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Turóczi Péter 
 

Migráció hatása a nemzeti karakterre* 
 
 Sajnálom, hogy nem tudok személyesen meg-
jelenni a mai napon, mindazonáltal nincs nagy 
jelentősége annak, hogy kinek a szájából hangza-
nak el ezek a szavak, amiket írok, a tartalmuk a 
lényeges.∗ 
 Arra kaptam felkérést, hogy a migráció nem-
zetek karakterét átalakító hatásáról tartsak elő-
adást, ami meglehetősen nehéz téma. Az ilyen 
léptékű folyamatok jelen idejű megítélése megle-
hetősen nehéz, tekintettel arra, hogy a nemzetek, 
kultúrák változása csak évszázados léptékben 
mérhető jól. Mégis úgy gondolom, hogy ez, a tör-
ténelem folyamán eddig lassan zajló folyamat, mai 
korunkra felgyorsult és szinte láthatóvá váltak a 
nemzetek arculatát évről évre átformáló ese-
mények. 
 Engedjék meg, hogy kiindulási pontként 
idézzem Soros György hét pontból álló programját, 
melyet az Európai Bizottságnak adott a migrációs 
válság megoldására. Soros úr pontjain keresztül 
jól feltárható, hogy mi is a probléma a válsággal 
kapcsolatos gondolatokkal, és hogy hogyan lehet 
jól belátott problémákra rendre rossz válaszokat 
adni. 
 Íme a program pontok: 
1. Az EU-nak nagyszámú bevándorlót kellene 

befogadnia, aki ide áramlik. 
2. Európának erős közös határőrizetre van szük-

sége. 
3. Megfelelő pénzügyi keretrendszert kell te-

remteni a válság kezelésére, amihez hitel-
felvételen át vezet az út. 

4. Egységes rendben kell elbírálni a menekült-
kérelmeket. 

5. Egyetértésen alapuló összeurópai rendszert 
kell kidolgozni a menekültek elhelyezésére. 

6. Az EU-nak és a nemzetközi közösségnek sok-
kal bőkezűbben kéne támogatnia a konflik-
tusövezetekkel szomszédos befogadó álla-
mokat. 

                                                 
∗Elhangzott a XXI. Magyar Őskutatási Fórumon (Miskolc, 
2016. augusztus 1-5.) 

7. Ha megoldódott a menekültválság a gazda-
sági bevándorlókat is be kell fogadni, akikre 
igenis szükség van a demográfiai okokból ki-
merülő európai munkaerőpiacon. 

 Haladjunk sorban. Az első pont megalapozza 
a többit, nevezetesen, hogy az alapvető megoldás 
Európa számára a válságban az, hogy miden ide-
érkezett bevándorlót befogad. A korábbi évek ta-
pasztalatai, illetve tetszőleges nyugat-európai vá-
ros utcáin való séta ennek szöges ellentétének 
gondolására ösztönzi az embert. A nyugat-európai 
államok a kolonizáció mellékhatásaként rengeteg 
harmadik világbeli bevándorlót fogadtak be az el-
múlt 50 évben, akik egyáltalán nem tudtak, sőt 
nem is akartak alkalmazkodni a többségi társa-
dalom elvárásaihoz. Az ezen családokból szárma-
zó másod és harmad generációs bevándorlók azok, 
akik az utóbbi egy évben Franciaországban három 
súlyos (kettő Párizsban és egy Nizzában) iszla-
mista indíttatású merényletet követtek el, amiben 
összesen 221 ember halt meg. Ugyanez a szám 
Belgiumban 32, és már az eddig biztonságosnak 
hitt Németországban is 9 a müncheni és würtz-
burgi esetek óta, ahol ezzel a frissen érkezett mig-
ránsok is belekezdtek a gyilkolásba. Kell ez Euró-
pának? Kell ez nekünk? Soros ezt ajánlja, miköz-
ben Mexikó felől hatalmas vasbeton falak védik új 
otthonát az Egyesült Államokat. 
 A második pont azt tanácsolja, hogy közös 
határvédelmet alakítson ki Európa. Ha vissza-
tekintünk az elmúlt egy évre, mást sem lehetett 
hallani az európai bürokraták és a fősodorbeli po-
litikusok szájából, mint hogy közös európai meg-
oldás kell a migráció megfékezéséhez, miközben 
naponta tízezrek özönlöttek be a schengeni hatá-
rokon és szóródtak szét Nyugat-Európában min-
denféle feltartóztatás, vagy akár azonosítás nélkül. 
A közös európai megoldás azonban elmaradt, a 
közös határőrség a Frontex migránsokat mentett a 
Földközi-tengerből, hogy utána útjukra bocsássa 
őket Európa felé. Egészen addig így ment min-
den, amíg a nemzetállamok, élükön Magyaror-
szággal meg nem elégelték a dolgot, és nem kezd-
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ték el betartani, az egyébként mindvégig életben 
lévő törvényeket, ezzel először elterelve, majd 
megállítva a menekültáradatot, miután Közép-
Európa együttesen lépett fel, újabban Cseh-
országot, Lengyelországot és Szlovákiát követően 
Horvátországot és már Ausztriát is beleértve. Itt 
valósult meg a küszöbünkön Európa kétsebessé-
gessé válása, amit annyian emlegettek, csak a 
gazdaságpolitika helyett a józanész hozta létre a 
különbséget a „régi” és az „új” Európa között. 
Miért akarnánk olyan közös határőrizetet, ami 
bárkit átenged és bénázásán a fél világ nevet, 
ahelyett, hogy mindenki a saját határát védené, 
ami egyébként jól felfogott érdeke, és immár 1000 
éve működik? 
 Valószínű, hogy mikor Soros úr megfogalmaz-
ta pontjait, azt leginkább a harmadik pontja miatt 
tette. Hitelfelvétel, európai benzinadó és a kohé-
ziós politika visszavágása volt a három fő javaslata 
a magyarnak született tőzsdemogulnak, melyek 
közül az elsőhöz fel is ajánlotta saját bankjainak 
szolgáltatásait. A Soroshoz hasonló pénzemberek 
a történelem folyamán mindig jól kerestek a konf-
liktusokon és válságokon, így motivációi ugyanúgy 
évszázados hagyományokon nyugszanak, mint a 
magyarok azon józan gondolata, hogy hitelt csak a 
legvégső esetben kell felvenni. Nem minősül 
azonban legvégső esetnek harmadik világbeli gaz-
dasági bevándorlók jóltartása, főleg kiegészítve 
olyan intézkedésekkel, amelyek a súlyos adók 
mellett pénzt vesznek el az emberektől (benzin-
adó), és a fejlesztési források csapjait is elzárják, 
ami az innováció és így a versenyképesség egyik 
fő mozgatórugója. Miért kellene egy a brexit után 
regionális szereplővé vált, válságban lévő Európai 
Unóinak felelősséget vállalnia ilyen áldozatok 
árán más kontinensek migránsainak ellátása ér-
dekében, s hozzá amerikai hitelt felvenni. Attól az 
Egyesült Államoktól, aki demokrácia exportjával 
a kis-ázsiai és észak-afrikai térség destabilizáció-
jáért, az európai elitek boldog tapsolása mellett, 
gyakorlatilag egymagában felelős. 
 A negyedik és az ötödik pont összevonható 
Soros úr programjában, ennek lényege az egy-
séges és közös – értsd a liberális elitek által dik-
tált – menekültkérelem elbírálás és migráns el-
helyezés, ami tulajdonképpen nem más, mint a 
kötelező betelepítési kvóta virágnyelven történő 
megfogalmazása. Ma, Magyarország az egyetlen 

állam, aki felemeli a szavát ez ellen a döntés el-
len, melyet a semmilyen valós politikai felhatal-
mazással nem rendelkező Európai Bizottság az 
Európai Tanács tagjainak – népesség arányos – 
mindössze 2/3-a támogatása mellett hozott meg, 
12 ország tiltakozása ellenére. A kötelező betele-
pítésnek, illetve a helyette megfizetendő büntetés-
nek egy oka van. A jelenleg már a régi tagoknál 
jobb gazdasági növekedési és versenyképességi 
adatokat produkáló közép-kelet európai országok 
fejlődési ütemének visszafogása, és a jelenlegi 
európai elitek hatalmának, és gondolat diktatúrá-
jának megtartása. Ennek eszköze a politikai kor-
rektség, ami olyan ideológiai síkra tereli a vitát, 
amiben az elitekkel ellentétes véleményt megfo-
galmazók csak nácik lehetnek, akik szolidaritás 
helyett csak magukra gondolnak. Október 2-án a 
kissé nevetséges plakátok szövegének megfelelő-
en tényleg küldhetnénk egy üzenetet, azt, hogy a 
magyarok még józanul gondolkodnak és hisznek 
abban, hogy van nemzeti önrendelkezés és csak a 
kemény munka és a kötelezettségek teljesítése jo-
gosít fel bármilyen igény megfogalmazására, a 
ránk kényszerített okosságokból pedig köszönjük, 
de nem kérünk. 
 Végezetül a hatodik és hetedik pontot is ve-
hetjük egyként, mivel azok általánosságban fogal-
maznak meg nagy okosságokat nekünk európaiak-
nak a tengerentúlról. Ezek szerint pénzelnünk 
kellene a válságrégiókkal szomszédos országokat, 
melyeket szinte mind polgárháború dúl (immár 
Törökországot is), így akár a kútba is szórhatnánk 
a pénzt, az úgyis csak fegyverekre megy el és to-
vább eszkalálja a konfliktust. Amennyiben a ko-
rábbi stabil rendszereket nem kritizálták, majd 
döntötték volna meg a demokráciára hivatkozva 
(lásd: Líbia, Egyiptom, Szíria, Irak), akkor a prob-
léma nem is létezne Európa számára, mely de-
mokrácia exportot a következményekből nem ré-
szesülő (és gyakorlatilag 0 migránst befogadó) 
Egyesült Államok küldte a térségre. Donald 
Trump programalkotó beszédében ígéretet tett a 
demokrácia export leállítására. Vajon tényleg egy 
ilyen pojáca képes csak egész Amerikában józa-
nul gondolkodni? 
 Hasonló a helyzet a gazdasági bevándorlók 
befogadásával is. A demográfiai és munkaerő-
piaci problémákra nem lehet bevándorlás-
politikai válaszokat adni, ez az elmúlt 50 év ta-
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pasztalataiból jól látszik. Miért olyan nehéz meg-
érteni, hogy egy kultúra, egy ország fennmara-
dását család-politikával, és ha kell technológiai 
fejlesztéssel kell szavatolni, nem átformálással. 
Mert átformálásról beszélünk. Tisztelnünk kell az 
arab kultúra minden behurcolt extrémitását, mi-
közben ők még a nőket megillető alapvető tiszte-
letről sem hallottak, miközben merényleteket kö-
vetnek el öltözködésünk, hagyományaink és jelké-
peink miatt, melyeket ők nem tolerálnak. Toleran-
cia egy intoleráns közegben? Fából vaskarika. Ne  
 

hagyjuk elveszni kultúránkat és nemzeti karakte-
reinket Európában, különben úgy járunk, mint a 
túl nagyra nőtt Római Birodalom, mely jólétében 
ebek harmincadjára juttatta önmagát, ezzel több 
száz évre visszavetve a fejlődést. Még nem késő, 
csak figyelni kell, és nem Sorosra, hanem arra 
amit a szívünk diktál. 
 Merjünk szembe menni a fő sodorral, és 
előbb utóbb a józan ész utat tör majd magának az 
őrületen át is. Kitartás és büszke dac, amíg az idő 
minket nem igazol. 
 
 

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

 
 
 

GYÁRFÁS ÁGNES 
 

A magyar gondolkodásmód 
 
 Féja Géza írta, hogy a „a magyar szellem leg-
jellemzőbb vonása, hogy éppen olyan eredendő 
erővel tör előre, mint gyökerei felé”. (7. old.)1 
 Mindaddig, amíg a történelemhamisítók ros-
táján átengedett ismeretek lepték el az agyamat, a 
gyökerek ezer évnél nem mentek mélyebbre. A 
tisztánlátásomhoz hozzájárult a doktori vizsgám 
témája, az hogy miért a költészet és nem a filozó-
fiai irodalom virágzott Magyarországon. Felkészü-
lés közben találkoztam a nagy szótáríró Sauvageot 
véleményével. Az mondta, hogy a magyarok ké-
pekben gondolkodnak, s nem annyira az algebrai 
rendszerű, mint inkább a szimbolikus kifejezés-
módot kedvelik. Konkrét tényeket tárnak fel köl-
tészetükben, s nem a filozófiában. (247. old.)2 
Gyakorlatilag versekben filozofálva. Ez a mondat 
segített hozzá szellemi életem kibontakozásához. 
 Trianon után megélénkült a magyar jellem 
iránti érdeklődés, mert a világ meghökkent a 
csonka ország teljesítésén, s erre még misztikus 
magyarázatokat is kerestek. 
 Az 1930-as évek ismert magyar filozófusa 
Halasi Nagy József az önismeret oldaláról fesze-
gette, hogy milyen a magyar ember gondolkodás-
                                                 
1 A régi magyarság. A magyar irodalom története 1772-ig. 
Pallas ny. é. N. Bratislava. 
2 Dékány István: A magyarság lelki arca. Athenaeum 1942. 

módja. (Magyar önismeret, 1939.) Szangvinikus, 
csapongó, érzékeny. 
 Szekfű Gyula 1940-ben 13 tudós nézetét fog-
lalta össze egy kis könyvben.3 
 Még ebben az évben történt, hogy a Magyar 
Pszichológiai Társaság magyarság-lélektani szak-
osztályt alapított.4 Ehhez fűzte hozzá máig érvé-
nyes véleményét Dékány András: „Kívánatos, 
hogy itt a magyar irodalom és a néprajz ismerői is 
elmondják a magukét, …hogy a magyar néplélek-
tan felszabaduljon egyénlélektani szűk fogalmak 
alól. Mert a magyarság nem lélektani laboratóri-
umi objektum, hanem történeti sorsot vállaló kö-
zösség, melynek lelkisége elsősorban a történeti 
tettek és a nagy szellemi alkotások terén mutat-
kozik meg és az ott is keresendő. (263. old.)5 
 Ez azt jelenti, hogy a nyugati eredetű „egyén-
lélektant” (individuál psychology) felül kell bírál-
ni, ha a magyarság gondolkodásmódján át a lelkét 
is szeretnénk megismerni. A magyar néplélektan 
kutatásához módszereket kerestek. A legfontosabb 
kutatási lehetőséget úgy vélték a nagy írók és köl-
tők adták, feltűnt a költészet által való megis-
mertetés. Ez fontos, de nagyon óvatosan kell ke-
                                                 
3 Mi a magyar, 1939. 
4 M. Pszichol. Szle. 1940. 178-181. 
5 Dékány András i.m. 
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zelni a kérdést. A 19. századi költőket annyira 
áthatotta a görög-római és a finn, lapp és a 
nyugat-európai hősének költészet, hogy képesek 
voltak nyugati jellemű irigy, gyilkos, ármányos 
magyarokat kreálni, hogy az elvárási kényszernek 
eleget tegyenek, hogy megfeleljenek.6 Közben 
gyűjtötték a népdalokat, meséket, balladákat az 
országot járó magyarok, és mint a kelyhet az áldo-
máson felmutatták a legszebbet, amit ember alkot-
hatott, a magyar népköltészetet. 
 Ady Endre versei addig lobogtak a magyar lé-
lekben, amíg a Hatvani báró által támogatott Nyu-
gat vonzáskörébe nem került. Itt a nyugati eszmék 
ránehezedtek a karjaira, megbénították az igaz-
ságkereső erőt lelkében. 
 Azt is nehéz feldolgozni, hogy 1957-ben a 
magyar költők, tisztelet a kivételnek levelet írtak 
az ENSZ-be, s kérték, hogy a magyar ügyet ve-
gyék le a napirendről, s ámulva vettem kézbe 
Németh László két kötetes művét, melyet Utam 
Marxhoz címmel adott ki 1959-ben. 
 Nem is gondolná az ember, hogy a néplélek, 
népjellem kutatásnak Bölcs Leótól kezdve mek-
kora irodalma van. Kár, hogy jobbára a klassziku-
sokat idézik és egymás írásaiból táplálkoztak. 
Heredotosz leírta a szkíták testi-lelki adottságait, 
mitológiájukkal is próbálkozott. Tőle olvastam 
először az aranytárgyak történetét, melyet az égből 
kaptak régen a királyi ősök. 
 Ezt a legendát kis elemista koromba iskolá-
ban tanultuk, s később Badiny Jós Ferenc is sokat 
emlegette. De, hogy ez a történet honnan ered, 
hogy hol van megírva az eredeti eseménysor ezt 
senki sem tudta, pedig a leírás dokumentatíve 
igazolta volna, hogy a magyarok ősei közvetlen 
kapcsolatba vannak a Teremtőjükkel, aki kedvenc 
fémükből, aranyból formált kultikus tárgyakat, s 
mint a továbbgyártás etalonját küldte nekik az ég-
ből. (29-56. old.)7 
 Gondoljuk el, mekkora tudatformáló ereje 
van egy ilyen ténynek! Az az első és legfontosabb 
jellemvonást és gondolkodást meghatározó emlék, 
hogy a magyaroknak őstudati szinten emlékképe-
ik vannak az Istenükkel való szoros kapcsolatról, 

                                                 
6 Külön fejezetet igényelne itt a hősének kérdése, a nemzet 
költészetének megítéléséhez a hősének adta a kulcsot. 
7 Vizek könyve II. MBE Miskolc, 2007. 
Hivatkoztam Borbola János: A Nílus-völgyi hitvilág c. mű-
vére. In: Ősi Gyökér 2005, 33, 4, 2-22. old. 

a teremtés tényéről, s arról, hogy nekik a földön 
meg kell tanítani mindenkit az eke használatára, a 
haza szentségére (korsó), a kard védelemre szol-
gáló szerepére és a fokossal való révülés szent 
gyakorlatára, vagyis a Teremtővel való rendszeres 
kapcsolattartásra. 
 Ezzel a tudattal élték át az Aranykort, s ahogy 
végre a turáni népek legrégibb írásaiból, a kép-
jelekből megtudtuk, a kalászt is az égből kapták, a 
vezérlő Boldogasszony a kezében hozta a MA-
GOSBÓL az ártéri gazdálkodásra alkalmas fo-
lyamközökbe. 
 Ha egy nép tudatát ilyen őskép-együttes mo-
tiválja, ez olyan meghatározó erejű, amely gene-
tikai úton addig működik, amíg egyetlen írmag ta-
lálható. Kiirthatatlan. Azért nem működik nálunk 
a nyugati pszichológia, mert az indoeurópai mito-
lógia alacsonyabb erkölcsi alapon áll, mint a ma-
gyar. Pl. az ógörög eleve feltételezett egy vacogó, 
vad hordanépet, akiken, megesett Prométheusz 
szíve és lehozta nekik az égből a tüzet. 
 Most képzeljük el, hogy Prométheusz tüze 
mellett fűtőzők ’lelki’ adottságaira épült fel az 
egész nyugati pszichológia tudományos rendszerre 
és gyógyító módszere. A királyi szkítáknak nem 
kellett tüzet csiholni, mert a Boldogasszonyok kis 
lábakon álló oltárkáján mindig égett a tűz. Ha lá-
togatóba jöttek vizet hoztak, s egy arany meden-
cébe öntöttek belőle. Fény és víz a teremtés két 
eleme a duális gondolkodásmód lényege. Ez a 
szimbolika végigkísérte a pecséthenger irodalmat. 
 A nyugati és a sémita emlékek szerint Isten 
agyagból teremtette a férfit, majd ennek oldalbor-
dájából a nőt. Nem az elemi szintű alapokról indul 
el az élet, hanem a keramikus agyagműves látvá-
nyából a fantázia szülte a teremtés mondáját. 
    A magyar lélekben viszont a teremtés elemi 
ősképe él, amely a Teremtő fogalmát is magában 
hordozza: fény és víz. Két hasonló, mégis külön-
böző őselem, amely képes a harmadikat létrehoz-
ni: következetesség, logika és élő Istenkép ered-
ménye. Ezért nincs a magyaroknak nyugati és sé-
mita mintájú eredetmondája, mert Istentudata van 
és ez az egész faj gondolkodását meghatározza. (1-
5. old.)8 
 Mindaddig, amíg a 6-8 ezer éves pecséthen-
ger irodalomból az ősmúlt tudatvilágát meg nem 

                                                 
8 Vizek könyve I. MBE Miskolc, 2006. Göőz Lajos sze-
mélyes közlésére hivatkoztam. 
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ismertük, csak a jelenségek figyelembevételével 
igyekeztünk meghatározni a nép karakterét, s így 
olyasmi csapódott le, hogy a magyar hirtelen ha-
ragú, de jólelkű, sírva vigadó, vendégszerető, sze-
reti a víg lakomákat, a zenét, táncot, hogy bátor… 
ha jól végiggondoljuk olyannak állították be, mint 
a mesék sikerorientált legkisebb királyfiát. S 
mindez igaz, mert úgy jelenik meg a magyar az 
emlékképekben. De ennél több is, ha a fenti je-
lenségek lelki alapjai után kutatunk. 
 A pecséthengerek is a régmúlt történeteit ír-
ták újra és újra, tehát már az ő korukban is szük-
ség volt a felelevenítésre. Annál csodálatosabb, 
hogy az ősemlékek megmaradtak a nemzeti emlé-
kezetben és a mai napig hatnak az életvitelünk-
ben. 
 Csak megemlítem a Brüsszeli Európa Tanács 
magyarság iránti ellenérzetét, melynek alapja le-
het értetlenség, de lehet a pontos megértéséből fa-
kadó félelemérzet, esetleg irigység. 
 Miután Eurázsiában más fajú népek is meg-
telepedtek nemcsak turániak, s hódító háborúik 
miatt a népek összekeveredtek, a turáni nemzet-
ség utódaiban is kialakultak indoeurópai vagy sé-
mita vonások. A gondolkodásmód, ahogy a gonoszt 
leküzdötték vagy igyekeztek leküzdeni az egész 
nemzetre egységesen jellemző. Megtalálták a meg-
bánás és megbocsátás    érzelmi kettősét és ezt is 
királyi szinten művelték.  
 Gondoljunk Salamon királyra, aki bűneiért a 
Bakonyban vezekelt haláláig, vagy gondoljunk a 
Vén szolga c. mese gonosz királynőjére, aki halá-
los ágyán úgy vezekelt: „Igazuk van a doktorok-
nak édes uram, nekem meg kell halnom. El akar-
tam pusztítani a fiadat, de megvert az Isten, nem a 
fiad halt meg, nekem kell elpusztulnom”. (127. 
old.)9 
 Az idegen mesekincs nem ismeri ezt az ér-
zelmi kettőst: 
 A Bűnöst kerékbe törik, felnégyelik, karóba 
húzzák, így gondolkodik a tömeg. Viszont a gonosz 
időkben valahonnan előlépett a magyar lélekben 
az isteni ethosz és fiait megmentette a tömeggé vá-
lástól, s ez a magyar karakter egyik legfontosabb 
vonása. A magyar népmesék végén az ármányos 
banyát szélnek eresztik, mert a kegyetlenség fo-
galmát nem ismerték. 

                                                 
9 Sánta Harkály Gyűjt. Gyárfás Ágnes MBE Miskolc, 2012 

 Ismerjük azt a legendás mozzanatot, amikor a 
kétféle gondolkodásmód szétvált. Ábrám népével 
Ur városából jött elő. Neve beszédes: Isten rám 
vetített ábrája. Nem sokáig maradt ez így, mert 
behálózták, hámba fogták, s ezt nevének kiforga-
tásával pecsételték meg. A hámba fogott istenarcú 
férfi. Isten embere a torz történeti események fő-
hőse lett: az Ő leszármazottai a zsidók és az ara-
bok. Ezért Ábrahám lett a neve. 
 Jézus a legbensőbb énünket tárta fel tanítá-
saiban. Azt mondta: „én vagyok a világ világos-
sága…” (János 8, 12.). Ezt a gondolatot a nép-
dalok érzékenységével fogadtuk el. Ráskai Lea ezt 
írta kódexe margójára: „Világnak világa, virágnak 
virága…”, s ugyanez szóról szóra az Ómagyar 
Mária-siralomban is olvasható. 
 Szabadságszeretetünk közismert, nem kevés-
bé igazságérzetünk „megismeritek az igazságot és 
az igazság szabaddá tesz titeket. A szabad ember 
szárnyal, a bűnös szolgája a bűnnek”. (János 8, 
32-35.) Ez a kulcskérdése Bárány Péter Korvinus 
Mátyás c. drámájának (1789) is. 
 Jézus sorsában összegződik az Istentől szár-
mazott nemzet tragédiája is. Jézus világosan be-
szélt: 
 „– Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de 
meg akartok engem ölni… mert ti azt cselekszi-
tek, amit a t i  a t y á t o k n á l  láttatok. 
 Felelének: 
 – A mi atyánk Ábrahám. 

- – Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám 
dolgait cselekednétek. Ha Isten volna a ti Atyá-
tok, szeretnétek engem, mert én az Istentől szár-
mazom. Ti az ördög atyától valók vagytok és a ti 
atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az em-
berölő volt kezdettől fogva.” (János 8, 39-44.) 
 Jézus példái, szimbolikái azonosak a turáni 
tematikával. Tudjuk, milyen fontos a MAG, a 
SZEM, a kalász mindmáig. Jézus a saját sorsát is 
a földbeesett, elhalt gabonamaggal azonosítja. (Já-
nos 12, 24.): Ha a földbeesett gabonamag el nem 
hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok 
gyümölcsöt terem. 
 Jézus felelevenítette a lélek mélyén őrzött te-
remtői ősképet. Életszerűvé, megfoghatóvá tette 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet…” (János 
14, 6.) majd később „aki engem látott, látta az 
Atyát”. (u. ott 9.) Azért vagyunk Jézuséi, mert ál-
tala újult meg az atyai őskép. Ez az Újszövetség. 
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 Jézus egyszerű volt, de elfogadta a drága 
olajat, amellyel Mária Magdolna megkente a lá-
bait és Júdás felszólítását visszautasította. Nem 
adta el az olajat és nem osztotta szét a szegények 
között, hanem a Mária Magdolna nagyvonalúságá-
ban osztozott. Igen a magyarok nagyvonalúak és 
szeretik a pompát, mert tudják, hogy a szegé-
nyeknek ahhoz, hogy gazdagokká váljanak sze-
rény anyagi javakra, de bőséges szellemi kincsek-
re van szükségük. És Jézus ezt árasztotta szerte a 
világban. 
 A családi kötelék ereje hatott szavaiból. „Ha 
valaki szeret engem… az én atyám megtartja azt”. 
(János 14, 23.) „S ahogy szőlő nem terem másként 
csak a szőlővesszőn, …akként kell ragaszkodni a 
mennyei ékes, termőághoz”. (János 15, 1-27.) A 
mi hagyománytiszteletünk forrása Isten képének 
lelkünkben való megőrzése. 
 Sauvageot mondta, hogy nem annyira az al-
gebra, mint inkább a képes gondolkodás, a szim-
bolika a magyar gondolkodás meghatározó eleme. 
Ez igaz, de nem egészen fedi a valóságot. A ma-
tematika és főként az algebra a számszimbólumok 
világa. Ha ez nem így volna, akkor a két Bolyai 
nem tudott volna gondolataival új korszakot nyitni 
a tudománytörténetben. Igen az isteni karaktert 
lelkében hordozó magyar géniusz minden élet-
szinten és területen képes a jó érdekében kibonta-
kozni, mert a lét eredetének és működésének 
megértéséhez szükséges duális gondolkodásmód 
beleíródott a génjeibe.10 
 Nézzük meg a keresztény oldalt is. 
 Ez a gondolkodásbeli alapképlet nem egészen 
harmonizál a keresztény vallásos elvekkel. A ke-
resztény istenség hímnemű hármas. A mi régi ős-
világképünk az atyai anyai kettős minőségből fa-
kadó élet elvét vallja, amely a gyermekkel válik 
hármassá. Ennek ellenére a magyarok jó ke-
resztények, sőt sokszor úgy tűnik, hogy egyedüli 
keresztény nép Európában. 
 Évszázadokig védték a kis kontinenst a mu-
zulmán behatástól, most, amikor az európai szel-
lemi trend kizárta a keresztény elveket a műkö-
déséből, akkor a magyarok befogadták és törvény-
be foglalták a keresztény értékeket. Miért vajon?  
 

                                                 
10 Farkasinszky Tibor előadása a Miska kancsó című könyve 
bemutatóján 

Azért, amiért Isten arcát őrzik mélytudatukban. A 
kereszténység a magyar felfogás szerint Jézus ta-
nításainak kristályrendszere. És ahogy a magyar-
ság a középkorban nem szolgáltatta ki az inkvi-
zíciónak táltosait és szent Bábáit, úgy jelenko-
runkban sem szolgáltatja ki a gonosznak a krisz-
tusi világképét, hanem őrzi Jézus szellemiségét, 
aki lehet bármilyen származású, tanítása a magyar 
lélek kérdéseire ad választ, mert a krisztusi gon-
dolatsor a magyar gondolkodásmód alapjain nyug-
szik. Azt is mondhatnánk tehát, hogy, ha közel 
szeretnénk kerülni a nemzeti és a személyes önis-
meret világához, ha őszinte önismeretre vágyunk, 
akkor Jézus hagyományait kell tanulmányoznunk. 
Jézusét, aki új szövetséget ajánlott, de elutasítást 
nyert és kereszthalált szenvedett. 
 A megromlott világban az Ő sorsa a ma-
gyarság sorsának előképe. 
 Azonban Krisztus számára is volt történeti 
előkép, amidőn a babiloni ármádia szemét szúrta, 
haját tépte, a hazát, a Madát védő káld-szabír tu-
ráni népnek és megalázta királynőjét. Jézus ennek 
ellenére a megbocsátó szeretet tanát tanította, s 
csak a magyar irodalomban működik ez az alap-
elv. 
 Ha végignézzük a történetünket, mindig, mint 
vezérelv vonult végig tetteinken a megbocsátó 
szeretet.    
 Isten azért helyezte el ábráját a mélytuda-
tunkban, hogy a szeretet jegyében fogant világ-
képét őrizve esélyünk legyen a gonosz pusztítását 
követő kataklizma után a túlélésre. Az Ő világa 
nem egy történeti éra vagy földtörténeti kor időtar-
tamára épült. Az örökéletet az őskép, az őstudás 
jelenti. Ez az alapeszme határozza meg a jelen-
létünket és világképünket a földön. Ez motiválja 
gondolkodásmódunkat. Ez célt és értelmet ad 
megpróbáltatásaink átvészeléséhez. Isten hiteles 
voltának bizonyságoszlopai vagyunk. Nem a ma-
gunk, hanem a magos égi világ, a jóság, a ter-
mészetes harmónia életérzésének kedvéért va-
gyunk a földön. Nem a karrierünk, hanem a te-
remtés csodájának vagyunk építői. S ha ez az 
elhivatás tudatosul bennünk elképzelhető Isten 
országának földi helyreállítása. 
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Bakk Erzsébet – Bakk István 
 

A Boldogasszony-szigeti pálosok (2. rész) 
 

 
 

19. kép. II. Pius pápa oklevele (pápai bulla) 1459. március 21. Senis. Lapszéli bejegyzései 
(Forrás: DL 15226)70 

 

 
                                                 
70Kaprinay: Hung. Dipl. 4. II. p. 272. 
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20-21-22. kép. DL 15225. 1458. március 18. Senis. Eredeti. II. Pius ólom bullája. (Forrás: MOL) 
 
 1458. március 18-án II. Pius oklevele által 
mentesülnek az őket ”gyámolító” magyarországi 
Domonkos-férfirend joghatósága alól, mert annak 
tagjai majdnem teljesen elherdálták a női rend va-
gyonát. Így 1461-től71 már a domonkosok perjele 

                                                 
71 DL 15588: 1461. május 12. „II. Pius pápa az esztergomi 
érsekhez, továbbá az óbudai Szent Péter-egyház és a fel-
hévizi Szentháromság-egyház prépostjaihoz. A minap a 
Duna-, máskép Nyulaksziget-i apácák nevében eléje ter-
jesztett kérelem szerint, jóllehet a pápa Mátyás király és az 
anyja: Erzsébet kérésére a nevezett monostort elöljáróival, 
tagjaival, embereivel, ingó és ingatlan javaival együtt kivette 
a prédikátorok generálisának és provinciálisainak, akiknek 
a vezetése alatt éltek addig az apácák, minden iurisdictioja 
alól és minden más ordinarius joghatósága alól is és csak a 
szentszék joghatósága alá rendelte azt, hogy a perjelnő és 
konventje, meg embereik felett senki sem mondhat kiközö-
sítést vagy interdictumot és senki sem gyakorolhat felettük 
joghatóságot és ugyanakkor azt is elrendelte, hogy a prédi-
kátorok generalisa vagy magyarországi megbízottja nevezzen 
ki a rendből az apácák és embereik részére egy megfelelő 
gyóntatót egy, két vagy három esztendőre, olyan embert, akit 
Erzsébet, a király anyja és az ő halála után a mindenkori 
magyar királyné is szívesen lát, akinek a hatalma csak a 
lelkiekre vonatkozzék, a világi ügyekbe ellenben semmiféle 
beleszólása ne legyen; ő ad szükség szerint engedélyt a mo-
nostorba való belépésre a procuratoroknak, gazdatiszteknek, 

is csak a szigeti apácafejdelem-asszony enge-
délyével lépheti át a monostor küszöbét. Sőt, mint 
az oklevélből kitűnik, maga Szilágyi Erzsébet is a 
pápai nunciustól kér engedélyt, hogy kolostorukba 

                                                             
írnokoknak, kárpitosoknak stb. Rendelkezése ellenére a ge-
nerális magyarországi commissariusa: Meggesalya-i Péter, 
midőn a király anyja: Erzsébet és a perjelnő felkérték, hogy 
nevezze ki e tisztségre a rend egyik tagját: Feulduar-i And-
rást, mint erre alkalmas és Erzsébet előtt is kedves embert, 
ezt minden indok nélkül megtagadta, azonkívül néhány pro-
curatorukat, officialist, írnokot és kárpitost, akinek szükség 
kényszerítő hatása alatt a perjelnő adott engedélyt a mo-
nostorba való belépésre, kiközösítette és megtiltotta András-
nak és az apácáknak, hogy míg a kiközösítés tart, a monos-
tori templomba mehessenek. Azért Erzsébet és a perjelnő 
azt kérték a pápától, vegye rá Péter vicariust és a rend más 
tagjait rendelkezésének a betartására és mint gyóntatót ne-
vezze ki első alkalommal az említett András testvért és je-
lentse ki, hogy a perjelnő engedélyével a monostorba belé-
pők nem követtek el clausura-sértést. A pápa utasítja a cím-
zetteket, hogy kihallgatván előbb Pétert és más illetékeseket 
a dolgok állása felől, vegyék rá Pétert, hogy első alkalommal 
nevezze ki Andrást gyóntatóul, Andrást pedig utasítsák, 
hogy pápai rendelkezés alapján fogadja el a megbízatást; ha 
szükséges, alkalmazzák velük szemben az egyházi cenzúrát 
is és végül jelentsék ki, hogy akik a perjelnő engedélyével 
léptek be a monostorba, azt minden következmény nélkül.” 
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– akár a fejedelemasszony engedélye nélkül is – 
beléphessen.  
 Előzmények voltak még 1441. július 6-án: 
Egy okiratban Ulászló király bizonyítja, hogy 
midőn júl. 1-én "causa indulgentiarum" belépett a 
nyulakszigeti apácák klastromába, az apácák eléje 
és a társaságában lévő országnagyok elé járultak 
és panaszképpen előadták, hogy jóllehet a magyar 
királyoktól és hívektől nyert birtokaikat eddig tel-
jesen szabadon kormányozták az általuk kineve-
zett tisztviselők útján, mégis legújabban Zekchew-
i72 Hercegh Raphael és Pál az ő tudtuk nélkül né-
hány birtokukat a királytól a maguk számára kér-
ték, más birtokaikat pedig bizonyos védnökség cí-
mén foglalták le azok jövedelmével együtt a ma-
guk számára, jóllehet ezek biztosították az ő élet-
fenntartásukat s így ők, mint kéregetők kényte- 
 

lenek a mindennapi élelmükről gondoskodni. 
Orvoslásul a király azt a kegyet adta nekik, hogy a 
jövőben szabadon választhatják meg védnökei-
ket.73 
 Majd 1449. június 26-án: Hwnyad-i János 
kormányzó bizonyította, hogy a nyulakszigeti apá-
cák kérésére Kasok és Merse tolnamegyei birto-
kok felügyeletét áttette Somogymegyébe, mert kö-
zelebb esnek a somogymegyei törvényszékhez, 
mint a tolnamegyeihez. Teljesen kivonta azokat a 
tolnamegyei comesek, vicecomesek és szolgabírák 
joghatósága alól, azért kormányzói hatalmánál fog-
va utasítja a nádort, az országbírót és helyette-
seiket, továbbá Tolnamegye főispánját, alispánját 
és szolgabíráit, hogy ettől kezdve az apácákat és a 
két birtokon lakó jobbágyaikat semmilyen ügyben 
ne merjék a tolnamegyei hatóság elé utasítani. 
 

 

 
 

23. kép. DL 13348. Cavalcantibus Robert levele. (Forrás: MOL=NOL.) 
 
7273

 Még előbb 1439. április 9-én: de Cavalcan-
tibus Robert, decterum doctor, florenci kanonok, 
pápai káplán és causarum auditor specialis, Esz-
tergom város és az esztergomi egyházmegye összes 
egyházi személyeihez azt írta, hogy a minap IV. 
Jenő pápa üzenetet küldött hozzá, amely királyi és 

                                                 
72 szekcsői 
73 DL 13635 

más adományokról szólt. A Buda melletti nyulak-
szigeti Szent Ágoston-rendi, a prédikátorok veze-
tése alatt álló apácamonostorhoz több birtok tar-
tozott, név szerint Chelew, Felchelew és Jeness, 
amelyeket jobbágyaik útján eddig békén művel-
tek, de nemrég Keer-i János és Keer-i István a 
maguk számukra foglalták le azokat és élvezik 
azok jövedelmét még most is. A pápa őt bízta meg 
az ügy kivizsgálására, azért felszólítja a címzette-
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ket, hogy Keer-i Istvánt és Jánost bármely úton-
módon, ha másképp nem lehet, akkor a templo-
mokban való nyilvános kihirdetéssekkel idézzék 
meg az ő színe elé, illetőleg a megbízottai elé. Az 
oklevelet Theodoricus pápai közjegyző, Robert 
kanonok soribája74 állította ki.75 
 Csepel-szigetén is volt a pálosoknak birto-
kuk: Kynys-i Pál temesi comes és Alsómagyaror- 

szág főkapitánya, az általa a Veszprém megyei 
Wasonkw (Vásonkő) vár közelében alapított, 
Szent Mihály arkangyalról elnevezett pálos kolos-
tornak Chepel nevű possessiójában egy kőházat és 
két jobbágytelket adományoz.76  77 
 A Csepel-szigeten a térkép szerint 9 kolostor 
volt. Jókai Mór idejében a Margit-szigeten 5 ko-
lostor még látható volt.78 

 

 
 

24. kép. Müller Ignác Õfelsége fõstrázsamestere által: Magyarország térképe 1769-bõl. (Forrás: OSZK) 
 
7475767778  

                                                 
74 rokona 
75 DL 13348 
76 DL 24769 
77 A Csepel-szigetéről kiváló beszámolót kapunk a Somogyi 
Kódex 1-4. énekeiből. Mandics György: Somogyi Antal ro-
vásírásos gyűjteménye I-III. köt. 2014. Hivatkozás: III. köt. 
22-33. old. (Szerk.) 
78 Néhány kiegészítő adat a Csepelről: A csepeli király-
dombi korai Árpád-kori temetőről (Nemeskéri AÉ 1949. 
91.) A királyi szállások valamelyikén – Lórévén, Szent-
Ábrahámfalván (Ráckeve) vagy az északi szigetcsúcs Királyi 
kúriájában – 1183-ban III. Béla, 1244. IV. Béla datál. IV. 
Béla 1259-ben is Csepelen van, Lórévén datál. 1270-ben  
V. István (aki 1272-ben Csepel szigetén fejezi be életét s 
innen viszik temetni a budai Nyulak szigetére. 1276-ban 
Kun László bocsát ki oklevelet Lórévén. Utána majdnem 
mindegyik középkori uralkodónk megfordul itt. 1539-ben 
Szapolyai János. Lásd: Zolnay László: Elátkozott Buda… p. 
581.; Lásd még: A Csepel-sziget helyneveit közzéteszi Haj-
dú Mihály, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. Megjegyzés. 
Hajdú Mihály nem beszél az 1851-ben létesített telekkönyvi 
hivatal felállításáról, amikor is az osztrák kormányzat elren-
delte a földadó kivetése céljából a telekkönyvek felélénkíté-
sét. Ekkor főleg német, osztrák és cseh „Beamterhek”-nek 
nevezett tisztviselők német nyelven írták be minden faluban 
a határrészekre vonatkozó adatokat. Így a vörösfonalként hú-
zódóknak végig az Acker = szántó, Weide = erdő, Weise 
= rét, mező stb. megjelöléseket adták, pedig a nép nem is 
tudta, hogy ilyen szavak léteznek, néhány német (sváb) la-
kosságú község kivételével. A telekkönyvi bejegyzéseket gót 

 „Az időben a kormány gyengesége miatt 
annyira sülyedt az országban a közbátorság, hogy 
Tamás váczi püspök a tatárok, kúnok és magyarok 
által kiraboltatástoli félelmében Lodomér eszter-
gomi érseknek a Margit sziget felső részén lévő s 
kőfallal kerített udvarát, házát és kőtornyát kérte 
el nyolcz évi használatra, hogy abban vagyonát 
megőrizhesse.”79 
 Már korábban is sértette a templomos lova-
gok érdekeit a szigeti apácák jenőfelhévízi rév-
szerzése(?) vagy inkább foglalása80.81 Ezért 1425. 
január 25-én Bécsben Zsigmond király a szigeti 
apácáknak visszaadja a jenői kikötő vámját.82 Ma 
már tudjuk, hogy a templomosok rendjének meg-
szűnése (1312) után az ősi magyar Pálos-rendbe 
többen léptek be. 
                                                             
betűs német nyelven írták be akkor is, ha történetesen 
egyetlen német sem lakott a faluban. Ha ezeket kihagynánk, 
akkor világossá válna a természetes nyelvi állapotnak a fel-
tüntetése. 
79 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben II. kötet 
Kr. u. 884-1301-ig. Ötödik szakasz a kúnok Magyarország-
ban, az Árpád-házi királyok alatt. 1239-1301. 
80 Csak visszafoglalásról van szó. Nem szerzésről vagy fog-
lalásról. 
81 Zolnay (1982) p. 324. 
82 DL 11628. Bártfai (1938) p. 151. 
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25. kép. Margit-sziget keleti oldala 1542-ben. Részlet. (Enea Vico: Buda és Pest látképe az 1542-es ostrom idején. 
Rézmetszet.83 (Forrás: Irásné Melis Katalin: A budapesti Margitszigeti domonkos apácakolostor pusztulása  

a 16-17. században. In: Budapest Régiségei 38. (2004.) 107-120. p.) 
 
83 „A budai főesperesség középteste tehát, ép-
pen a régi Pilismegye volt. Ide tartozott Budavára, 
Felhévviz, Óbuda, a Nyulak szigete (ma Szent 
Margit-sziget) nagyszámú monumentális egyházi 
intézményeivel. Területén úgyszólván minden 
szerzetes-rend képviselve volt, vagy apátsággal, 
prépostsággal, vagy monostorral, társházzal. Ter-
mészetes, hogy a középkorban pezsgő egyházi élet 
folyt itt, s az egyházi szempontból, klasszikus 
minta volt. A középkori pápai tizedjegyzék, min-
den hiányossága mellett is, a budai főesperesség 
területén 35 plébániát sorolt fel, amelyek közül 
Nagy Imre 11 névben határozottan pilis-megyei 
helységeket ismert fel.”84 E szerint a budai főes-
perességben felsorolt 35 plébánia közül 17 lenne 
pilismegyei.  
 Megtaláltuk a nyulakszigetebeli premontreiek 
prépostságának pecsétjét.85 A rend volt a Nyulak-
szigetének egyházi lakója, ahová már a XII. szá-
zad végével letelepedett; és miután időközben 
(tatárjárás) elhagyta azt, 1245-ben IV. Béla86 is-
mét visszahelyeztette. A konvent pecsétjét is meg-
találtuk.87 Némethy Lajos pedig a „Péter pré-
                                                 
83 A 16-17. századi ostromképek közül különösen fontos 
Enea Vico (Ferrara, 1523-Párma, 1567) rézmetszete, amely 
az első visszafoglalási kísérlet idején, 1542-ben ábrázolja 
Budát és Pestet. Forrás: Rózsa György: Budapest legszebb 
látképei. Bp., 1995. 14. 3. kép 
84 Ortvay Tivadar: Magyarorsz. egyh. földleírásában a veszp-
rémi püspökséget. ld. I. 283–289. p. 
85 Turul 1887. 1. In: Némethy Lajos Budapesten volt egy-
házi testületek pecsétei (első közlemény). A nyulaksziget-
beli premontreiek prépostságának pecsétje. 
86 Őri G. György szerint a domonkosok rendje Magyaror-
szágon 1221-ben III. Honorius pápa és II. András magyar 
király alatt jött létre. Őri G. György (1877) p. 146. 
87 A nyulak szigeti apáca konvent. 

postét az 1294. évből az országos levéltár egyik 
oklevelén”. 

 

 
 

26. kép. Szent Mihály apátsági pecsétje  
a Nyulak szigetén (azaz Sigillum abbatis sancti 

Michaelis de insula Leporum.) 
(Forrás: Turul 1887. évf. 1. szám.) 

 

 A mandorla alakú pecsét88: „Ábrázol egy fő-
papi ornátusban álló főpapot (apátot). Rajta a bő 
casula, mely alatt az alba alól széles szegéllyel. 
Jobbjában a pedum, baljában öblös kehely, me-
lyet melle előtt tart. Fején alacsony mitra.”89 Az 
oklevélben, melyről a sárgaviasz pecsét hártyasza-
lagon függ ez áll: „Nos frater Petrus prepositus et 
conventus ordinis fratrum Premonstratensium 
ecclesie beate Michaelis de Insula90 sancte Ma-
rie iuxta Budam… Datum feria quarta proxima 
post festum assumptionis beate Marie Virginis, 
anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo 
                                                 
88 S. ABBIS SCI MICHAEL 'DINS VLA LEP azaz Sigillum 
abbatis sancti Michaelis de insula Leporum. 
89 Fejkötő vagy turbán vagy papi süveg. 
90 pásztorbot 
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quarto.” Az igen domborúan vésett pecsét annál is 
inkább megérdemli figyelmünket, mert a XIII. 
századbéli főpapi öltözetet igen tisztán szemlél-
hetővé teszi. Mert korábban a pécsi püspökök és a 
pannonhalmi apátok ismételve kezdték a szigeti 
apácák nemcsak követelni, de tettleg be is szedni 
a papi tizedet. Ekkor Chanadinus 1334 évi ren-
delete által eltiltotta az illetőket.91 (Cod. Dipl. 
Tom. 8. Vol. 3. 741.) 
 

 
 

27. A. Margitszigeti Konvent pecsétje. (1282 évi) 
DL 1130. (Forrás: Diplomatikai Levéltár(Q szekció) 
Kincstári levéltárból (E) MKA, Acta ecclesiastica 

ordinum et monialium (Q 332) 
 
 Külön említést érdemel Legéndi(y) Katalin 
(soror Katerina v. Kató), aki a nyulakszigeti (ma: 
Margit-sziget) szintén domonkos kolostor apácája 
volt. Feltételezhető, hogy ő vezette a kolostor 
könyvtárát és dolgozott az ott működő, kultúrtör-
téneti jelentőségű kódex-másoló műhelyben, me-
lyet Ráskai(y) Lea vezetett. Legéndi(y) Kató volt 
az ún. pálos eredetű Gömöry-kódex92 másolója, 
melybe személyes bejegyzéseket írt, többször em-
lítve betegségét is. Halála időpontját is tudjuk: 
1517-ben hunyt el. Kinizsi Pálné Magyar Benigna 
Imádságoskönyvét 1513-ban a pálos atyák készí-
tették el.93 „Domonkos szerzeti apáczákhoz tarto-
zott kéziratról 1234beli kezdetük óta 1526ig ti-
zenhét féléről tudunk szűz Margit életirásában 
említettekkel együtt. A 15 évü tanítvány kis-

                                                 
91 Radványi Imre: Margit-sziget története, Pest, 1858. 
92 A Mária kultuszt reprezentáló pálos Gömöry-kódex. Lásd: 
Bakk István – Bakk Erzsébet. A magyar Pálos Rend oktatási 
és irodalmi életének története, szerk. Gyárfás Ágnes, Mis-
kolci Bölcsész Egyesület, Miskolc, 2014, 110, 115-116 p. 
93 Döbrentei Gábor: Magyar nyelvemlékek, Foglalat. 2. Bu-
da, 1840. p. 10. 

asszony többfélehez ért mint „Zent Katerina 
a[zz]ony aki vala ’Zent Margy’t a[zz]onnak meste-
re, hog kÿ eutet tanehta eleu[z]er deakul” 70dik 
évében”94 
 

 
 

28. kép. Szent Margit élete. 1510. Budapest, 1990. 
(Forrás: Régi Magyar Kódexek 10.)  

 
 Dr. Gyárfás Ágnes által összeállított a Ta-
nulmányok Mátyás király éve alkalmából a Mis-
kolci Bölcsész Egyesület által a Budavárban ren-
dezett konferencia anyagában olvashatunk Szilá-
gyi Erzsébet és Beatrix ellentétéről, a domonkos 
apácák közül pedig Corvin János édesanyjáról. 
„Mátyás király bécsi berendezkedése után az 
egyetemen felé mutatott jóindulatát több ízben is 
kinyilvánította. 1489-ben, egy, az egyetem által 
rendezett nyilvános dispután személyesen is meg-
jelent és fel is szólalt. 95 A bécsi egyetemmel 
Beatrix királyné is kapcsolatban állt. A királyné 
ugyanis meggyőződéssel hitte, hogy a meddősé-
géért Korvin János anyja a felelős, és akit ezért 

                                                 
94 Döbrentei Gábor: Magyar nyelvemlékek, Foglalat. 2. 
Buda, 1840. 10-15. p. – Horváth Cyrill. A Margitsziget és 
kódex-irodalma. In: Magy. Szemle. 1894. évf. 254-255. és 
265-267.; Vasárnapi Ujság 54. évf. 23. 1907. 
95 Carbo, Ludovico: A Mátyás király dicső tetteiről írott 
Corvina. (MTA. Könyvtár). 
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bűbájossággal, boszorkánysággal vádolt meg a pá-
pánál. Előtte kikérte az egyetem több tanárának is  

a tanácsát. A professzorok véleménye a kérdésben 
sajnos nem ismeretes.”96  

 

 
 

29. kép. Lux Kálmán XIII. századi rekonstrukciós képe Boldogasszony monostorról. 
(Forrás: Bercsek Péter, 2013.) 

 

 
 

30. kép. DL 17328. „…Bak Mihály özvegye Dorottya…” 
 
 Megtaláltuk azt az oklevelet mely szerint több 
esetben a Bak(k) lányokkal kisérve ment Szilágyi 
Erzsébet a szigeti apácákhoz. „Márk a Szent 
Márk-egyház cardinalisa, aquileai pátriarcha 
apostoli követ Mátyás király anyjához: Erzsé-
bethez. Kérésére megengedi, hogy udvarhölgyé-
vel, Bak Mihály özvegyével Dorottyával és többi 
szolgálatot tevő leányaival együtt tisztes és előkelő 
ruhába megjelenhet, bármelyik apácát megláto-
gathatja és vele beszélgethet. Zártan öltözve az 
óbudai és nyúl-szigeti apáca-kolostorokat tetszése 
szerint bármikor felkeresheti.”97 Rendszeresen lá-
togatta Corvin János anyját a domonkos kolos-
torban. Valószínű, hogy a kis János herceg98 fejlő-

déséről is beszámolt és rendszeresen tájékoztatta 
a gyermekkel kapcsolatosan. 
969798 

                                                 
96 Tanulmányok Mátyás király éve alkalmából a Miskolci 
Bölcsész Egyesület által a Budai várban rendezett konfe-
rencia anyagából, összeáll. Gyárfás Ágnes, Miskolc: MBE, 
2009. 
97DL 17328. 1472. június 6. Pápai követ engedélye, (oc-
tavo Idus Iunii) Bude. Acta eccl. f. 35. n. 19.  
98 Corvin János egy német polgárlánytól született Mátyás 
király törvényesített fia volt. 1504-ben halt meg. Egy szerző 
szerint fiával és Zsófia lányával együtt megmérgezte 
(h)enyigi) Török Imre. In: Lissák György: Az aranykígyó, 
Fráter György élete, sorszerk. Árva Vince OSP,. Fráter 
György Alapítvány, 1998. Varia Paulina IV. 409. p. 
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31. kép. Arany János szobra a tölgyek között. Elõtte a Nagyszentmiklósi aranylelet vázáinak másolatával. 
1912. (Forrás: Bercsek Péter, 2013.) 

 
 Nagy-Budapest a román korban két püspök-
ség, határterülete volt. Nagy-Budapest mai terüle-
te és környéke akkor három megyéhez (Pilis, 
Fejér, Pest megyéhez), sőt a csepeli ispánsághoz 
is tartozott.99 A XIII. században Nagy-Budapest 
királyi tulajdonú települési centrumai (Pest, Óbu-
da) már súlyponti helyek, a birtokperek következ-
tében is a hajdani összefüggő királyi-nemzetségi 
magánuradalomnak, törzsi birtokoknak. A környé-
ki uradalmak is felaprózódnak (Cinkota, Taksony, 
Csepel) kisebb centrumokra. Az óbudai királyi 
szálláshelyek (III. Béla, II. András) Óbudán, ma 
még ismeretlen helyen álltak.. „Érdekes egyház-
történeti jelenség, hogy a közép-korban az óbudai 
káptalan prépostja gyakran az esztergomi főkápta-
lannak is a kanonoka volt. Az óbudai káptalan 
területileg a Duna-jobbparti veszprémi püspök-
séghez tartoznék, fölötte az esztergomi érsekség 
nem a területi illetékesség, hanem a királyi-
nemzetségi alapítás jogán gyakorolja joghatóságát. 
(Úgymint, utóbb a Buda vári Nagyboldogasszony-, 
a Mária Magdolna-, a Buda-alsóvárosi Szent 
Gellért egyház, a vízivárosi Szent Péter mártír ek-
lézsia, valamint a Buda melléki örsi, sasadi, csíki, 
fehéregyházi, nyéki egyház felett.”100 Az 1212-es 

                                                 
99 Erről bővebben az egyházmegyei területekről és a pilisi 
ispánságról önálló tanulmányban emlékezünk meg. 
100 Megjegyzés: Már kéziratban ezzel a témával foglalkozó 
könyvünk. 

határok 1355-ig álltak fenn. Ekkor Nagy Lajos 
király Visegrádról Budára költözött. Tudjuk azt is, 
hogy 1256-ban IV. Béla Esztergomból Budára 
költözött a már felépített Új Buda várába, melyet 
az 1240-es évek végén kezdtek el építeni. Lajos 
király Visegrádról Budára költözésével egy időben 
jelentős áldozattal kettévágta Óbudát.101  
 A terület nagyobb része a káptalan tulajdona 
lett vagy maradt. A kisebb terület az óbudai ki-
rályi rezidenciával együtt a király édesanyja, Er-
zsébet királyné kapta. 
 Az óbudai káptalan 1212. évi határa melyet 
1356-ban és 1524-ben is újra megjártak, a XIII. 
századra már valóságosan körbefogta az óbudai ki-
rályi várat. Királyi majd 1355-től királynéi vá-
rosrész lett. Határai – mai neveinek használatával 
– a Kolosy tértől a Szépvölgy vonalán haladtak a 
Gugger-hegy felé, majd onnan a Hármashatár-
hegy érintésével a Csillag-hegy (Megyer) terüle-
téig. Majd tartott a Római-fürdőtől délre és vala-
hol a jelenlegi Árpád-híd felett érte el a Dunát. 
Tehát beszélhetünk Újbudáról, Óbudáról, Vetus 
Budáról. Ortvay Tivadar térképén ezt meg is te-
kinthetjük. 
 
 
 

                                                 
101 A Bécsi út kialakulása ennek köszönhető, hiszen az esz-
tergomi vámot elkerülve Dorog felé vehették a kereskedők 
az útjukat. 
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32. kép. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházmegyéi XIV. században. 1888-ban Bécsben kiadott térképén. 
(Forrás: Ortvay Tivadar (1875-1916) Szerk., Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején: a pápai 

tizedjegyzék alapján feltüntetve. I. k. Megjelenési adatok: Budapest: [s. n.], 1891. VIII, 494 p.) (Térkép részlet.) 
 

  
 

33. kép. Töredék Árpád-házi Szent Margit síremlékérõl102 
(Forrás: Historisches Museum der Stadt Budapest, Corvina 1995. p. 52.) 

 
 „Nincs is még egy olyan ismert pontja fővá-
rosunknak, mint a Duna ékessége: a Margit-
sziget.”103 Vályi András104 szerint: „Margit Sziget. 
Pest Vármegye. Ó Budához tartozik, ’s a’ Budai 
Apátzáknak jószágok vala, e’ Szigetnek a’ felső  
 

végén, a’ Duna vizének közepette egy meleg forrás 
a’ földből fakad ki, szemlélhetni a’ régi roppant 
Klastromnak, és Templomnak, még rész szerént 
fel álló maradványait, most a’ Pesti, és Budai la-
kosoknak mulató helyűl szolgál.” 
 

 
 

34. kép. A Boldogasszony-szigete és a Tabán (lebontatásra ítélt épületekkel) a Gellért-hegyrõl. 
(Forrás: Foto: Schoch Frigyes 1902., Fortepan) 

 
102102102102103104

 

                                                 
102 Ipolyi Arnold: Középkori szobrászat Magyarországon, 
Pest, 1863. 
103 Bercsek Péter. Lásd még: Bél Mátyás Pest megyéről 
szerk. Ikvay Nándor, Szentendre, 1977.; Bél Mátyás: Buda 
város leírása a kezdetektől Mohácsig. (Fejezetek Budapest 
múltjából I.) szerk. Faragó Tamás - Csomor Tibor, ford. Déri 
Balázs, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest), 1987.  
104 Vályi András: Magyarország leírása: 2. kötet (Margit Szi-
get). 

 A rovásírás a Szent Margit romtemplomában 
a (Margitszigeti) Szigeti kő.105 Nem valószínű, 
hogy rovás feliratot használtak, hiszen tudjuk, 

                                                 
105 Sinkó Ferenc: Kötöny megfejtett síremléke, Rovásírás 
Szent Margit romtemplomában: In: Új Ember, 1967. június 
11.; Csallány Dezső, Nyíregyházi Jósa András Múzeum Év-
könyve, “A magyar és az avar rovásírás” 1968, 280-304.; 
Adatok a Margit-sziget művészettörténetéhez, 1971. 
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hogy más rendek mind a tatátjáráskor, mind a tö-
rök időszakban elhagyták hazánkat. Kivételt ké-
peztek a ferencesek és a pálosok. Az 1838-as fel- 

tárások után mintegy háromnegyed század múlva 
vették észre, hogy az egyik kövön írásjelek lát-
hatók. 106 
 

 
 

35. kép. A budapesti-margitszigeti rovásfelirat. (Forrás: Nyíregyházi Józsa András Múzeum  
Évk. 1968. 11. sz. p. 285. 97. kép.) 

(Egyesek szerint hamisítvány) 
 

    
 

36. kép. Mária-egyház107 romjai a Margitszigeten Buda és Pest közt a 19k században. 
(Forrás: Rexa Dezsõ könyvébõl Margitsziget, 1940.) 

 
 

 
 

 37. kép. Klösz György (1844-1913) (fényképész) 
 A Margitszigeti romok (1878 körül) 

 (Forrás: FSZEK. Budapest Gyûjtemény.) 
 
 

 
 
 

Elõtte a folyam, az új híd, 
Még rajta zászlók lengenek: 
Ma szentelé fel a komoly hit 
S vidám zenével körmenet 

Nyeré "Szûz-Szent-Margit" nevet. 
    

(Arany János: Híd-avatás 1877) 
106107107107107 
 

 
Folytatás a következő számban. 

 

                                                 
106 Szakonyi István: A halálraítélt legrégibb magyar rovás-
írásos emlék a „margitszigeti rovásfeliratos kő In: Amerikai 
Magyar Élet, 1965. dec. 18. 
107 Őri G. György (1875) 15, 16, 17, 26. p. 
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Eszenyi Miklós 
 

Felsõszilvási Nopcsa Ferenc 
 

Néhány évvel ezelőtt bejárta a világsajtót, 
hogy angol tudósok – kisméretű őshüllők marad-
ványait vizsgálva – teljesen helyesnek látják a vi-
lághírű magyar őslénykutató, báró dr. Nopcsa Fe-
renc több mint száz évvel korábban felállított, 
úgynevezett „zsugorodási elméletét”. Nopcsa ha-
tározottan állította, hogy a kisméretű őshüllők ma-
radványai nem fiatal példányoktól származnak, 
hanem kifejlett egyedek, a törpenövésű dinosza-
uruszok azért alakultak ki, mert amiként zsugo-
rodott az életterük, ehhez alkalmazkodva folyama-
tosan csökkent a méretük az evolúciójuk során. 

Nopcsát már életében nemzetközi tekintély 
övezte. Ám miközben szorgalmasan írta könyveit, 
nemzetközi kalandor, kém, és a világtörténelem 
legelső repülőgép-eltérítője. 

A főnemesi család a Szilvási nemzetségből 
származik: egyik ősüket Nopcsa névre keresz- 
 

telték, s miután azt folyamatosan átvette minden 
leszármazó, így lett vezetéknév. Nagyapja, báró 
Nopcsa László, Hunyad vármegye főispánja ka-
landos életű ember: állítólag Jókai Mór róla min-
tázta a Szegény gazdagok című regényének fősze-
replőjét, aki nappal Hátszeghy gróf, éjjel viszont 
fekete álarcot ölt, és mint Fatia Negra rabolja ki a 
gazdagokat. Jókai ugyan tagadott, ám kétségtelen, 
hogy Nopcsa László egyik birtoka Hátszegen volt. 
Az írót felkereste a báró, kicsapta az asztalra a 
pisztolyát, s megfenyegette Jókait, aki gyorsan be-
fejezte a művét, ezért végződik kurtán-furcsán. 

Felsőszilvási Nopcsa Ferenc 1877. május 3-
án született a ma Romániához tartozó Déva váro-
sában, de a család csodálatos kastélyában, Sza-
csalon nevelkedett. 
 
 
 

    
 

A Nopcsa család kastélya Szacsalon 
Kép: albanianphotography.net 

 
Édesapja báró Nopcsa Elek, a főrendiház örö-

kös tagja, édesanyja gróf Zelenska Matild. Tízéves 
korától az előkelő bécsi Theresianumba járt, eb-
ben az elitgimnáziumban kizárólag a Monarchia 
főnemesi családjainak gyermekei tanultak. 1895 
nyarán otthon töltötte a szünidőt, amikor 12 éves 

húga, Ilona, a barátnőivel játszadozva érdekes 
csontokat talált a szentpéterfalvai birtokukon. 
Ezeket megmutatta a természettudományokban 
igencsak járatos bátyjának, akinek érdeklődését 
felkeltették a csontok. Az Ilona által megjelölt he-
lyen aztán további leletekre, köztük csigolya-
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darabokra és egy teljesen ép koponyára bukkant. 
Megállapította, hogy valamilyen őshüllő marad-
ványai lehetnek, s mikor visszatért Bécsbe azokat 
megmutatta a szakembereknek, akik krétakori ős-
gyíkok maradványaiként azonosították. Nagyon 
fellelkesedtek, hogy a lelőhelyen további kutatá-
sokat fognak végezni, de hetek teltek el, s nem 
történt semmi. Ekkor felkereste Eduard Suess 
professzort, aki közölte, hogy idő hiányában nem 
tud a leletekkel foglalkozni. Az ifjú Nopcsa elszo-
morodott, de az idős professzor arra bíztatta, hogy 
a leleteket vizsgálja meg, és írja le maga Nopcsa. 
A fiú csodálkozva mentegetőzött, hogy ehhez nem 
ért, mire Suess közölte, hogy ő is hetvenévesen ta-
nult meg oroszul. Így aztán az érettségijét köve-
tően Nopcsa beiratkozott a bécsi egyetemre, ahol 
természetrajzot és földrajzot tanult. Bevetette ma-
gát az őslénytanba, hamarosan a legelső magyar-
országi dinoszaurusz-leletet azonosította a marad-
ványokban. 

Mindössze 22 esztendős, amikor már publi-
kált egy paleontológiai tanulmányt (Dinosaurier-
reste aus Siebenbürgen), majd kutatásairól elő-
adást tartott a Bécsi Tudományos Akadémián. Ezt 
követően – 1899 nyarán –, mivel mindig vonzotta 
a Balkán, akkori partnerével, gróf Draskovich La-
jossal lóháton bejárták Boszniát. 
 

    
 

Az ifjú Nopcsa Ferenc elsõ albániai utazásán 
helyi viseletben (Internet)    

 

Amikor 1902-ben megkapta a diplomáját, 
Olaszországba utazott, hogy az ottani nagy múze-
umokban tanulmányozzon őshüllőket, ezután 
hosszabb ideig Németországban kutatott. A münc-
heni múzeum egyik híres leletéről (egy nagyobb 
ősállat csontvázában volt egy kisebb) aztán fi-
gyelemre méltó megállapítást tett: téves az az el-
képzelés, hogy a kisebb a nagyobb magzata, 
ugyanis teljesen más fajból valók, valójában a na-
gyobb állat a kisebbet egyben lenyelte.     

1903-ban megírta értekezését, summa cum 
laude doktori címet szerzett. Jutalmul kereszt-
apjától (Erzsébet királyné egykori udvarmeste-
rétől) igen tekintélyes összeget kapott, melyből el-
indult Kréta szigetére zergevadászatra. Eljutott 
ugyan Görögországba, azonban később mégis Tö-
rökországban vadászott. Ennek során eljutott a tö-
rök megszállás alatt álló Észak-Albániába, mely 
ebben az időben teljesen zárt és ismeretlen világ, 
nem véletlenül nevezték a „legsötétebb Európá-
nak”. Közel fél év múlva visszatért Bécsbe, ahol 
eldöntötte, hogy további kutatások céljából fel-
keresi a nagy őslénygyűjteményeket. Először Pá-
rizsban, majd Brüsszelben tartózkodott. Utóbbi 
helyen igencsak méltatlankodtak tudóshoz nem 
méltó, de rá olyan jellemző öltözékén: megszólták, 
mikor könnyű vászonruhában, fején nagy szalma-
kalappal, gomblyukában virágot viselve kereste 
fel az ottani múzeum igazgatóját. Munkáját a lon-
doni British Museumban folytatta, ahonnan hóna-
pok elteltével tért vissza Bécsbe. Nyughatatlan 
szenvedélye – az utazás – nem sokáig tartotta a 
császárvárosban: a gazdag tudós úrfi a romániai 
Havasokban medvére vadászott, aztán Svájcban 
időzött, majd elkísérte az édesanyját és a húgát 
Egyiptomba, ahonnan Athén érintésével utazott 
vissza Londonba. 

Azonban az agyában ott motoszkált a rejtélyes 
Albánia, ezért 1905 nyarán visszatért oda. 

Shkodrában hirtelen betegség döntötte le, 
amely miatt hazautazott, egy ideig Erdélyben lá-
badozott, de amint meggyógyult (még az ősz fo-
lyamán) ismét Albániában találjuk, ahol aztán 
több mint tíz évig tartózkodott kisebb megsza-
kításokkal. Helyi viseletet öltött, ottani szokás 
szerint még a haját is leborotváltatta, csupán egy 
tincset hagyott meg a feje búbján. Fáradhatatlanul 
járta a vidéket, nemcsak elsajátított az albán nyel-
vet, de a különböző nyelvjárásokat is értette. 
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Feljegyezte az albánok dalait, meséit, leírta 
táncaikat, földtani és meteorológiai kutatásokat, 
valamint térképészeti felméréseket végzett, renge-
teg fényképet készített.  
 

    
 

Báró Nopcsa Ferenc albán harci öltözetben (internet)    

 
1906-ban néhány hetet ismét Londonban töl-

tött, aztán a „sasok földjére” visszautazóban, 
1906. november 20-án Bukarestben megismerte 
szerelmét Bajazid Elmaz Dodát. Az ekkor mind-
össze 18 éves fiú a macedóniai hegyekben szü-
letett, s azért ment Romániába, hogy munkát 
keressen. Később így írt Nopcsa: „Attól az időtől 
Bajaziddal vagyok, és Draskovich Lajos halála óta 
ő az egyetlen, aki igazán szeret engem, és akivel 
teljes bizalomban vagyok, egy pillanatnyi kétsé-
gem sincs, hogy visszaélne a bizalmammal. Ter-
mészetesen vannak hiányosságai, de ezek miatt 
nem hagyom el”. Bajazid szorgalmasan tanult, így 
a báró egy idő után a titkáraként foglalkoztatta. 

Nopcsa 1909-ben súlyos beteg lett, ekkor 
Bécsbe szállították, de gyógyulása után visszatért 
Shkodrába. És ettől kezdve azon munkálkodott, 
hogy az albán népet a török iga alól megsza-
badítsa. Hogy céljait elérje, rendszeresen kém-
kedett a Monarchia számára: az országban járva-
kelve most már nem csak tudományos vizsgáló-
dásokat folytatott, de a katonai mozgást, a politi-
kai eseményeket is figyelte. A törökök egy idő 
után rájöttek, ezért a „megfigyelőt” is megfigyel-
tették, majd egy bérgyilkost küldtek a nyakára, 

aki elől sikerült kereket oldania. Shkodrában csak 
úgy nevezték, hogy Sheita, azaz Ördög. Megbíz-
ható és mindenre elszánt „testőrséggel” vette kör-
be magát, ahogy naplójában írta: „Személyzetem 
az albán hegylakók felfogása szerint tekintélyes 
emberekből állott. Olyan embereket alkalmaztam, 
akik már öltek embert. Bizonyos voltam, hogy 
ezek az én védelmemre is készebbek embert ölni, 
mint azok, akik csak dicsekedtek vele”. Mind-
eközben a tudományról sem feledkezett meg, 
1911-ben megjelent A legsötétebb Európa. Ván-
dorlások Albániában című könyve, melyben a vi-
lágon elsőként ismertette részletesen az ország 
földrajzát, történelmét, néprajzát. Nem véletlen, 
hogy Le Havre-ban, Antwerpenben, majd Frank-
furtban is előadást tartott. 

1912 nyarán nagy felkelés tört ki Albániá-
ban, Nopcsa állt a függetlenségi harcok élére (a 
legtöbb törzzsel jó viszonyt ápolt), azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy királlyá koronáztassa ma-
gát. Saját sereget szervezett, amellyel Tiranát 
akarta bevenni. Miután kísérletei kudarcot vallot-
tak, Párizsban, aztán Monacóban pihente ki a fá-
radalmakat. 
 

 
 

Báró Nopcsa Ferenc román pásztor öltözetben 
(Internet) 

 
Aztán egyszer csak eltűnt, még a családja 

sem tudott róla. Petru Gorlopan álnéven ugyanis 
Romániában juhpásztornak állt (kiválóan beszélt 
románul), s miközben a birkanyájjal vándorolt vi- 
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dékről vidékre, valóságos kémhálózatot hozott lét-
re. Szorgalmasan gyűjtötte a románokról az infor-
mációkat a bécsi udvar és a magyar kormány szá-
mára, majd 1915-ben visszatért Albániába, ahol 
1916 márciusáig tartózkodott. Aztán Romániában 
ismét visszavedlett nomád juhásszá, rendszeresen 
küldte a jelentéseit, többek között elsőként figyel-
meztette a magyar kormányt (az I. világháború 
alatt járunk), hogy a románok cserben fogják 
hagyni a Monarchiát és bekebelezik Erdélyt. 

Mikor a megszállás valóban megtörtént, Bu-
dapestre menekült. Itt érte a tanácsköztársaság, a 
kommunisták raboltak, fosztogattak a gazdagoktól, 
ezért jobbnak látta, ha továbbáll Bécsbe. Igen ám, 
csakhogy a kommunistáktól nem kapott útlevelet. 
Ekkor vakmerő tervet dolgozott ki: volt egy régeb-
bi irata, amit még a hadügyminisztérium állított 
ki. Erre ráhamisította – a hadügyi népbiztos alá-
írását is utánozva –, azt az „utasítást”, hogy a 
kommunisták megbízásából bizonyos intézkedé-
sek végett repülővel menjen Sopronba. Táskájába 
tette készülő új könyvének kéziratát, valamint ék-
szereket, a zsebébe revolvert dugott. Automobillal 
a mátyásföldi repülőtérre hajtott, ahol a parancs-
noknak felmutatta az írást, azonnali intézkedést 
kérve. Rövidesen előállt egy kétüléses gép, 
mellyel útnak indultak. Amikor Győr fölé értek, 
előrántotta a revolverét, melyet a pilóta fejéhez 
szorított, s arra kényszerítette, hogy váltson irányt 
Bécs felé. Nopcsa báró így lett a világtörténelem 
legelső repülőgép-eltérítője, vagy ha úgy tetszik 
terroristája, hiszen a modern büntetőjog szerint a 
jármű hatalomba kerítése annak számít. 

Innen ismét a tudománynak élt: több ős-
lényfajt azonosított, egyiket hazájáról nevezte el 
(Magyarosaurus dacus), a másikat magáról 
(Elopteryx nopcsai), a harmadikat pedig szerető-
jéről (Kallokibotaion bajazidi1). Számos tudomá-
nyos tanulmányban fejtette ki a törpe- és primitív 
őshüllőkkel kapcsolatos teljesen újszerű nézeteit, 
valamint megalapozta a paleofiziológiát. London-
ban az útmutatásai alapján rekonstruálták az 
egyik ősgyíkot, ekkor (1923) jelentette ki, hogy a 
kétlábú őskori óriásgyíkok a madarak ősei. 1924-
ben Berlinben adták ki Die Familien der Rep-

                                                 
1 Tréfás és kétértelmű elnevezés: a kallokibotation ugyanis 
azt jelenti, hogy szép kis szekrényke, ládika, így szabadabb 
fordításban Bajazid szép kis ládikájáról, azaz hátsójáról van 
szó. 

tilien című könyvét, mely abban az időben a világ 
legkorszerűbb és legteljesebb őshüllőkről szóló 
műve volt. 1925-ben kinevezték a M. Kir. Föld-
tani Intézet igazgatójának, 1928-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagjává válasz-
tották. Összefoglalta az Albániában végzett kuta-
tásit, 1925-ben kiadták Albanien című könyvét, 
majd 1929-ben megjelent a Geographie und 
Geologie Nordalbaniens. 

Az irodai munkát azonban nem neki találták 
ki, menni, világot járni, vizsgálódni szeretett. 
Igazgatói állásáról 1928 novemberében lemondott 
és Bajaziddal együtt Bécsbe költözött, ahol Nop-
csának a Stephansdom mellett, a Singerstrasse 
12. szám alatti ház harmadik emeletén volt la-
kása. Vásárolt egy motorkerékpárt, amellyel be-
járta Olaszország adriai partvidékét, mintegy hat-
ezer kilométert tett meg, tudományos megfigye-
léseiről 1932-ben írt egy tanulmányt Zur Gesc-
hichte der Adria címmel. 

 

Éjt nappallá téve dolgozott új témáján, föld-
rengések előrejelzésén. A kutatómunka teljesen 
kimerítette, életének utolsó két hetében fizikailag 
is legyengült és komoly depresszió gyötörte. Ag-
gasztotta Bajazid is, ugyanis élettársa elég gyak-
ran italozott, szinte minden éjszaka mulatni járt, 
férfiakkal ismerkedett és szórta a pénzt. Bajazid 
1933. április 25-én kora hajnalban részegen ért 
haza, azonnal bezuhant az ágyba. Mikor reggel éb-
redezni kezdett, a báró megkérdezte, hogy kér-e 
teát. A férfi óhajtott, hiszen iszonyatos fejfájás 
gyötörte. A házvezetőnő elkészítette a teát, mely-
ből Nopcsa többször töltött a szeretőjének, de 
minden alkalommal altatóport kevert az italba. 
Délelőtt tíz óra körül megkérte a házvezetőnőjét, 
hogy vigyen el egy levelet Jan Versluys profesz-
szornak, aki szintén őslénytannal foglalkozott. 
Nopcsa leült a dolgozószobájában, aztán mikor a 
nyitott ajtón keresztül hallotta, hogy Bajazid ismét 
hortyog, a fiókjából kivette a revolverét és bement 
a szobába. Megállt az ágy mellett, egykori nagy 
szerelme halántékához szorította a fegyvert és 
elsütötte. Aztán búcsúlevelet gépelt: „Öngyilkos-
ságom oka idegrendszerem összeroppanása. Hogy 
régi barátomat és titkáromat, Bajazid Elmas Dodát 
álmában, s anélkül, hogy sejtette volna, agyonlőt-
tem, annak oka az, hogy nem akartam, hogy be-
tegen, nyomorultul és pénz nélkül maradjon a vi-
lágban, ahol oly sokat kellett szenvednie. Az a 
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kívánságom, hogy holttestemet elhamvasszák”. A 
báró aztán a szájába tette fegyverének csövét és 
meghúzta a ravaszt. A házvezetőnő 11 óra körül 
érkezett meg Versluys professzortól: bekopogott a 
dolgozószobába, de nem érkezett válasz. Benyitott, 
ekkor pillantotta meg a bőrfoteljében ülő Nopcsát, 
akinek orrán-száján dőlt a vér, kezében görcsösen 
tartotta revolverét (az orvos szakértő szerint a go-
lyó a szájpadláson keresztül hatolt az agyba, de a 
koponyacsont alatt megakadt, kívülről is észlel-
hető volt a dudor). Az asszony ekkor Bajazid háló-
szobájába szaladt, hogy segítséget kérjen, de ott 
újabb szörnyű látvány fogadta: a férfi véres fejjel 
feküdt az ágyban, koponyáján lőtt seb tátongott, a 
párnákat teljesen átitatta a vér. Másnap a magyar 
lapok szalagcímben számoltak be gyilkosságról és 
az öngyilkosságról. A rendőrség a rokonokhoz és 
az ismerősökhöz írt búcsúlevelek nagy számából 
arra következtetett, hogy Nopcsa nem hirtelen öt-
lettől vezérelve követte el tettét, hanem hosszabb 
idő óta és módszeresen készült erre. A házvezető-
nő egyébként elmondta, hogy a tragédiát megelőző 
estén Nopcsa rendkívül furcsán viselkedett, maga 
Bajazid is felfigyelt erre, hiszen az asszonynak is 
mondta. A báró végrendelete szerint minden va-
gyona Bajazid Budapesten élő bátyjára, Ismael 
Elmaz Dodára szállt. 

Nopcsa leleteinek egy részét a British Muse-
um, több kéziratát az Osztrák Nemzeti Könyvtár 
Kéziratgyűjteménye, tekintélyes kéziratos úti 
jegyzeteit a tiranai Nemzeti Múzeum őrzi (utób-
biakat még Doda testvére adta el Midhat Frashëri 
bégnek, akinek aztán a kommunisták államosí-
tották a könyvtárát). 

Nopcsát a halála után is nagy tisztelet övezte, 
már 1937-ben könyvet írt róla Tasnádi Kubacska 
András, egykori közeli munkatársa. Magyar-
országon – halálának 60. évfordulója alkalmából – 
rendeztek Nopcsa emlékkonferenciát. A Discove-
ry csatorna készített róla egy életrajzi filmet, és 
egy román-amerikai közös kiadású könyv is meg-
jelent az 1990-es években. 

Az albánok mai napig nemzeti hősként tisz-
telik, 1992-ben Shkodra városa posztumusz dísz-
polgárrá választotta, míg 2008-ban Tiranában te-
ret, s az egyetem egyik előadótermét nevezeték el 
róla. 

2016. június 17-én az észak-albániai hegy-
vidék csaknem 1800 méter magasan fekvő Qafe 
Thore hágóján Magyarország Tiranai Nagykövet-
sége, Magyarország Shkodrai Tiszteletbeli Kunzu-
látusa, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet állíttatott tiszteletére emléktáblát. 
 
 

 

 
 

A Nopcsa Ferenc emlékmû avatása Albániában 2016. június 17-én (Forrás: Magyarország Tiranai Nagykövetsége) 
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Dr. Medvigy Endre 
 

A MAGYAR HATODOSOK HITVALLÁSA* 
 
 A Magyar Hatodosok azoknak a magyar írók-
nak, művészeknek és tudósoknak összetartozása, 
akik tiszta és igazságos viszonyban vannak a ma-
gyar élettel, mert ugyanaz a hasznuk belőle, mint 
annak belőlük: nevük és munkájuk. 
 
Így gondolkodunk: 
 
1. Európa felé Ázsia, – Ázsia felé Európa va-

gyunk. (Eredetünk: Ázsia, végzetünk: Euró-
pa.) 

2. Azért vagyunk, hogy helytálljunk mindazért, 
ami végzetünkben jó, igaz és szép. Az társunk 
a szellemi küzdelemben, aki ösztöneiben, gon-
dolkodásmódjában, nyelvében és műveiben 
vállalja és vallja a magyar népet, mert tudja, 
hogy lelket, szót és formát csak onnan kaphat 
az alkotás számára. 

3. A jóság, igazság és szépség szellemét nem 
Ázsiában és nem Európában, hanem itt ezen a 
földön és ebben a népben keressük először. A 
magyar nép mondanivalóját kell a magyar iro-
dalomnak, művészetnek és tudománynak úgy 
mondania, hogy a magyar nép is, a világ is ma-
gára ismerjen benne. Ez a hitünk, ennek szol-
gálunk. 

4. Egyetlen fajtának se vagyunk ellenségei, de a 
magunk fajtáját szeretjük a legjobban. Népünk 
belső dolgai családi ügy, csak az szóljon bele, 
aki szívvel, lélekkel, hittel, cselekedettel a 
családunkba tartozik. Egymásnak barátai, test-
vérei vagyunk. Hűséggel, sorsvállalással, 
helytállással viselünk gondot egymásra. 

5. De népünk java egymás javánál is előbbre va-
ló, s ehhez igazodunk. Aki így érez, velünk 
tart. 

 
 

SINKA ISTVÁN: MAGYAR HATODOSOK (A Tûz és víz ciklusból) 
Az én kedves jó Móricz Zsiga bátyámnak ajánlom szeretettel, egy hajdani hatodos és tizennegyedes… 

 
 

Senki báróéknál 
hatodos tengeri, 
A jó Isten jó és 

mégis megengedi. 
 

Hatodos Tengeri! 
De ha apellálunk, 

törvénytől törvényig 
bolond utat járunk. 

 
Megcsalt hatodosok, 

korpából felesek 
s búzából kijátszott 

tizenegyedesek. 
 

Aratáskor pedig 
nemde úgy illenék, 
hogy ne muzsikáljon 
könnyedén a kerék. 

Bizony a mi ügyünk 
régen nem egyenes – 
sóval, vízzel, könnyel 

elegyes a leves. 
 

Ezért kellett nekünk 
más földjét rontani? 

Senki báróért a 
vérünket ontani? 

 
Bagóért, pitykéért 

másra kardot tűzni? 
A tizenegyedik 

kévéért csatázni? 
 

Százezrünknek ingyen 
messzi sírba bukni? 

Másik százezrünknek 
Kanadába futni? 

El nem sírni soha 
siratni valókat? 
Etetni, itatni 

vazul vakítókat? 
 

Ezért kellett nekünk 
magunkat tagadni? 

S minden győzelmünkben 
vesztesnek maradni? 

 
Népek Istene, ha 

te vagy az Istenünk, 
lépj a történelem 

lángjaiba velünk!... 
 

Senki báróéknál 
hatodos tengeri – 
a jó Isten jó és 

mégis megengedi? 
 

∗ 

                                                 
∗ Dr Medvigy Endre a XXI. Magyarságtudományi Napon nagysikerű előadást tartott a Magyar Hatodosok című írói körről. 
Ezek közé tartozott Sinka István is. A hitvallásuk elgondolkoztató összeállítás, amely több vonatkozásban ma is aktuális. 
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Kühne Katalin 
 

Kaffka Margit 
(1880. június 10. Nagykároly - 1918. december 1. Budapest) 

 
 Dr. Gyárfás Ágnes professzor asszony felkért, 
hogy nagymamám nővéréről előadást tartsak. Ezt 
nagy megtiszteltetésnek vettem, igyekszem megfe-
lelni ebben a körben, kiváló professzorok, kutatók 
előtt. Köszönöm a lehetőséget! 
 Édesapám, Kühne László tanár nagynénje volt 
Kaffka Margit, akit a legnagyobb magyar asszony-
írónak tituláltak. Édesapám rám maradt tanulmá-
nyait, írásait 4 kötetbe szerkesztve kiadtam, de 
saját 8 kötetemben is többször emlékeztem előde-
imre. Most az ide vonatkozó részleteket olvasom 
fel, majd a Nyugat első nemzedékének nagy íróitól 
idézek, hogyan fogadták, milyen nagyra értékelték 
őt kortársai, elismervén sajátos hangját. 
 Margit 6 éves korában vesztette el apját. A 
Szatmári Irgalmas Nővéreknél végezte tanulmá-
nyait, itt szerezte tanítói oklevelét 1898-ban. Egy 
évig 1899-ig Miskolcon tanított, 1902-ben az Er-
zsébet Nőiskolában kapott polgári iskolai tanári 
diplomát. 1903-06-ig a miskolci Polgári Leány-
iskolában, 1907-től az újpesti, majd angyalföldi 
polgári leányiskolában tanított. Miskolcon férjhez 
ment 1905-ben Fröhlich Brúnó erdészmérnökhöz, 
akitől 4 év után elvált. Ez a házasság az érzelmi, 
intellektuális harmóniát nélkülözte. Pályáját ver-
sekkel kezdte, 1903-ban kezdett prózát írni. 
1914-ben a teljes életet Bauer Ervin orvos-
biológus mellett találta meg. Budapest mellett Te-
mesvár lett Margit második. kényszerű otthona. 
1915-től megszabadult a tanítás munkájától, a 
szépírói tevékenység mellett a publicisztika műfa-
jával is kísérletezett. Édesapám 12 éves volt, ami-
kor Margit és kisfia, Lackó egy nap különbséggel 
a spanyoljárvány áldozatai lettek.    
 Édesapámat gyakran faggatták újságírók, iro-
dalomtörténészek, rádiós szerkesztők. Irodalom-
történeti tanulmányok születtek ezekből a beszél-
getésekből, Rolla Margit tanulmánykötete, a mis-
kolci Napjainkban cikksorozat, a rádióban is el-
hangzottak az interjúk. Tíz éves voltam, amikor 
1957-ben becsengetett hozzánk egy lengyel iro-
dalomtörténész hölgy, őt kereste. Édesanyám kér-
dezte tőle, hol szállt meg. ― Az Ávós szállóban. ― 

Erre nagyon megijedtünk, megszólalni sem mer-
tünk. A szabadságharc 13 fényes napja után újra 
visszajöttek a szovjet tankok, mérgezte életünket a 
csengőfrász, házkutatások. A börtönbe akárkit el-
vihettek, évekre bezárhattak, vagy kivégezhettek. 
Édesapám hazajött, kiderült, hogy a félreértés a 
nem megfelelő kiejtésből adódott. Megnyugod-
tunk, órákig kérdezgette édesapámat.    
    Nagymamám Kühne Andorné Kaffka Ibolya 
és nővére, Margit Nagykárolyban született. Margit 
Szatmárnémetiben maradt, Ibolyát Miskolcon a 
nagyszülei nevelték. Személyesen ezért ritkán ta-
lálkoztak húgával, de leveleztek. Édesapám több 
gyermekkori emléke fűződik Margit látogatásához. 
Margit szerint „a miskolciak kedves emberek. Mis-
kolcnak ma nemcsak ízlésesen megrendezett kiállí-
tása van minden esztendőben, hanem egyfelől tevé-
keny, lelkes, ambiciózus művészgárdája, egy cso-
port fiatalember, aki eszményeiért mindig gerilla-
harcra kész, saját maga útját járja és saját igazsá-
gaiban hisz lángolóan, másfelől pedig fejlődő érzé-
kű, szeretettel érdeklődő, a művészt igyekezettel 
megérteni akaró közönsége.” 
 Előző lakhelyére, Budapestre vágyott vissza, 
az írói szalonok, a társaság hiányzott neki, így első 
férjével, Fröhlich Brúnóval elköltözött. Megszüle-
tett Lackó fiuk, majd néhány év múlva elváltak, ő 
háziasszonyfeleséget akart, nem értette meg a mű-
vészt. A Nyugat című folyóiratban több novelláját, 
versét közölték. Írótársai és olvasói nagyra becsül-
ték őszinteségéért. Regényei, novellái, versei ma is 
hatnak az ifjúságra. Aztán jött a háború, amikor 
megismerkedett második férjével, Balázs Béla író 
öccsével, Bauer Ervinnel, boldogságuk rövid ideig 
tartott. A spanyoljárvány fiával együtt elvitte őt is. 
Életéről, munkásságáról sok tanulmánykötet szüle-
tett, közismert regényei a könyvtárak polcain sora-
koznak, többet közülük megfilmesítettek. 
 Szülőházukon emléktábla van a róla elneve-
zett utcában, mi is láthattuk Nagykárolyban. Be-
mentünk az udvarba, egy hátsó faragott oszlopos 
kis épület még áll leromlott állapotban, reméljük, 
felújítják. A közeli téren szobra áll. Kaffka Margit 
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édesanyjának családját, az urai Uray ágat édes-
apám kutatásai alapján visszavezethetjük az 1200-
as évekig. Ura községben és Csengerújfalun a te-
metőben nyugszanak az elődök.∗ 
 Kühne Lászlóval 1958-ban készítettek inter-
jút: 
 – Milyen emléket tudna a Tanár Úr felidézni 
nagynénjével kapcsolatban? 
 – A hozzá arckifejezésében sokszor oly’ ha-
sonlatos, régen elhunyt édesanyánk jut eszembe. 
Ismert arcképe, melyről egy kissé túlfűtött, ko-
molyságot, értelmet sugárzó, szuggesztív tekintetű 
nő néz le reánk. 
 – Sokat érintkezett, levelezett egymással a 
két nővér? 
 – Néhány levelet őrizgetett édesanyánk, per-
sze ezek „a front miatt” elvesztek. Anyuka mesz-
szire került a közéletben szereplő, sőt kortársai ré-
széről bizonyos elismerést egészen korán kiharco-
ló nővérétől. A kiterjedt Kaffka-család tartózkodó 
maradt a maga útját járó, új hangnemben írogató, 
szokatlan modort felvett, „modern” asszonnyal 
szemben, s ez hatással lehetett a konzervatív kör-
ben nevelkedett Anyukára is. De ha a „Petike jár” 
c. versét mondta el nekünk, hiszen kívülről tudta, 
mindig könnyekig meghatódott a Drágánk. 
 – Diák korából van-e élménye róla? 
 – Kaptunk egyszer egy ajándékkönyvet, szí-
nes, tarka képekkel volt tele a fedőlapja, a címe 
ez volt: „Kis emberek, barátocskáim”. Egész 
gyermekkorunkra nagy hatással volt. Pali öcsém 
és én külön-külön megépítettük a bábszínházat. 
Később elgondolkoztam, hogyan lehetett egy na-
gyon elfoglalt pesti tanárnőnek, írónőnek annyi 
ideje, türelme, tervező gondossága, hogy ezt a leg-
apróbb műszaki részletekig kifundálja. Csak az 
örök édesanya szívének gyümölcse lehetett az, a 
gyermeke, s a gyermekek számára! Egyetemista 
koromban Szegeden egyszerre nyúltam ehhez a 
kötethez egy zilált hajú, magas homlokú, komoly 
fiatalemberrel, ismeretlen kollégámmal. Megles-
tem könyvigénylő céduláját. Ki lehet az a meg-
szállott, aki nagynéném gyermekeknek szánt mű-
vére kíváncsi? A cédulán Radnóti Miklós neve 
állt. A „Szegedi fiatalok” kiadásában a tehetsé-
ges, fiatal költő tanulmányát vásárolhattam meg a 
könyvnapon: „Kaffka Margit művészi fejlődése”. 
                                                 
∗ Morvamezőtől Uráig című versét a folyóirat végén ol-
vashatják. 

Margit féltestvérével, Almásy Saroltával felke-
restük a Franklin Társulatnál Schöpflin Aladár 
írót, hogy megköszönjük neki, amiért oly’ meleg 
szavakkal emlékezett meg Kaffka Margitról a Ma-
gyar Rádióban. Néném megajándékozta egy fény-
képpel, Dr. Bauer Ervinnel látható Margit egy la-
boratóriumban. Schöpflinnek jólesett figyelme, s 
ajándékát az általa neki dedikált, legújabb „Szí-
nek és évek” című kötettel köszönte meg: „Ne-
kem Margit mindig szívügyem volt”. – azután 
hangosan kiszólt egy másik szobába, egy kartársát 
hívta be, akitől megkérdezte: – „Nos, ki ez? Meg 
tudja-e mondani? ” – a kartárs: – „Ez a Kaffka!” 
Sárika néném azután nekem adta az ő régi, első 
kiadású Kaffka-könyvét. 
 – A Nyugat című folyóirat klasszikusaival mi-
kor találkozott? 
 – A lap is, Margit néném is, az egy helyben 
topogók között a türelmetlenek, az előrenézők ak-
kor még kis rétegét képviselték. A család, Anyuka 
ősei, az urai Urayak (mint ahogy Kaffka Margit 
írja: a „vércseszemű”, „lápok világába visszahú-
zódó”, elszegényedő gentry is, de a Kaffkák, „az 
ércvizű tó”-hoz hasonló lelkű, „alázatos-ravasz”, 
„leigázott szlávos apák” is, de az egész kor, a pol-
gári erkölcs nevében olykor túlfűtöttnek mondotta 
a Nyugat irányzatát. Ady Endre, Babits Mihály és 
Kaffka Margit kifejezéseit sokszor érthetetlenek-
nek, a „nyugatosokat” lázítóknak, szabadosoknak 
minősítették. De Margit néném azok közé tarto-
zott, már egészen fiatalon, akikkel később, a Nyu-
gat szerkesztőségi szobáiban ismerkedett meg. Én 
a miskolci Zenepalotában találkoztam a titánok-
kal, a harmincas évek elején. Babits, Gellért Osz-
kár, Kosztolányi, Móricz, Nagy Endre, Schöpflin 
Aladár, Zilahy Lajos zarándokoltak el Miskolcra, 
hogy megemlékezzenek róla, és egy meleg hangu-
latú ünnepség után az írónő volt miskolci lakásá-
nak homlokzatán, a Csabai kapuban emléktáblát 
leplezzenek le. Döbbent alázattal, a nagy emberek 
iránt érzett mély tisztelettel hallgattam, hogyan si-
mogatják a márványba illő szavak egy sokat vívó-
dó szellemtárs, a lét nagy problémáin borongó, 
néha mégis oly’ bátor asszonyember művészi em-
lékét. 
 – A Színek és évek című regényről beszélne? 
 – A főhősnő, Pórtelky Magda a valóságban 
Kaffka Gyuláné, később Almásy Ignácné, született 
urai Uray Margit, anyai nagyanyánk. Kaffka Mar-
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git úgy írta, mintha az az ő édesanyjának, nagy-
anyánknak története volna. A regényben a múlt 
század második felének társadalma, annak lefelé 
ívelő magyar gentry rétege és polgári-értelmiségi 
képviselői mind megtalálhatók, kíméletlen őszin-
teséggel, a hibák, visszásságok, kis örömök, csen-
des válságok, elszánások, lemondások, küzdel-
mek, megalázottságok, kiszolgáltatottságok hű fel-
tárásával. Valamennyi egy nagy, kiterjedt rokon-
ság, család tagja, a „kuruc” és „labanc”-ágból 
egyaránt. 
 – Hogyan reagált erre a kihívásra a család? 
 – Vegyes érzelmekkel ismertek magukra. A 
nevek elváltoztatása nem tévesztette meg őket. 
Nem fenyegették meg Margitot, csupán egy öreg 
rokon panaszkodott, de kiátkozásról nem volt szó. 
Nem rajongtak azonban az őket leleplező írónőért. 
 – Van-e még valami, amit másképpen tud a 
család? 
 – Egyik Kaffka-életrajzíró tudni véli, hogy 
nagyapánk öngyilkos lett. Ez nem igaz. Ügyvéd, 
majd vármegyei főügyész volt Nagykárolyban, 
gyógyíthatatlan rákban halt meg. 
 – Áll-e még a „nagyszülői ház” Miskolcon? 
 – Nem. Szépapánknak, Kaffka Ignácnak há-
zát a városrendezés során lebontották. Diák-
koromban – 1916 és 1924 között – még állott, a 
mai Főposta előtti tér helyén. Kaffka Ignácot és 
nejét, Lauka Johannát a miskolci Mindszenti te-
metőben temették el. Lauka Janka testvére volt 
Lauka Gusztáv írónak, Petőfi Sándor barátjának. 
Rokonságba kerültünk Kölcsey Ferenc költő ol-
dalági leszármazottjával. Ezt az írónő is kifejezi, 
amikor elmereng szülővárosa Kölcsey-szobra 
előtt: „...Ez a félszemű nagy költő állítólag vérro-
kon famíliámmal...” 
 
 Egy ránk maradt befejezetlen levél: 
„Féltestvérének, Almássy Sárának írta: .../Hívtak/ 
Reneszánsz-felolvasásban részvételre, de ugyanaz-
nap egy páholyban voltam Hatvany és Deutsch bá-
rókkal, a Nyugat húszmilliomos tulajdonosával, aki 
a Nyugat-felolvasásokat emlegette. Hát most egyik 
felé sem megyek, hogy nyílt hadüzenetnek ne ve-
gyék, mert semmit sem jó egészen fölégetni és sze-
retnék mindkettővel jó viszonyban maradni. Csak 
győzzem a munkát. Míg nem kell tanítni, isteni dol-
gom van, de ha most jön a megbízás, elvisz az ör-
dög. Azért úgy vagyok, hogy kérem és forszírozom, 

pedig titokban félek tőle és nem bánnám, ha még 
vagy egy hónapig tartana ez a gyönyörű állapot. Bi-
zony, Sárikám, a tanítás sem elsőrendű életöröm, 
de anélkül felkopna az állam, azért meg az irodalmi 
emberekkel sem beszélhetnék akkor olyan könnye-
dén, ha tudnák, hogy csak őrájuk vagyok szorulva. 
Muszáj, hiába. Én már kievickéltem vidékből, csa-
ládból, házasságból, de a szegénységből sosem fo-
gunk magunkformák, mert beleszülettünk, és vesz-
tünkre, az úri gőgbe is. A bárónak a minap a kitar-
tott tenyerébe olvastam bele koronánként a fene-
drága kabarépáholy árát, csak tartotta szegény hű-
ségesen és szomorúan, az egész publikum oda-
nézett és nevette. Neki annyi az, mint nekünk egy 
garas, de mit volt mit tennie, a rám eső részt el kel-
lett fogadnia, mert annak már híre van, hogy 
Kaffka Margitnak egy kávét sem lehet fizetni. Ha 
olyan gazdag volnék, mint ők, akkor elfogadnám, 
de mert szegény vagyok, nem tehetem, s mert a tár-
saságban részt kell vennem néha, hát éjszaka dol-
gozom ki és egyebeken vonom meg magamtól. 
Adósságom nincs hála Istennek, de borzasztó sok 
gonddal élek. Ha Pestre megyek, ezerfelé lótok, fu-
tok, reggeltől. Spórolásból nem ebédelek, csak ká-
vézom, mert a kávéházba hivatalos ügyekért úgyis 
menni kell, és varrónét, lakáskeresést, boltot, susz-
tert, protekciókat és szerkesztőségeket végigjárok, 
közben az utcai klozettok tükreiben frizurát csiná-
lok, s ezerféle arccal, modorral, skálával és rafiné-
riával élek. Este vacsora az Ady-asztalnál vagy 
színház, ha jeggyel kínál valamelyik redakció, 
utána haza, és a többi hat napon Újpesten dolgo-
zom, mint a bolond. Félek, Pesten vendég is több 
lesz, így is sokszor zavarnak. Az nagyon kedves, 
csak időt rabol. A télikabátot küldöm, de tudom, 
semmire se való. Ha nem fekete lenne, akkor én is 
Lacónak /adnám/...” 
 Kaffka Margit írta: „ösztökéltem a lelkem, 
hogy serkenjen, kapukat nyisson...” „..Mennyi 
kell, hogy csak egy lépést tegyünk? Dolgozni, amíg 
mécsünk ki nem alszik. Én már tudom, hogy kevés, 
ritkán-születő verseimnek ez a legigazibb, legmél-
tóbb hivatása: személyes üzenetként szólni valaki-
hez, aki szereti őket.”    
    A Nyugat nagy nemzedékének első vonulatába 
tartozik, legjobb regényei a lélektani epika nagy-
szerű hazai példái. A lélek útjait nyomon követve, 
a dzsentri osztály szükségszerű összeomlásának 
társadalomképét hagyta ránk. Apja polgári értelmi-
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ségi család sarja, anyja ősnemesi família lánya, 
örökli a régi világ, a liberalizmus, a polgári forra-
dalmak hagyományait. Ő mondja: „az előttem járt 
okoknak nehéz bonyodalmait bensőmnek folytonos 
küszködő kettősségét érzem, kétféle örökség tusáját 
– ez a csata karakterem, megváltozásaim, történé-
seim története”. 
 Kortársainak emlékei egy hiszékeny, lelkes, 
bizakodó, és bárkinek végtelenül kiszolgáltatott 
ember arcát rajzolják, aki a tiszta ember ártatlan 
jóhiszeműségével odaadja magát minden megalá-
zásnak. Ebben van jellemének földi hiúságokat 
megszégyenítő szépsége. Füst Milán így emlékezik 
rá: „Idősebb volt nálunk, mikor mi írni kezdettünk, 
ő már neves író volt, előttünk is tekintély. S mégis, 
nemhogy fölényes lett volna velünk szemben, in-
kább még alázatos volt. Alighogy megjelentünk a 
porondon, ő magához méltó művészeknek fogadott 
el minket. Megalázkodott előttünk, mégis, hogy né-
ki magának ne nagyon fájjon, valahogy úgy, ahogy 
asszony a férfi fölényét elismeri, leste minden sza-
vunkat. Gyengének érezte magát, annyira félt, hogy 
elmaradhatna mellőlünk, hogy sokkal nagyobb je-
lentőséget tulajdonított szavainknak, mint amilyent 
mi szántunk. Csak másokban bízott, s amellett 
olyannak akart látszani, mint aki férfias, megáll a 
maga lábán, nem szorul senkire. Folyondárnak te-
remtették, ő azt képzelte, hogy a viharban tölgyként 
kell megállnia. Művész volt, aki mindenkitől ta-
nulni akart. Sok jó barátja volt. Hatalmas tehetsége 
fenntartotta, nem hagyta a bizonytalanságban elme-
rülni.” Schöpflin Aladár: Kaffka Margit halálának 
tizedik évfordulójára: „A legrosszabbkor halt meg, 
akkor, amikor élete kezdett jobbra fordulni, és szí-
vébe belépett valami, amit addig sohasem ismert: a 
megelégedett nyugalom. Halála előtt egy héttel, ha-
lálos megbetegedése előtt 12 órával voltam nála, 
utolsó látogatója a Naphegy utcai kis lakásban. 
Nyugodtan, melegen beszélgetett, közben kínálga-
tott hideg hússal, töltögette a bort poharamba és 
koccintott velem. Jókedvű volt. Arról beszélt, hogy 
most végre kezd nyugvópontra jutni élete. Fiatal 
férjével boldog egyetértésben élt, nagyon szerették 
egymást, a háborúnak, amelytől nála jobban nem 
iszonyodott senki, vége volt. Nem kellett többé arra 
gondolnia, ami odakünn a lövészárokban történik. 
Úgy érezte, kezdik érdeme szerint megbecsülni, 
könyveit olvasta a közönség, voltak lapjai, melyek 
örömmel közölték minden írását, anyagi gondjai –

milyen keserves anyagi gondjai voltak azelőtt! –, 
csillapodtak, legalább a szerény polgári megélhetés 
biztosítva volt számára. Első házasságából szárma-
zó Laci kisfiát magánál tarthatta, és gondoskod-
hatott neveléséről. 38 éves volt, erejének teljében, 
testileg-lelkileg egészségesnek érezte magát. Tele 
volt tervvel, munkakedvvel. Sokat beszélt egy ter-
vezett regényről, Josephus Flaviusról szólt volna, 
már 2 éve foglalkozott vele, sok történelmi és arc-
heológiai tanulmányt csinált hozzá, jegyzetei ha-
lomra gyűltek. A regény már jóformán készen volt 
termékeny agyában. Voltak más tervei is, messze 
évekre kiterjedők. Úgy éreztem magamat ezen az 
estén őnála, mint egy kis nyugodt szigeten, a há-
borús katasztrófa, az ország szétszaggatása és a 
spanyolbetegség szennyes hullámcsapkodása köz-
ben. Jóleső, csillapodott érzéssel, nagy barátság 
örömével szívemben jöttem el tőle. Attól, hogy La-
cika beszélgetésünk közben fejfájásról panasz-
kodott és le kellett fektetni, nem jutott eszembe 
megijedni. Másnap délután találkoztam Balázs 
Bélával, megrettenve hallottam tőle, hogy Margit és 
a kisfiú megbetegedtek, el kellett őket vinni a kli-
nikára. Ez az este minduntalan eszembe jut, szo-
morúvá tesz. Úgy érzem, Kaffka Margit iránt hálát-
lanok vagyunk mi mind, akik közel álltunk hozzá, 
és az egész nemzedék elmulasztotta ezt. A magyar 
irodalom és közönség nem érdemelte meg Kaffka 
Margitot. Voltak életének örömei. Tudta élvezni az 
írótársak, köztük a legkitűnőbbek megbecsülését, 
azt a megértést, melyet tehetsége és írásai iránt 
éreztünk. Nagyon hálás tudott lenni a baráti érzé-
sért, melyet néhányunk részéről tapasztalt. De ret-
tenetes küzdelem volt az élete. Hogy milyen lehe-
tett kislánykora, azt elképzelheti, aki olvasta a Szí-
nek és évek című regényt. Volt néhány szép éve az 
Erzsébet nőiskolában, volt egy ifjúkori szerelme, 
mely a házasságban csalódást okozott. Érezte az el-
ső írói sikerek örömét. Ha tovább él, érezhette vol-
na a népszerűség gyönyöreit, melyre vágyott, mint 
minden művész. Nem élvezhette soha az anyagi 
gondtalanságot, mindig küzdenie kellett a pénzte-
lenség megalázó nyűgével. Kívánta a társadalmi 
pozíciót, melyre származásánál, író voltánál fogva 
jogot tartott, s nem tudta elfoglalni, saját bénító fél-
szegségei és mások közönye miatt. Mindig hajszolt, 
pihenéstelen, nyugodni nem tudó, külső körülmé-
nyei és belső nyugtalansága miatt. Csak a zsenia-
litás tud annyit és olyan kitűnőt produkálni, mint ő, 
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olyan kedvezőtlen külső-belső viszonyok között. 
Példátlan munkabírás volt benne. A Márvány utcá-
ban lakott, Buda legszélén, minden reggel 7 órakor 
a villamoson ült, s majd egy órai kocsikázás után, 
8-ra az Angyalföldön kellett lennie, délig tanítania 
a nehezen fegyelmezhető gyermekeket, délben egy 
órai villamosozással haza, gondoskodnia a maga és 
kisfia ebédjéről, a lakásról, minden háziasszonyi 
teendőről. És ezalatt írta a Színek és éveket néhány 
hónap alatt, közben egy sereg novellát, cikket. S az 
ő írása teljes idegfeszültséget, erőltetett koncent-
rációt kívánt. És közben krajcáros gondok is nyo-
masztották. Nincs, aki ilyen nyomások alatt ilyen 
munkát tudott volna végezni. Ez a kínlódó, nyug-
talan asszony a mi korunk magyar irodalmának 
legelső sorában áll, nagyon kevesedmagával, és 
minden kor magyar asszonyai között a legnagyobb 
tehetség, a leggazdagabb elme. 1918. december 1-
jén az Akadémiában tartottuk a Vörösmarty Aka-
démia alakuló ülését. Ekkor határozták el, hogy 
Kaffka legutolsó művéért az író családjának ítélik 
az ötezer koronás Vörösmarty-díjat, kisfia nevelte-
téséért. A szavazásnál még nem sejtették, hogy ő is 
eltávozik az élők sorából. Már együtt voltunk mind, 
mikor közénk lépett Hatvany Lajos, magából ki-
kelve, sápadtan és felindult hangon közölte velünk: 
most kaptam a hírt, hogy Kaffka Margit meghalt.” 
 A szűkre szabott időben alkotta meg azt az 
életművet, amelyet a nemzedéktársak legjelesebb-
jei is saját alkotásaikkal egyenrangúnak érezhet-
tek. A Vörösmarty Akadémia nevében búcsúzó 
Móricz Zsigmond a legnagyobb, legragyogóbb író-
talentum tragikus elmúlását siratta. Babits Mihály a 
Nyugatosok nevében fejezte ki nagyrabecsülését: 
„Közülünk indultál és mindig hű maradtál mihoz-
zánk: igaz ember és igaz író voltál miközöttünk. 
Asszony létedre ember voltál, mint kevesen.” 
 Ady Endre legméltóbban köszöntötte őt, Vágy-
ni hogy szeretnék c. versével:  
„Kaffka Margitnak küldöm, a nagy írónak, félel-
metes barátnak, de derék embernek: Hiszen jó volt 
magamban,/ Magamért és magammal élni,/ De ezt 
a boldogságot/ Olyan jó volna fölcserélni.// Valami 
furcsa kékkel,/ Egy ősi, s csak holnap jött mával,/ 
Valami kidacolt, nagy,/ Kínra-hajló romantikával.// 
Óh, vágyni hogy szeretnék, aki csak percnyi,/ De 
nem vággyal, amellyel/ Örökig ki lehet telelni. 
(Üzenet): Margit, egyfajta a fajunk,/ Be nagyon 
nem itthon vagyunk/ S be kár ez a sok furcsaság:/ 

Csak tépik lelkünk a lazát,/ Kit őseink feledtek 
bennünk.” Ady megérzi Kaffkában a magyar Ugar 
otthontalan, képzett lelkű társát. Nagyobb kitün-
tetést abban a korban költő még nem kapott a köl-
tőfejedelem figyelménél, jó szavánál.  
 Radnóti Miklós: „Első asszonyírónk, aki tuda-
tosan, lázadón és szűkölve asszony, aki pontosan 
érzi és tudja másféleségét, és művészetében vállal-
ja ennek következményeit, megteremti magának e 
másféleség sajátos formáit. S bár nagyszabású ter-
vek, a betakarítás elől ragadja el a halál, néhány 
remeket és különlegességében talán az európai iro-
dalomban is egyedülálló életművet hagy hátra. 
Egész életművének egyik jellemzője az a hangban, 
szemléletben, kísérletben megnyilatkozó bátorság, 
mely azóta is serkent és hat irodalomunkra. Az asz-
szonyi sors, mint az elnyomatás félelmetes jelképe 
jelenik meg nála... Epikáját magas fokú megfigye-
lőképesség, líráját mélyenjáró önelemzés, s mind-
kettőt valami izgatott és lenyűgöző bőség és áradás 
jellemzi.” 
 Földes Anna: Kaffka Margit pályaképe című 
kötetében írja: „Ady lett a Forradalom, Móricz a 
Nép, Babits a Hagyomány, Kosztolányi a Finom-
ság, Ignotus a Szellem, Szép Ernő a Játékosság, 
Karinthy a Humor, Kaffka azzá lett, amire a ter-
mészet kijelölte: ő az új irodalom táborában a Nő. 
Nőírónak lenni Kaffka Margit előtt nem jelentett 
rangot Magyarországon”. Gyulai Pál: „a nő írhat 
meséket, de másra, többre ne is törekedjék...” 
Földes Anna: „Kaffka vallotta és vállalta a maga 
asszonyiságát, de kritikáiban tudatosan elhatárolta 
magát azoktól, akik kizárólag az asszonyit látják 
meg hőseiben.” Kaffka sajátos, utolérhetetlen női 
látásáról, ábrázolásmódjáról a legplasztikusabban 
az író tehetségét kezdettől méltányoló Schöpflin 

Aladár    így írt 1913-ban: „A Színek és évek írója az 
első, akiben igaz művészi mivoltában nyilatkozik 
meg, de asszonyosságának teljes megőrzésével. Egy 
évezreden át a nő néma volt a magyar irodalomban, 
közéletben. Kaffka nem volt feminista, a maga hű-
vös tárgyilagosságának reflektorát vetítette a világ-
ra, mindazt, ami nemzedékek nőinek tudata alatt 
élt. Általa ismerték meg a nők életüket. Nem han-
gulatok vezetik, ellágyuló pillanataiban is megőrzi 
tiszta látását, biztos érzéke van a jellemző vonások 
iránt, amit elmond, megtelik élettel és lélekkel.” 
Móricz Zsigmond a pályatárs szeretetével, értő lel-
kesedéssel köszönti a könyv alakban még meg sem 
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jelent folytatásos regényként közölt Színek és évek 
íróját, aki „olyan magaslatra ért, ahova asszonyíró 
nálunk még soha...” Ujjongva üdvözli az írónőt 
1912-ben: „Az írás, az életnek írásban kiélése 
éppúgy lehet asszonyi lehetőség, mint férfiúi. Re-
génye egy igazi írói tehetségnek szerencsés és bol-
dog kiáradása.” Móricz, Kosztolányi, Juhász Gyula 
tisztelegtek tehetsége előtt ravatalánál. „Regényei 
modern epikánk maradandó értékei, amelyekkel az 
egész világ elé nyugodtan állhatunk”. Schöpflin 
írja: „15 éves írói pályája kettétört, de ezután fele-
désbe is merült, kötetei eltűntek.” Király György    
róla írt tanulmányát a háborús időkben nem jelen-
tették meg, de végül a Nyugatban látott napvilágot. 
Igazi tragédiája az volt, hogy az általa képviselt re-
alista, dokumentarista irányzat a haladó polgári 
esztétika számára akkor vált túlhaladottá, amikor a 
közvélemény éppen befogadta volna regényeit. Új-
ra kiadott köteteinek és Bóka László, Király István, 
Bodnár György, Gyõri János sokrétű kutatómunká-
jának hála, ma pályája plasztikusabb lett. Századik 
születésnapján a klasszikusokat megillető ünnep-
lésben részesült. Illés Endre: „Mitől parázslik ez az 
életmű ma is? Amikor Ady küzdőtársáról azt olvas-
suk, hogy művé formált magánya köti őt korunkhoz, 
jelen volt a fiatal író vidéki szegénységében és az 
útkeresésben, a női sors még kibogozatlan szövedé-
kiben, az író asszonyi létezésében és három nagy 
regénye hősnőjének sorsában.” 
 Műveiről többen kemény kritikákat is megfo-
galmaztak, ezeket is elolvashatják a róla írott tanul-
mánykötetekben, lehet vitatkozni, de úgy vélem, 
hogy én elfogult vagyok, ez talán megbocsátható. 
Kaffka halála után érte el azt a rangot, a méltány-
lást, amire joggal tarthatott igényt. 
 Az utolsó években megtalált harmónia új kor-
szakot nyithatott volna írói, költői munkásságában 
is. Pacifista cikkeket írt, regényterve volt, fiához 
leveleket írt, amelyben tanácsokkal látta el. Ervin-
nek végül sikerült állást szereznie, boldogok lehet-
tek volna a háborús évek nyomorúságai után, de 
ekkor jött a szörnyű járvány, ami elvitte őt és kis-
fiát. A súlyos beteg Ady Endre helyett Móriczra há-
rult az utolsó méltatás szívszorító kötelessége. In- 
 

dítványára a Vörösmarty Akadémia úgy határozott,  
hogy könyvet írat Kaffka Margitról. Az író élet-
művét legjobban ismerő, értékelő kritikusra, 
Schöpflin Aladárra bízza. Földes Anna 1987-ben 
kiadott, róla szóló tanulmánykötetének zárómonda-
tait idézem: „Vajon az eltelt majdnem hét évtized 
alatt jól sáfárkodtunk-e a ránk hagyott, értékes 
örökséggel? Megőriztük, felmutattuk és hivatott tu-
dósok mérlegén többször is megmérettetett. De va-
jon kamatoztattuk-e felfedezéseit, élveztük-e igazán 
műveinek szellemi hasznát? Eljuttattuk-e a kincset 
folyamatosan mindazokhoz, akiket megillet? Az 
utókor adósságából kívánt egy keveset törleszteni 
ez a kötet.” 
 Családom tulajdonában sok kötete, fotója volt, 
ezek közül többet én őrizhetek. Kiegészültek ké-
sőbb kiadott tanulmánykötetekkel is. Arra biztatom 
a fiatalokat, hogy nézzék meg a regényeiből rende-
zett filmeket, olvassák regényeit, novelláit, tárcáit, 
verseit. Ismerjék meg azt a kort, amelyben a nyu-
gatosok által új szelek fújhattak irodalmunkban, 
közéletünkben is. Érdemes felfedezni csendben, 
magunkban olvasni írásait. Egy érzékeny lélek al-
kotásai ezek. Szeretném idézni Ady Endrét, író-
társát, kritikusát: „Asszonyoskodó férfiú, aki játé-
kos komolysággal szeszélyes mintázatú drága vász-
nakat sző, vagy férfias erejű asszony, de a nagy 
örök asszonyhibával: valamit ingathatatlanul föl-
építeni nem tud? De a Kaffka neve, személyisége, 
írósága, rendkívülisége, nagyszerűsége ugye nem 
vitatható? ... Szeresse, írja tovább verseit Margit, 
mert ezek gyönyörűségesek. Még az is majdnem 
galádság volna, ha a regényhez, a novellához kül-
deném vissza ezt a gazdag, ragyogó szavú, ritka 
magyar költőnőt, azaz költőt. Ő határoz, ő paran-
csol, mert művész, s ha néhány verssora vissza-
cseng most, bennem-belőlem: talán nem is volt 
egészen igazam.” Tán zsoltárok elé c. verséből: 
„És megbékélni bizony/ Eljön-e az Úr, majd ha 
hívom?/ Ha felhőkben, vizek sodrán, föld hűsén 
keresek/ Két óriás, merítő, lágy, nyitott örök 
tenyeret,/ Mely kitárul se adva, se kérve,/ 
Lehajthatom-e egyszer fejemet?/ Feszült lelkem 
besimulhat-e végre/ Az Isten óriás köd-tenyerébe?” 
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Jerney János õshazakutató 
 

 
 

Jerney János portréja 

 
 Az olaszoknak bel canto énekeseik vannak, a 
spanyoloknak torreádorjaik, a skótoknak pedig 
dudásaik. A magyaroknak őshazakutatóik vannak. 
 A történelemben megszámlálhatatlanul sokan 
hagyták el egy szép napon családjukat és bará-
taikat, hogy útnak induljanak, mint a régi ke-
resztes lovagok, őseik nyomába. Hátizsákkal, ván-
dorbottal, gyakran pénz nélkül saját illúzióik nyo-
mába eredtek, ábrándokat kergettek, egy lehetet-
len álmot üldöztek. Mindannyian Kelet felé indul-
tak, mert mindig azt hajtogatták nekik, hogy on-
nan jött Árpád és a többi vezér. De utána? Hová 
menjenek? Egyikük Mongóliába akart menni a 
hunok feltételezett ősei nyomdokain, a másik a 
Kaukázus hegyeit mászta meg, a harmadik Kis-
Ázsia hegyeit és síkságait járta, a negyedik Me-
zopotámia sivatagait járta be. Erejük véges volt, 
forrásaik elapadtak, mint az olvadó hó a napon, de 
a képzelőerejük soha nem fogyott el. Hány meg 
hány országot neveztek már meg nemzetük bölcső-
jének a kimerült és fanatikus utazók! Az ukrajnai 
síkságoktól Tibet hegyeiig, a mitikus turániaktól a 
mitikus sumérokig az egész titokzatos és távoli 
Keletet bejárták, a felhőkben pedig elvesztek leg-
merészebb álmaik. 

 Az őshazakutatók furcsa vándorlásának a 
kezdő lökést Kőrösi Csoma Sándor adta meg 
1819-ben.1 Példáját hamarosan sokan követték. 
Jaksics Gergely Szibéria végtelen síkságain ván-
dorolt. Bessei János Károly a Kaukázusban ma-
gyarul beszélő népeket vélt felfedezni.2 Merész 
etimológiai eszmefuttatásai és akrobatikus követ-
keztetései elhitették vele, hogy népének bölcsőjét 
fedezte fel. Regulay Antal Finnországba utazott, 
és tudományos munkáival hamarosan megtámad-
hatatlanul bizonyította a finnugor népek nyelvro-
konságát. De bizonyításait az értelmiségi elit nagy 
része visszautasította, zavarta őket az elmélete. A 
romantika korát írtuk, a magyaroknak előkelő és 
titokzatos távol-keleti ősökre volt szükségük. 
Fittyet hánytak a finnek és a karéliaiak „barbár” 
nyelvére, Attila unokái akartak lenni? A magya-
rok bölcsője nem északon, hanem keleten van, 
válaszoltak az örök őshazakutatók, akik kigúnyol-
ták a finnugorkutatók állítólagos bizonyításait. 
Jerney János is azon fáradhatatlan kilométerfalók 
közé tartozott, akik abban hittek, amit gondoltak, 
és nem fogadták el, amit láttak. 

 
A Kiskunság szülötte 
 

 Jerney János 1800. március 12-én született a 
Szegedtől hét kilométerre fekvő, kiskunsági Do-
rozsmán, Jerney József földbirtokos és felesége, 
Kiss Barbara harmadik gyermekeként. A Jerney 
család II. Mátyástól kapta a nemességet, és a 
százötven éves török hódoltság miatt sivataggá vált 
Alföldön az állattenyésztéssel foglalkozva fokoza-
tosan meggazdagodtak.  
 Dorozsmán és Szegeden végzett elemi iskolai 
tanulmányai után János 1815-ben Pestre ment, 
hogy irodalmi tanulmányokat folytasson. Ott hal-
lott először népe eredetének bosszantó kérdései-
ről. A nemzeti öntudatra ébredés időszakában a 
diákok és a tanárok is azon gondolkodtak, hogy 
                                                 
1 Lásd Bernard Le Calloc’h, „Un philologue héroϊque, 
Alexandre Csoma de Kőrös”, Bulletin, 1984. december 
2 Lásd Bernard Le Calloc’h, „Jean Charles de Besse, 
l’éternel voyageur”, Bulletin, 1993. november 
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mit jelent „magyarnak lenni”. Egyhangúlag el-
utasították annak a gondolatát, hogy a szinte tel-
jesen ismeretlen votjákok, mordvinok és csere-
miszek lehetnek a rokonaik. A finnugor kutatók 
érveinek meggyőző értékét elutasították, kórusban 
tiltakoztak: egy egészséges embernek eszébe sem 
juthat az a furcsa gondolat, hogy lehet valami ro-
konság az orosz birodalom finnugor népeivel. 
Sajnovics János és Gyarmathi Sámuel csorbát ej-
tettek a nemzeti büszkeségen, elítélték és kinevet-
ték őket. Ah! Még csak az kéne, hogy Szent István 
és Szent László népe, a civilizált Európa hihe-
tetlen barbárokkal szemben védőbástyája ugyan-
ahhoz a csoporthoz tartozzon, mint ezek az északi 
favágók! 
 Verseket kezdett írni, amelyek közül néhány 
ránk is maradt, de a földrajz és a történelem ér-
dekelte a legjobban. Az apja, aki úgy gondolta, 
hogy biztonságosan a helyébe lép majd, azt kép-
zelte, hogy hamarosan átveszi tőle a gazdaságot, 
és a jószágokkal fog foglalkozni. 1818-ban a hosz-
szú nyári vakáció során azonban reményei szerte-
foszlottak. Elvitte a fiát a legelőre, hogy az meg-
csodálhassa szarvasmarháit, disznóit és lovait. 
János ásított az unalomtól, könyvet húzott elő a 
zsebéből, és miközben apja az állatokat dicsérte, 
belemerült az olvasásba. Ezt látva az apja feldúl-
tan hazament, azt gondolta, hogy elárulta őt átko-
zott ivadéka, akit semmi komoly dolog nem ér-
dekel, és írók ostobaságait bújja ahelyett, hogy az 
állattenyésztés csodás világával foglalkozna. Ha-
ragjában elfajzott fiát egyedül hagyta a mezőn, és 
ordítozva tért vissza a tanyára. Sor került a nagy 
szakításra. 
 De valamiből meg kellett élni. Az apai segít-
ség nem volt elhanyagolható, és valamilyen mó-
don mégiscsak meg kellett alázkodni. Mégpedig 
úgy, hogy egy időre felhagyott történelmi tanulmá-
nyaival, és beiratkozott a pozsonyi jogi karra. Az 
apja dühe ugyan nem hagyott alább, de bele-
egyezett, abban reménykedett, hogy fia megundo-
rodva a jogi szőrszálhasogatástól, végül is a szép 
állattenyésztői mesterségnél fog kikötni. A jóem-
ber azonban mit sem sejtett arról, hogy két polgár-
jogi és büntetőjogi tankönyv magolása között ha-
szontalan kölyke a divatos történészek agyából ki-
pattant fércelményeket bújta. 
 Az igazat megvallva, az ártatlannak éppen 
nem mondható időtöltés ellenére a fiatalembernek 

elég ideje és tehetsége volt ahhoz, hogy letegye 
vizsgáit, és hamarosan jogi gyakorlatát végezte a 
Heves vármegyei prefektúrán, majd ügyvédbojtár 
lett a büntetőjogi bíróságon. Felesküdött törvény-
széki írnokként kezdett dolgozni a király ügyésze 
mellett. 1821. december 20-án kapta meg ügyvédi 
ruháját. A következő év elején beiratkozott a pesti 
bíróságra, végleg búcsút intett szegény apja tehe-
neinek, disznóinak és fészekaljának. 

 
Irányváltás 
 

 1822-től kezdve nemesi kutyabőre és szép, új 
bírói sapkája ellenére Jerney János irányt váltott. 
Az apai birtok állatait már elfelejtette, most maga 
mögött hagyta az aktagyártást is. Tanulási vágy fű-
tötte, ügyvédi ruháját eldobta, és elment a bécsi 
Keleti Akadémiára, hogy törökül tanulhasson. 
Amikor az apja megtudta, majdnem gutaütést ka-
pott. Egy őrültet nemzett, aki azt állítja, hogy be-
szél a nagy mamamusi nyelvén! Azt nem is tudta, 
hogy János keleti régészetet és arab irodalmat is 
hallgatott. Elkezdte olvasni a magyarok eredetével 
foglalkozó műveket. Szó szerint falta a témában 
szaktekintélynek számító Bél Mátyás, Pray 
György, Fessler Ignác és Jean-Baptiste Engel mű-
veit. Ráadásul belebolondult Horváth Istvánba, 
aki mindenhol magyarokat vélt felfedezni, és még 
azt is képes lett volna elhitetni, hogy a bibliai hé-
berek is lehetnek az őseink. Hogy még jobban 
megismerhesse az orientalista irodalmat, János 
franciául és németül is elkezdett tanulni. 
 Bár nem volt tudatában, de Jerneyt a kora 
fiatalságára jellemző lázas őskeresés fogta el, a re-
formkor fiatalságának jellemző vonása, azé a koré, 
amelynek során hosszú álom után Magyarország 
magához tért, és türelmetlenül akarta behozni az 
elvesztegetett időt és alkalmakat. A történelem 
iránt az évek során egyre erősebbé váló érdek-
lődése szenvedéllyé vált. A fenébe a törvény-
könyvekkel, a bíróságokkal és a bírókkal! A Kis-
kunságon töltötte gyermekkorát, elhatározta, hogy 
elmélyültebben tanulmányozza a régiónak nevet 
adó kunokat. Bécsből való hazatérése után, a ke-
leti nyelvektől és kultúráktól hemzsegő fejjel bo-
nyolult kutatásokba kezdett, a helyi levéltárakat 
bújta, régi könyveket olvasott, például Ranzano, 
Bonfini, Oláh Miklós, Desericzki, Kollár műveit, 
abban a csalóka hitben, hogy megtalálja a keresett 
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magyarázatokat. De nem járt sikerrel, ezért még 
messzebb ment az időben, és megismerkedett 
Guillaume de Rubrouck, Jean du Plan Carpin és 
Odorico de Pordenone műveivel. De a belőlük 
nyert kép olyan volt, mint egy homályos tükör. 
Amikor elmerült a nehéz olvasmányokban, elvesz-
tette a lába alatt a talajt. A 13. században, az ak-
koriban Magna Hungáriának nevezett, a mai 
Oroszországban található vidéket meglátogató Ju-
lianus barát története azonban arra ösztönözte, 
hogy folytassa kutatásait. Julianus találkozott ott 
magyarul beszélő emberekkel, bizonyára azért, 
mert a Magyarországot 896-ban elfoglaló hét tör-
zsön kívül voltak más törzsek is. 

 
Kirándulás a kunoknál 
 

 1824. június 3-án megjelent a Tudományos 
Gyűjtemény nevű folyóiratban egy felhívás, amely 
hirtelen alkalmat adott neki arra, hogy megcsil-
logtathassa tudását. A felhívás a következő témájú 
versenyről szólt: „A régi kun népnek ugyanaz volt 
a nyelve, mint a magyaroknak?” A kérdést olvas-
va Jerney majdnem kibújt a bőréből örömében. 
Ennél jobb témáról nem is álmodhatott volna. Fel-
készültsége révén mindenkinél több esélye volt 
arra, hogy megnyerje az első díjhoz ígért jutalmat. 
Ifjúkori hévvel telve indult a dicsőség meghódí-
tására. Már semmi más nem érdekelte, legkevésbé 
a kenyérkeresetét biztosító jogi procedúrák. Újabb 
olvasmányokat fedezett fel: Adelung, Klaproth, 
Schmidt, Wadding és Thunmann műveit olvasta. 
Palócföldön utazgatott, Magyarországnak azon a 
vidékén, amelynek őslakói a „plovetsesek” más 
néven a kunok voltak. Tatár nyelvtankönyvet vá-
sárolt, és megpróbálta lefordítani a kun miatyán-
kot, amelyből fennmaradt néhány példány Ma-
gyarországon. Éjt nappallá téve dolgozott, mintha 
a sikerétől függött volna országa sorsa. Jó látni ro-
mantikus lelkesedését, és igaza volt, hogy hagyta 
magát elragadtatni általa, mert 1825 októberének 
végén őt nyilvánították ki győztesnek. Horvát 
István, a verseny szülőatyja, akinek generációja 
legfőbb történészeként – természetesen megvolt a 
maga véleménye a kérdésről –, hivatalosan gra-
tulált neki, de a díjátadásra furcsa mód csak ki-
lenc évvel később 1834. június 5-én került sor. 
Szerencsére Jerney nem nagyon törődött a pénz-
zel. Az erkölcsi győzelem volt számára a fontos, és 

még csak meg sem haragudott Horvátra, amikor 
az, neve megemlítése nélkül, szó szerint átvette 
tőle gondolatait. Csodálatra méltóan nemes jellem 
volt. Utolsó leheletéig e pedáns és nevetséges pro-
fesszor elkötelezett híve maradt, aki azt képzelte 
magáról, hogy mindent tud: evangéliumként hir-
detett ostobaságai előtt ma döbbenten állunk.  
 Egy dolog azonban biztos: Jerney érdeme, 
hogy meghatározta a kun nyelv helyét a magyar 
nyelvhez képest, kimutatta teljesen türk voltát, és 
megállapította, hogy a magyarban fellelhető türk 
elemek csak átvételek. A két nyelv közös eredetét 
bizonygató régi szerzők, Otrokocsi Fóris Ferenc és 
Pray György érvelésével vitatkozva ő mutatta ki az 
összehasonlító nyelvészeten kívül a számára el-
érhető történelmi dokumentumok segítségével. 
Nagyon kevés ilyen levéltári dokumentum állt a 
rendelkezésére, mert a török hódítás alatti rongá-
lások miatt jóvátehetetlenül elvesztek. Viszont a 
szerencse a kutató mellé szegődött, mert először a 
szó tágabb értelmében vett szülőhazájának, a Kis-
kunságnak és a Nagykunságnak a levéltáraiban 
kezdett kutatni, állást kapott ugyanis a kiskun-
félegyházi büntető bíróságon. A város lakói bizo-
nyára nagyon kevés bűnt követtek el, hiszen ren-
geteg szabadideje maradt, amelyet természetesen 
teljes egészében történelmi kutatásainak szentelt. 
Jászberénytől Nagyszentmiklósig, Bajától Békés-
csabáig mindent átnézett, semmit sem bízott a vé-
letlenre, még Bécsbe is elment, mert néhány le-
véltárat a császári fővárosba költöztettek. Mint az 
ilyen esetekben sokszor előfordul, ahogy haladt a 
kutatásaiban, úgy nőtt a lelkesedése és a kutatási 
területe. Már nemcsak a kunok érdekelték. A já-
szok, a besenyők, a régi bolgárok, az onogurok, a 
kazárok eredetét is kutatni kezdte, minden olyan 
nép foglalkoztatta, amely hajdanán a magyarok 
bölcsőjét jelentő központi mag körül keringett. 

 
Az akadémia tagja 
 

 A Széchenyi István által 1825-ben alapított 
Magyar Tudományos Akadémia 1830-ben kezdte 
meg működését. A tudós társaság figyelmét na-
gyon hamar felkeltette Jerney munkássága, annál 
is inkább, mivel egy kifejezetten hazafias témával, 
a magyarok eredetével foglalkozott. Jules Klaproth 
Kaukázussal foglalkozó műveinek megismerése 
óta a fiatal jogász azon gondolkozott, hogy ebben a 
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hatalmas hegységben lehetnek-e olyan törzsek 
vagy olyan nép, amely még magyarul beszél, vagy 
egy vele közvetlen rokonságban álló nyelven. A 
feltevés nem volt annyira merész, mint amilyen-
nek manapság tűnik, mert tudva lévő volt, hogy 
avarok is éltek ott. Márpedig a magyar történelmi 
hagyományok szerint az avarokat, a hunokhoz ha-
sonlóan, a magyarok őseinek tekintették. Azt is 
gondolták, hogy egykoron a kunok is folytattak no-
mád életformát a Kaukázus peremvidékein. Meg-
annyi ok volt ez arra, ráadásul a romantika korát 
éltük, hogy feltételezni lehessen, hogy magyarul 
beszélő népekre lehet bukkanni valamelyik eldu-
gott völgyben, megéri tehát odamenni, és rájuk ta-
lálni. Megpróbálta bebizonyítani, hogy ha az ava-
rok vagy a kunok ősei még mindig a Kaukázusban 
élnek, akkor biztosan a magyarok rokonai. Hogy 
biztosat lehessen állítani, el kell utazni hozzájuk. 
 Ezért lassanként megszületett a levéltárakat 
bújó jogász fejében az a gondolat, hogy elutazik 
népe feltételezett forrásaihoz, és ő maga is őshaza-
kutatóvá válik, ami az ő korában teljesen bevett 
dolog volt. 
 Talán soha nem vált volna azzá, ha a körül-
mények folytán nem lett volna az új akadémia 
tagja, 1837-ben a Petrovich Frigyes halálával 
megüresedő helyre a történelmi bizottságba Czuc-
zor Györgyöt nevezték ki, ő pedig először levelező 
tag, majd 1838. szeptember 7-én a társaság ren-
des tagja lett. Nagyon örült neki, annál is inkább, 
mivel időközben Pestre költözött a belvárosba, a 
Molnár utca 163. alatt álló szép házba. Apja 
1833-ban bekövetkezett halála után a nővérei va-
lóságos összeesküvést szőttek ellene, mivel látták, 
hogy egyáltalán nem törődött a szarvasmarha-
tenyésztéssel, hatalmas jogi procedúrába kénysze-
rítették, amiből jogász létére sem tudott kikeve-
redni. Végül megnyerte a pereskedést, de sok ide-
je ráment, és az egyik sógora annyira megha-
ragudott rá győzelme miatt, hogy a legrosszabb rá-
galmakat és pletykákat terjesztette róla, ezért 
Pestre kellett menekülnie, végleg el kellett hagy-
nia szülőfaluját, Dorozsmát, ahol már olyan rossz 
volt a helyzet, hogy az emberek köveket hajigáltak 
utána. Ez az egyszerre nevetséges és szomorú há-
borúskodás volt az állattartók bosszúja a kutatóval 
szemben, aki a mészárszékek és vágóhidak helyett 
a bíróságokat és a levéltárakat választotta. Az ügy 
gyakran nem hagyta aludni, de dolgozni azért tu-

dott, és 1838. december 3-án vidáman, magabiz-
tosan és nyugodtan mondta el akadémiai szék-
foglaló beszédét „A magyarországi besenyőkről”, 
amelyet még ma is nagyon helytálló tanulmánynak 
tartanak. 

 
Az õshazakutató 
 

 Most, hogy útra készen állt, és kutatásai szá-
mos publikációban napvilágot láttak, ráébredt, 
hogy akkor tehetné fel a koronát, ha életművét 
úgy fejezné be, ha személyesen is ellátogatna 
azokra a helyekre, ahol a magyarok a honfoglalás 
előtt éltek. Természetesen szó sem lehetett arról, 
hogy északra menjen a finn népekhez. Ázsiába 
akart menni, mint Kőrösi Csoma Sándor, hogy fel-
fedezze népének bölcsőjét. Hol lehet ez az állító-
lagos bölcső? Senki sem tudta, sem Jerney, sem 
Kőrösi Csoma, sem más, legkevésbé a nevetséges 
Horvát István, aki mindenhol őshazát vélt felfe-
dezni. Ő is a hazafias körökben dúló járvány ál-
dozata lett, amely legalább annyi kárt okozott, 
mint a kolera. Bár házas volt, több gyermek atyja, 
nagy földbirtok ura – még mindig apja földjei és 
híres állatai ezek, amelyek úgy tapadtak a hátára, 
mint Nessus inge –, és bár már elmúlt negyven, 
ellenállhatatlan utazási vágy hajtotta. Értesült Kő-
rösi Csoma Sándor vállalkozásának kudarcáról, 
aki a hunok leszármazottainak keresésére indult a 
mongol sztyeppéken, de helyette a tibeti budd-
hista kánon háromszázhuszonöt zavaros kötetének 
kutatásánál kötött ki. Most rajta volt a sor. 
 1841. szeptember 3-án a korra jellemző feltű-
nően ünnepélyes gesztussal a megrökönyödött 
akadémiai hivatal asztalára háromezer csengő, jó 
forintot tett, avval a szándékkal, hogy finanszíroz-
za annak az utazását, aki elsőként elindul az ős-
haza megkeresésére. Aztán a kollégái megdöbbe-
nésére bejelentette, hogy ő maga lesz az első uta-
zó, aki elhatározta, hogy Kőrösi Csoma nyomdo-
kaiba lép. A furcsa mecénás pénzt adott tehát az 
akadémiának, hogy megszabadítsa jövőbeni ki-
adásaitól. Magad uram, ha nincsen szolgád, nem 
igaz? 
 Így is történt. Miután 1844. március 18-án 
elolvasott egy tanulmányt „A nagy mongol kánnak 
IV. Bélához címzett leveléről”, becsomagolt. Ápri-
lis 24-én elhagyta Pestet. Nem úgy utazott el, 
mint Kőrösi Csoma, akinek titokban kellett elme-
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nekülnie, hanem az akadémiai és a többi testület 
jókívánságaival kísérve, csomagokkal, pénzzel, 
élelemmel ellátva, cselédekkel, ajánlólevelekkel 
és érvényes császári és királyi útlevéllel. Egyéb-
ként, szegény Csomával ellentétben, aki gyalog 
kelt át a Kárpátokon, ő egy gőzössel hajózott le a 
Dunán egészen Galacig. Július 3-án Ogyesszába 
ért, ahonnan elküldte az akadémiának az első be-
számolóját. Lejegyezte, hogy Galac mellett, román 
földön felfedezett egy falut, amelynek a neve Vad 
ungur (magyar gázló), tehát a magyarok régi je-
lenlétéről árulkodik. Aztán Moldáviába ment, ahol 
sajnálattal állapította meg, hogy az elrománosodó 
őslakos magyar népcsoport, a csángók teljesen 
magukra maradtak.3 A gazzal és bozótokkal benőtt 
forrófalvai régi temetőben ásatásokat végzett. Ta-
lált két magyar nyelvű sírfeliratot. Egy harmadikat 
is talált, amelyen szkíta felirat volt, mint amilyen 
jegyeket kun-tatár pénzeken is látni lehet. A lasi 
melletti vidéken ősi sírdombokat is talált, ame-
lyek kun temetkezésekről árulkodtak. Aztán az 
1812-ben az orosz birodalomhoz csatolt Bessza-
rábiába ment, majd visszatért Ogyesszába. Ott el-
látogatott a helyi múzeumba, az ott található kő-
szobrokat a magyarok őseinek a vidéken való je-
lenléte bizonyítékának tekintette. 
 Taganrogból egy második lelkes beszámolót 
írt akadémiai kollégáinak: „Isten kárpótolta a fá-
radozásaimat, mer megtaláltam Lebédiát, a ma-
gyarok egyik legrégibb hazáját és ezer meg ezer 
kőszobrot. Hihetetlen” ! A Fekete-tenger partján 
fekvő nagy, természetes síkságról van szó, ahol 
akkoriban még hatalmas szarvasmarhacsordák le-
geltek, ami biztosan eszébe juttatta azokat az 
állatokat, amelyekre apja olyan büszke volt. Bi-
zánci forrásokból tudjuk, hogy a magyarok ősei, 
itt, a mai Alsó-Ukrajnában is tartózkodtak, miután 
egy évszázaddal korábban megérkeztek a Kubán 
által öntözött síkságokról. Lebédia volt annak az 
útnak az egyik állomása, amelyen a hét törzs el-
időzött, miután a Kaszpi-tenger nyugati felétől és 
a Kaukázus északi felétől elvándorolt, majd ez-
után az állomás után a Kárpát-medence felé vette 
az útját. Méreteik és csoportjuk tilalma miatt nem 
tudott szobrokat hozni, de azért sikerült két, haj-
danán a Dnyeper mellett fekvő sértetlen szobor-
fejet megszereznie. De még ezeket a fejeket is ne-

                                                 
3 Lásd Bernard Le Calloc’h, „Un people oublié, les Csán-
gó”, Bulletin, 1992. december 

héz volt szállítani. Mindegyik legalább egy mázsát 
nyomott, és a Pestre való szállításuk is nagyon ne-
héz feladat volt. Viszont el kellett ismernie, hogy 
semmi esélye nem volt arra, hogy ott valaha is 
magyarul beszélő népekkel találkozzon, még ha 
léteztek is ilyenek az elmúlt századokban, mert 
összeolvadtak a történelem sorscsapásai miatt 
melléjük szegődött nagyobb számú néppel. Ész-
szerűbbnek látta tehát, hogy azt indítványozza az 
akadémiának, hogy a jövőben az orosz birodalom 
déli részén végezzenek ásatásokat és sírfeltá-
rásokat, a Fekete- és az Azovi-tenger körül, kelet 
felé folytatva a munkát, a „pártusok országáig”. 
 A Don torkolatához érve elhatározta, hogy 
Kubán, a Kaukázus és Grúzia felé veszi az irányt, 
de végül Kercsiben kellett maradnia, az Azovi-
tenger partján. Arra használta az ottlétét, hogy ha-
jóra tette a két nehéz fejszobrot, amit kalandos kö-
rülmények között, egészen odáig szállított. Szep-
tember 12-én visszatért Iasiba, ahonnan újabb be-
számolóban közölte, hogy Moldáviába ment azért, 
hogy öt különböző helyen folytasson régészeti ása-
tásokat. Nem akarta bevallani, de a népe forrásai-
hoz vezető csodálatos utazás nem járt sikerrel, 
mint ahogy a többi őshazakutatóé sem, akik le-
hajtott fejjel indultak vagy indulnak el végül is 
egy káprázat keresésére. Nem járt sikerrel, de 
nem volt felesleges, hogy Jerney János beutazta 
Etelközt, Lebédiát egészen a kazár birodalom szé-
léig. Vitathatatlan tény, hogy a magyarok őseinek 
nyomain járt, és feltérképezte az akkoriban még 
szinte teljesen ismeretlen vidékeket. Viszont téve-
dett, amikor a kőszobrokat a magyarok őseinek tu-
lajdonította. Az útközben talált ősi sírhalmokhoz 
hasonlóan nem pontosan meghatározott türk né-
pek vándorlásának bizonyítékairól van szó. A ma-
gyarok ősei tényleg kapcsolatban álltak, sőt néha 
együtt is éltek Oroszország és Ukrajna déli síksá-
gain és sztyeppéin lakó türk népekkel, de semmi 
sem bizonyítja, hogy ők alkották ezeket az emlé-
keket. 

 
A csángóknál 
 

 Besszarábiába és Moldáviába való visszaté-
rése után Jerney elhatározta, hogy a két román 
tartományban szétszórtan élő magyar népcsoport, 
a csángók felfedezésére indul. Ez egyáltalán nem 
volt haszontalan terv, éppen ellenkezőleg! Bár a 
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csángók teljesen ugyanolyanok voltak, mint ma-
gyarországi és erdélyi társaik, mégis teljes elszi-
geteltségben éltek. Azt feltételezte, hogy a 9. szá-
zadi népvándorlás során odáig érkeztek egy vagy 
több törzs leszármazottai, de soha nem mentek to-
vább, még akkor sem, amikor a régi pogány no-
mádok európai típusú keresztény királyságokat 
alapítottak. A római katolikus hitre tértek át, és 
hűek maradtak hozzá, bár a moldvai ortodoxok 
között éltek, és a vallásuk és a nyelvük tette kü-
lönlegessé őket.  
 Nyilvánvaló, hogy a moldvai magyarok tanul-
mányozása által nem lehetett megtalálni, hogy 
hajdanán hol éltek a magyarok ősei, azt a helyet, 
amelyet Jerney és a többi őshazakutató „első ha-
zának” hívott. De a nekik szentelt hét hónapos 
kutatás nagyon hasznos munkának bizonyult. Em-
lékeztette honfitársait ennek az elfelejtett, magya-
rul beszélő és magyar népcsoportnak a létére. Be-
számolt arról, hogy mennyire szórványban élnek, 
ami szinte lehetetlenné teszi, hogy ellenálljanak 
az asszimilációs törekvéseknek. Hangsúlyozta, 
hogy szeretnének magyar papokat, és nem mindig 
külföldieket. Miért utaznak a magyar misszioná-
riusok a tengerentúlra vadembereket téríteni, ami-
kor a Kárpátok másik oldalán testvérüket szolgál-
va jobban tudnák szolgálni egyházukat? A pesti 
értelmiségi körökben elterjedt nézet hamis, ő azt 
állította, hogy a csángók nem Moldvába menekült 
székelyek,4 hanem a honfoglalás óta letelepedett 
őslakosok. Jerney a védelmükre kelt. Ugyanakkor 
etnológussá változott, tanulmányozta szokásaikat, 
lejegyezte idiomatikus kifejezéseiket, lerajzolta 
házaik alaprajzát, ünneplő ruhákat vásárolt, szá-
mos információt gyűjtött, és elmondhatta, hogy ő 
kutatta őket elsőként komolyan. Azért is sajnálta 
nagyon elszigeteltségüket, mert tudatában volt an-
nak, hogy sokkal fejlettebb és modernebb a mező-
gazdaságuk, mint a románoké. Ha segítene nekik 
az anyaország, akkor jobban megőrizhetnék nem-
zeti identitásukat, jobb helyük lenne a moldvai 
társadalomban, így viszont szinte ki vannak zárva 
belőle. 
 Magától értetődik, hogy tevékenységét hama-
rosan rossz szemmel nézték a helyi hatóságok. 
Szemére vetették, hogy beavatkozik a hercegség 
belügyeibe, és zavart kelt. Egy szép napon, né-

                                                 
4 Lásd Bernard Le Calloc’h, „Qui sont les Sicules”, Bulle-
tin, 1990. november 

hány barátja, aki jót akart neki, eltanácsolta attól, 
hogy kirándulni menjen, mert mint mondták, 
csapdába eshet és egy nem túl természetes módon 
bekövetkezett „baleset” áldozata lehet. Megértet-
te, hogy ideje hazatérnie. Máricus 18-án elhagyta 
Moldvát, és Erdélyen keresztül Pest felé indult, 
ahová április 23-án érkezett meg. Egy évet töltött 
távol. 
 Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy 
kísérlete kudarc volt, de eleve kudarcra is volt 
ítélve, mert sehol nincs „bölcső”. Ha messzebb 
ment volna, mondjuk a Kaukázuson túlra, akkor 
sem talált volna semmit, mert sehol nincs semmi, 
ha mégis van a világon egy hely, amelyet a ma-
gyar nemzeti bölcsőjének lehet tekinteni, akkor az 
csak az Urál és a Kaszpi-tenger közötti tájék le-
het, a határtalan, végtelen sztyeppék, ahol 
kétezer-ötszáz évvel ezelőtt az ugorok először cso-
portba tömörültek, miután elváltak tőlük az oszt-
jákok és a vogulok ősei. De akkoriban, a nemzeti 
romantika korában elfogadhatatlan volt a hazafiak 
számára finnugor elmélet. 
 Jerney János 1851-ben kiadta „A magyarok 
ősei keresése céljából tett Keleten való utazása” 
történetét. 1855. december 24-én halt meg agy-
vérzésben. 
 

 
 

Jerney János sírja a Kerepesi úti temetõben (Internet) 
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Angelidisz Vaszilisz 
 

Gondolatok a görög ABC („alfa-béta”) körül∗ 
 

I. BEVEZETÉS 
 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon 
itt lehetek, és megoszthatom néhány gondolatomat 
Önökkel. 
Bakk István barátomék kerestek fel azzal a kérés-
sel, hogy tudnék-e segítséget nyújtani kutatásaik-
hoz, mert úgy érzik a görög abc olvasása és átírási 
szabályai miatt a kutatásaik meg-meg akadnak. 
Természetesen boldogan vállaltam, mert tanulmá-
nyaim során, sokszor találkoztam a görög eredetre 
való utalással. Nem véletlen, hogy korábban az 
ógörög nyelv tanulása elengedhetetlen volt a ma-
gát műveltnek tartó ember számára. 
 

Az első szövegek Európában a matematika, fizika, 
csillagászat, jogi, orvosi, történelem, gasztronó-
mia, stb. ezen a nyelven íródtak, és e nyelvből fej-
lődtek ki a ma is használatos tudományok és mű-
vészetek nyelvei. Gondoljunk csak pl. az első 
 

ső írott, színművekre, a homéroszi eposzokra, az 
Újszövetségre, a Bizánci Birodalom archívumaira. 
Azt gondolom, a magyarság kutatásához is elen-
gedhetetlen a görög-ógörög nyelv, legalább is a 
görög nyelven való olvasás szükségessége. Erre az 
egyik legkiemelkedőbb példa, a sokak által jól is-
mert Moravcsik Gyula, aki a görög nyelv kiváló is-
merőjeként készítette el művét, az „Árpád-kori 
magyar történet bizánci forrásai” (1988) címen, 
vagy a magyar-görög tanulmányok sorozatból is-
mert Gyóni Mátyás, aki „A magyar nyelv görög 
feljegyzéses szórványemlékei” (1943.) c. művét 
alkotta meg. Ezek a művek nem jöhettek volna 
létre a görög nyelv írásának ismerete nélkül. 
Érdekességként szeretném kiemelni, hogy a ma 
beszélt angol nyelv, 6000 (!) görög szót tartalmaz, 
mely alátámasztja az előbb leírtakat. 
Az 1. képen néhány görög eredetű, angol szót lát-
hatunk. 

 

 
 

(1. kép)∗ 

                                                 
∗ Elhangzott 2016. augusztus 2-án Miskolcon, a XXI. Magyar Őskutatási Fórumon. 
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II. A GÖRÖG „ABC” 
 

Napjainkban egyfajta felvilágosodás történik, ami-
kor is a nemzeti kultúrák újra értelmezik és felfe-
dezik, ill. felszínre hívják saját identitás-erősítő 
múltjukat, gondolataikat. 
Így találtam meg a most következő videó rész-
letet, melyet az egyik beszélgetésünk során leját- 

szottam Bakk Istvánnak és feleségének, Erzsébet-
nek, akik meggyőztek arról, hogy bár zenészként 
dolgozom, kérik, hogy adjam át ezeket a gondola-
tokat Önöknek, mert itt ennek helye lehet. 
 
 
„Elliniko alfavito” – Manolis Lambrakis /  /  /  /  film 
vetítése  
 

 
Az elhangzott szöveg tehát: 

 

 
 

(2. kép) 

 
Aki beszélt, Dr. Emmanuel Lambrakis – orvos 
(sebész traumatológus), az „End National Dept” 
nevű amerikai szervezet elnöke. A szervezet célja: 
Görögország szellemi, infrastrukturális és 
pénzügyi-gazdasági újraszervezése. 
 
Érdekes ez az Amerikában szerveződő jelenség, 
ismerve Görögország jelenlegi gazdasági hely-
zetét, szerepét Európában… 
De maradjunk a témánál, a hallott szövegnél, 
mely természetesen önmagánál többet jelent, nem 
véletlenül került előadásom elejére. 
A szöveg aktualitását erősíti, amit az imént emlí-
tettem – mely szerint, korunkban a nemzeti kul-

túrák újra értelmezik saját identitásukat, ennek 
egyik legmegfoghatóbb bizonyossága, az adott 
nemzet írásbelisége. 
Nézzük meg tehát részletesebben a számunkra 
első hallásra ismert „alfabéta” szövegét! 
A betűk sorrendje maximálisan megszerkesztett 
rendet mutat, melyet ha elemezni kezdünk, eljut-
hatunk az „alfabéta” háttér üzenetéhez, mely az 
egyes betűk mögé rejtett szavakból, mondatokból, 
gondolatokból áll össze. 
Ez a szöveg, amit hallottunk, összhangban van a 
Hermész Triszmegisztosz-i filozófiával – mely 
ima, évszádok óta a hellén tudatú görögség Abc-
jében van elrejtve. 
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(3. kép) „Alfa – vita” – a hallott szöveg elemzése, fordítása (négy részben) 
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Már első hallásra is észrevehető, hogy az általunk 
ismert betűk, tagolva hangoznak el, nem vélet-
lenül! Pontosan ez a tagolás adja majd a hallott 
szöveg, mögöttes tartalommal bíró jelentését. 
Elkészítettem írásban a dór nyelvjárásban elhang-
zottakat, kiemelve a görög „abc” betűit, de be-
tartva a hallott tagolását annak – ez látható a 3. 
kép első öt soros versében. 
A 3. kép 2. részében az egyes tagolások értel-
mezését írtam le a videón hallható Dr. Lambrakis 
előadása alapján. 
Nézzünk ebből egyet például, az általunk jól is-
mert „alfa” betű értelmezését a görög „abc”-n 
belül. Két részre tagolva hallható a betű: al + fa. 
Nem véletlen! Az „al” szó jelentése a „noitos 
ilios” rövidítése, mely a gondolat fényét, napját 
jelenti. A „fá”, a „fosz”=fény jelentésű szó. 
A második betű a „vítá”, mely szintén két részre 
lett tagolva, mint „ví”, melynek jelentése, a 
„veno”/jönni, menni ige felszólító módú alakja-
ként, itt „gyere” jelentéssel bír. A „tá”, „hoz-
zánk”-ot jelent. Tovább is folytathatjuk ezt az ér-
telmezést, a táblázat további része ezt mutatja. 
Jól látható tehát, – lásd. 3. kép 3. része – hogy 
egy vers áll össze az így leírtakból, melynek 
nyers, magyar fordítását készítettem el a képen 
látható negyedik részben („Teremtő Nap, Te vagy 
a fény!...”)  
A fordítás alapján megállapítható: egyértelmû, hogy 
a görög „abc” nem más, mint egy kozmogonikus 
ima, melynek forrása a fény, mely egyben kitel-
jesedése a léleknek. 
(…és mint tudjuk, a görögök a Napot gondolták a 
közösség forrásának.) 
 
Nem véletlen tehát, hogy miért pont ebben a sor-
rendben, ilyen magas grammatikai, szerkesztői, 
gondolati tartalommal született meg a betűk sor-
rendje, ill. miért került ennek értelmezése fel-
színre jelen korunkban, nem kis ellenállást elő-
idézve az egyes politikai érdekképviseletek kö-
zött. 

 
III. A PYTHAGOREUSOK 

    

Megdöbbentő volt számomra ez a tudatosság, ez a 
tökéletesen megszerkesztett „abc” rendszer, mely 
mögöttes tartalommal bír, éppen ezért, fontosnak 
tartom, hogy megismerjük azt is, mely korszakban 
született meg az „alfavita” sorrendje. 

A kor görög szellemiségét legkönnyebben a pyt-
hagoreusokon keresztül érthetjük meg, akik ebben 
az időszakban, meghatározó filozófiai irányzatot 
képviselték. 
 
Kik is voltak ők? Mit képviseltek?  
 

 
 

(4. kép) Pitagorasz-tétele 
 
„A számok atyja” néven emlegetett Pythagoras 
(i.e. 570-495), a dél-itáliai Kroton városában ala-
pította meg filozófiai iskolával egybekötött vallási 
szervezetét, a pythagoreus iskolát. 
A pythagoreusok számára a legfontosabb, és 
egyetlen tudomány a matematika volt. Azt gondol-
ták, hogy a Teremtő, a matematika nyelvén képes 
teremteni! Azt tanították, hogy minden dolog kul-
csa a számokban rejlik. 
Ők a geometriát nem is értékelték annyira, mint a 
számok tudományát. Ez megnyilvánult az elne-
vezésben is – a számelméletet mathémának, ta-
nulmánynak hívták, ebből származik a matema-
tika szó. 
 
A Pitagorasz-tételt, amely leginkább ismertté tette 
Pythagorasz nevét, nem ő fedezte fel. Babilonban, 
Egyiptomban, Kínában már előtte is ismerték, 
mégis neki köszönhető a Pitagorasz-tétel, illetve a 
négyzetszámok kifejezés. 
 

 
 

(5. kép) Pitagorasz-négyzet 
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A négyzetszám tulajdonképpen a homokba le-
fektetett keretbe rakosgatott kavicsok által felvett 
négyzetformáról kapta a nevét. 
A pythagoreusok számelmélete: A pythagoreu-
sok, a világ dolgainak a sokféleségét, az egyetlen 
Istennel állították szembe, aki egyszersmind forrá-
sa is a sokféleségnek. Az "egység" ellentétét a szá-
mokban látták; az egység szüli a számokat. Az 
egység, az "egy" nem is szám, hanem a számok 
eredete, amely részekre nem bontható, amelyet 
osztani nem lehet, csak szorozni, többszörözni.  
Így az egynél kisebb szám, nincs. 
Az „1” az oszthatatlan, a részekre nem bontható 
istenséget, illetőleg a világ egységét jelképezte. 
A matematikusok absztrakt „1” fogalma azonosult 
a kortárs eleai filozófia, „a létező” fogalmával, 
amely az eleai iskola tanítása szerint egységes és 
oszthatatlan. Az erre a mintára kialakított mate-
matikai egység fogalma nem fért össze az oszt-
hatóság, a feldarabolhatóság fogalmával, tehát a 
törtszámok létezésével sem, hiszen „a szám az 
egységek halmaza”. 
Ez az oka annak, hogy a pythagoreusok illetve a 
görög matematikusok a tört fogalmát helyettesí-
tették az arány fogalmával: a két szám (a görögök- 

nél a szám azonos a mi természetes számunkkal) 
arányával. 
Az egynél nagyobb számok az egyből keletkeznek, 
annak megsokszorozásával. A számok viszont ré-
szekre bonthatók, oszthatók, hiszen mindegyik va-
lamennyi egységet tartalmaz. 
A két egyenlő részre osztható számok, a páros szá-
mok – női jellegűek. 
A két egyenlő részre nem bonthatók – hím ter-
mészetűek – ezek a páratlan számok. 
Az "egy" hímnős, sem női, sem férfi, sem páros, 
sem páratlan. 
Az első női szám a „2”, az első férfi szám a „3”. 
A „4”-nek sokféle jelentése volt: az első négyzet-
szám, az igazság jelképe, az évszakok száma, 
stb… 
A férfi és női szám összege (2+3) az „5” – ez lett 
a házasság jelképe, mely az egységet szimbo-
lizálta. 
A pythagoreusok jelképe az ötszög lett, mely álta-
luk misztikus tisztelettel övezett, univerzum jel-
kép lett – ezzel is magasabb tartalmat adva az ötös 
számnak. Ezzel a jellel köszöntötték egymást, ezt 
rajzolták a homokba. 
 
 

 
 

(6. kép) Pentagram 
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A pythagoreusok ezen felül értékes kutatásokat 
végeztek a matematika, a művészetek és termé-
szeti jelenségek közti kapcsolatok, törvények fel-
derítésére.  
Ők foglalkoztak először azzal a kérdéssel, hogy 
milyen szabályos testekkel lehet a teret hézag-
mentesen kitölteni. Erre alkalmasnak találták az 
oktaédert és a kockát. 
A gömböt végtelen sokoldalú szabályos testnek 
tekintették, szóhasználatukkal a legtökéletesebb 
testnek, aminthogy a kör is a legtökéletesebb 
síkidom. 
Egyik legfontosabb szabály, mely szintén a pytha-
goreusok nevéhez a köthető, az aranymetszés    né- 

ven ismert egyszerű aránypár, mely szerint, a sza-
kasz felosztásakor a kisebb darab úgy aránylik a 
nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez – 
a/b=b/(a+b). 
Az aranymetszés szabálya valószínűleg még a Pyt-
hagorasz előtti idők geometriai divatú képzőmű-
vészetéből kristályosodott ki. Számos természeti 
tárgy, jelenség mutat megközelítően ilyen felosz-
tottságot. 
Nem hagyhatom ki személyes érintettségem miatt 
– lévén, zenészként tevékenykedem – az arány-
számok és az aranymetszés szabályának megje-
lenési formáját a zenében. 

 

 
 

(7. kép) Pitagorasz-gitár 
 
A képen látható gitár, arány felosztásai a pytha-
goreusok által lejegyzett és ma is használatos vi-
szonyszámokat mutatja. Pld, a C hang a saját ok-
távjához  úgy aránylik, mint 1:2-höz ,vagy a C a D 
hanghoz úgy aránylik, mint 8:9-hez stb… 
Eredetileg a pythagoreusokkal azonosítják a mai 
oktáv fogalmát, amit csak a rómaiak hívtak nyol-
cadik hangnak, mert a pythagoreusok szerint, az 
első és a hetedik utáni hang együtthangzik, azaz 
szimfóniája van. A mítosz szerint is, Hermész a 
teknős páncéljára hét húrt feszített fel. 
Aristoteles azt állítja, hogy a pythagoreusok rájöt-
tek arra, hogy a zenei harmóniák számoktól és 
arányoktól függnek, Platón pedig kiegészíti ezt 
azzal, hogy a pythagoreusok szerint a csillagászat 
és a zene testvértudomány, mert az egyik a látható 
égitestek mozgásában, míg a zene a hallható szim-
fóniákban keresi a törvényeket, mint számokat. 
Ők ezt csak körülírva határozták meg, diapaszon 
(ma hangvilla) néven jelölték, azaz mindenen át-
menő konszonancia (együtthangzás). 

Platon (i.e. 427. Athén) szerint az elme összhang-
ban van a természettel, ahol élsz, és a természet 
rezgéseit tükrözi vissza a kibocsájtott hangok ál-
tal. Ez viszont még nem elég, mert szükség van 
egy módszerre (pld. homéroszi, hérodotoszi), egy 
ritmusra, egyfajta tempóra, hogy visszatükröződ-
jön mindez. 
 
Az eddig leírtak alátámasztják azt, hogy a görög 
„ABC” betűinek helye sem lehetett véletlenszerű, 
hiszen a kor filozófiai szelleme, nem engedte vol-
na a szabálytalan ill., felsőbb jelentéstartalom nél-
küli, örök érvényű rendszer kialakulását.  

 
IV. NÉHÁNY GONDOLAT 

A GÖRÖG ÍRÁSRÓL 
 

Mint az látható, a kor pythagoreus filozófiája ha-
talmas változást hozott – egyértelmű lett tehát az 
igény, a magasabb szintű, görög írásrendszer ki-
alakulására. 
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Először nagybetűkkel írtak, jobbról balra és a 
hangok között nem volt szünet, ez azonban az i.e. 
5. sz. körül megváltozott és elkezdődött a balról 
jobbra írás. 
A görögök az abc-jüket, több jelből rakták össze, 
hiszen a tengereken, a partvidékeken kialakult 
már egyfajta kereskedői, illetve kommunikációs 
jelrendszer, de ezt i.e. 500 körül a görögök egysé-
gesítették, így születhetett meg saját, egységes 
„abc”-jük. 
Az ő találmányuk – melyet az előadás elején be-
mutatott ima is igazol – a betűk sorrendje, ill. 
olyan írásos szimbólum rendszer létrehozása,  
 

melynek mindegyike csak egy kiejtett hangot kép-
visel. 
Ez az ún. fonéma (foni+onoma=név+hang), el-
lentétben a föníciai ábécé, mássalhangzóírásával.  
Sok magánhangzót használtak a szavak elején, 
ami jelentősen megváltoztatta a szavak értelmét. 
Ezért is jelenítették meg a magánhangzókat, mert 
nem mindegy pl., hogy Erisz vagy Írisz, mert, 
Erisz a viszály istennője, míg Írisz az istenek 
hírnöke, ill. szivárvány… 
Ezek a letisztult fonémák megváltoztatták a törté-
nelem menetét, mert ebből az ötletből fejlődött ki 
a ma is ismert ún. „abc”. 
 

 
 

(8. kép) Váza fotó 
 
Ebben a korban lett lejegyezve az első „abc” sor-
rend, melyet ma is „alfabéta”----nak hívunk. 
Ennek közvetlen következménye a később kelet-
kezett római, vagy latin írás és „abc”, ill. minden 
európai „abc” ebből származtatható.  

 
V. BETÛSZÁMOK 

 

A ma használatos görög „abc”, 24 betűből áll 
(fonéma). 
Ez már egy leredukált forma, hiszen láthattuk az 
előadás elején bemutatott imában, hogy 25 betűt 

használtak, az „5”-ös szám, univerzum-misztikája 
alapján (5x5). 
Természetesen a betűk és számok között is felál-
lítottak egy kapcsolati rendszert – a görögök, ún. 
betűszámokat használtak (ez 27 számot jelentett, 
melyet kis betűkkel írtak), ezt vették át később a 
rómaiak tőlük. Ők is a saját „abc” betűikkel jelöl-
ték a számaikat – ezek a ma is használatos római 
számok. 
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(9. kép) 
 
Nagyon érdekes összefüggés, hogy az „abc” ta-
golása, 3 x 9 -es sorban helyezkedik el. 
Természetesen ez sem véletlen, mert a „9”, az 
utolsó egytagú számjegy, amely a pythagoreusok 
számára, szent számot jelentett. 
Amit „F”-fel jelöltünk a táblán, az egykori „di-
gamma” jelölése (gamma=3, digamma=2x3) ami 
az eredeti abc-ben a „szt” hangzó volt (sztadion). 
A 90-es érték a „Kóppa” nevű jel, ami még a ko-
rinthoszi pénzérmeken látható. 
A „Szambinak” már nem tudjuk a régi kiejtését, 
csak a számértékét, mely 900. 
Feltevések szerint, a dupla „sz” pld. a tesszaron 
hangzáshoz volt rendelve. 
 
Visszatérve a „9”-es, tökéletes számhoz. Töké-
letes, hiszen 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45, a 
4+5=9. 
Ugyanez érvényes a 10-zel kezdődő sor össze-
adásánál – a végösszeg „450” lesz, ahol a szám-
jegyek összege szintén „9”. 
Ez a szabály a 100-zal kezdődő sorban – a vég-
összeg „4500” – szintén „9” a számjegyek vég-
összege. 

 
A fontos betûk és szavak, 
illetve játék a számokkal 

 

ALFA/ΑΛΦΑ: Betűszám, értéke: 1, , , , ha összead-
juk a szó betűszámainak összegét, érdekes ered-
ményt kapunk: 1+30+500+1=532 
 532  /  5+3+2=10 
 1+0=1111, 
az egész, az egység, a kezdet jelképe. 
 

Egység/ΜΟΝΑΣ 40+70+50+1+200=361 
 361  /  3+6+1=10 
 1+0 =1111, 
a pythagoreusoknál a tüzet is jelenti. 
 
Az ”Egész”////ΕΝ 5+50 =55 
   55  /  5+5 =10 
 1+0 =1111 
 
Körforgás v. Év/ΕΝΙΑΥΤΟΣ    
5+50+10+1+400+70+200=1036 
  1036  /  1+3+6=10 
 1+0 =1111 
 

Kettõsség - pár/∆ΥΑΣ  4+400+1+200=605 
 605  /  6+0+5=11 
 11  /  1+1=2222 
 
Három/ΤΡΕΙΣ  300+100+5+10+200=615 
 615  /  6+1+5=12 
 12  /  1+2 =3333 
 
OMIKRON/ΟΜΙΚΡΟΝ hasonlóan az alfához, ér-
demes összeadni a betűk számértékét, mely utal a 
betű formájára:  
 70+40+10+20+100+70+50=360 
– a kör szögeinek összege. 
 
Epszilon: a hellének, Ellászként (ΕΛΛΑΣ) neve-
zik országukat, mert az „El” nevű néptörzshöz, 
filéhez tartozónak vallják magukat, mely furán 
összecseng az „él” igével. 
Az epszilon számértéke az „5”, mely a korábban 
említett, számukra oly’ fontos „5” szám miszti-
kájához tartozik. 
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Lambda: a fény/lámpa szó is innen eredeztethető, 
hiszen a görög „lambi” szó azt jelenti, fénylik. 
Magukat a fény népének is nevezik. 
A fizika, „lambdával” jelöli a fény hullámhossz 
értékét. 
 
Néhány további gondolat, a teljesség igénye nél-
kül: 
Érdekes a szavak jelentése, kapcsolata az ana-
grammákban. 
Ilyen pld.: ΠΟΛΙΤΗΣ – ΟΠΛΙΤΗΣ /„politisz – 
oplitisz” (=698) anagramma pár. 
Tudvalevő tény, hogy a polgár, aki „politisz”, 
egyben köteles fegyvert hordania hazájáért, ami az 
„oplitisz” szó jelentése. 
Egy másik, igen érdekes filozófiai ugrást tartal-
mazó anagramma, a ΛΕΞΗ – ΕΛΞΗ / „lexi – 
elxi” anagramma pár. A „lexi” szó jelentése=szó, 
az „elxi” szó jelentése vonzódás. 
Ha valamilyen dolog felé vonzódunk („elxi”), azt 
szóban (lexi) fogalmazzuk meg. 
Értelemszerűen, többes számban is érvényes a 
szabály – ΛΕΞΕΙΣ („lexisz”) / szavak, ill. 
ΕΛΞΕΙΣ („elkszisz”) vonzások. 
A mai kutatások már a neurológiai vizsgálatokra is 
kiterjedtek, melyben vizsgálták az egyes hangok 
idegrendszeri, pszichés hatását az emberre. Az ez-
zel kapcsolatban végzett kutatások eredményét 
hozta nyilvánosságra a German Medicin Journal 
(1996), melyben kijelentették, hogy az „N” betű 
oxigént szállít az agy felé, így összehangolja az 
agy munkáját. 
Véletlen lenne, hogy a 27 betűs „abc” középső 
betűje, egyben az „elme” szó görög megfelelője? 
(ΝΟΥΣ-„nusz”) 
Kifejtették továbbá, hogy a szóvégi „sz” betű 
(ΣΙΓΜΑ-„szigma”), lenyugtatja a lelket. 
Magyarán, az „N” betű felpezsdíti az elmét, az 
„Sz” betű pedig megnyugtatja a lelket. 
 
Mindez természetesen folytatható lenne, sőt, azt 
gondolom, külön tanulmány foglalkozhatna a sza-
vak és betűszámok kapcsolatával, ill. számos to-
vábbi szempontból is vizsgálható lenne a téma. 
Egy bizonyos, hogy a görög betűk/szavak mélyebb 
jelentést is hordoznak, melyek rendszerbe fogla-
lása igen fontos volt az ókori bölcsek, tudósok szá- 

mára. Rendszert alkottak, melyek szakrális pon-
tokon, ill. matematikai alapon is nyugszanak – 
lásd. egy, vagy egész, kör, stb. Ezért is hívják a 
görögök ezt aritmoszófiának, ami a „szófia”/ böl-
csesség, és az „arithmo”/ számok ismeretén nyug-
szik.  
 
Itt utalnék vissza, Bakk Istvánnal – a Pálos-rend 
kutatójával – történt beszélgetésünkre, melyben 
elemeztük a rend alapítójának, Özsébnek a nevét. 
A korabeli latin írások, Eusebiosként írják, de a 
görög írásmód betűszámaival kiszámolva, a követ-
kező eredményre jutunk: 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ 
5+400+200+5+2+10+70+200=892 
 892  /  8+9+2=19 
  19  /  1+9=10 
  10  /  1+0=1111 
 
Az „EGY”, mint elsődleges, mint kezdete a rend-
szernek, érvényes az alapító személyére nézve. 
Ez is alátámasztja, a már korábban említett gon-
dolatot, mely szerint a magyarság kutatásához is 
elengedhetetlen a görög-ógörög nyelv, legalább is 
a görög nyelven való olvasás szükségessége. 

 
VI. ÖSSZEGZÉS 

 

Összefoglalva mindezeket, azt gondolom, hogy  
i.e. 500 körül érett meg a nemzeti görög tudat 
arra, hogy igény született a saját egyetemes tudá-
suk egyesítésére, melyet az „abc” megalkotásával 
emeltek igen magas, egyetemes tudás szintre. Tet-
ték ezt a „titkos tudást”, egy vallási mondóka köré 
szervezve, amit több ember, ill. gondolkodó alko-
tott meg, és ez visszhangzik évszázadokon át a gö-
rög „abc”-ben. 
 
Az a nép, aki olvasni, írni tanul a saját nyelvi 
rendszerében, annak a népnek az identitása meg-
erősödik, önmaga kiemelkedik az egyszerű, azaz 
barbár létforma állapotából, annak elhagyás érze-
tét kelti. 
Aki ismeri az alfát és a bétát, az már tud olvasni, 
írni, számolni, zenélni, így egy titkos tudás beava-
tottjának érzi magát, azaz már nem „alfátlan bé-
tátlan”. (ANALFABÉTA – ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ) 
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L. Kecskés András 
 

Klingsor / Klinsor von Ungerlant 
 

(Tisztatekintetű Miklós mágus Brassóból) 

 
 Klingsor /Klinsor/ von Ungerlant „fényes 
nap” vagy fényes, illetve tiszta-fehér tekintetű 
sólyom-táltos-mágus a magyarföldi Barcaságból. A 
németek lakta őrhegyen ill. várban /Wartberg/ 
Wartburg várában, a varázslatos türingiai Eise-
nach vidékén, 1207-ben egy mesterdalnoki talál-
kozón, az énekesek/„Minnesänger”-ek bírájaként 
járt. A csillagok állásából megjövendölte Szent 
Erzsébet /1207-1231/ születését. Minden jel arra 
mutat, hogy a jövendölésen Németföld egyik leg-
híresebb szereleménekese/Minnesängere, Walther 
von der Vogelweide (madáretető ill. lélektápláló 
névvel) is jelen volt sok más dalnokkal együtt. 
Mind Szent Erzsébet, mind Vogelweide Szent Fe-
renccel leveleket váltottak, és a ferences lelkiségi 
mozgalom tényleges résztvevői voltak. A Vogel-
weide szó, mint sólyomreptető RéT-TéR jelentése 
szintén lehetséges. A Klin/g/sor neve eredetének 
és létezésének feszegetésére azért van szükség, 
mivel csak a magyar földről származás/von Unger-
lant maradt fenn személyével kapcsolatban nyom-
tatásban. De mi tudjuk, a becsületes neve Miklós 
volt táltosunknak. A ráakasztott német neve miatt, 
mint brassói német él a zenetudományos köztu-
datban, s ez tarthatatlan. 
 Nézzük német nevének eredetét! 
 Klin/g/ = FéNYeS - TiSZTa ill. fehér, de még 
a csengő /a jelző megoldást (kling/en) sem zárhat-
juk ki. Lexikonjaink szerint a népnyelvi „Kilin-
gesaire” alak illik leginkább reá nézve, mivel en-
nek jelentése: KÖLTŐ. Az időben a költő és a 
dallamot szülő, az emberekre ható, a varázsló 
muzsikus szinte egyet jelentett. Hovatovább tény, 
hogy a KLiNGSoR vagy a KiLiNGeSaiRe szavak 
mássalhangzós kerete maradéktalanul egyezik. A 
többes megoldás lehetősége csak erősíti észre-
vételünket, minthogy két oklevelünkben Fyntur, 
Mezan és a törökös Tuka /toka/ jokulátornevek kö-
zött egy Fenyes / 1240 k. és egy Fenies / 1253 
azaz FéNYeS nevű „zeneművész” neve is olvas-
ható. Mi több! – már az Aranybulla évéből /1222/ 

keltezett egyik oklevélben is fölbukkan Fenies 
vígságtevő neve.1 
 Más források leginkább klein-nek, azaz kicsi-
nek fejtik meg, és a többi kutató már kapva kapott 
a lealázó jelzőn, ezt fogadták el évszázadokon ke-
resztül minden ellenőrzés nélkül. 

Nevének e korai megfejtői és elfogadói té-
vedtek a „klein==kicsi” értelmezéssel, mivel 
még a XIII. századi eredetű Brassó-környéki nép-
dalokban – ahonnan a mágus-énekes származott – 
rendre a „klen, klenes” alakban használták a „ki-
csi” szót. Nevét a Wartburg-i versenyeken nyer-
hette, mert annak választott (!), igazságos és tiszta 
mesterdalnok-bírója lett. Minthogy megveszteget-
hetetlen volt, a „benne csalódott, vesztegetésre 
kész, nyugati dalnokok” föllázadtak. Noha a vár-
ban összegyűlt napnyugati dalnokok szabályos lá-
zadást szítottak ellene, egy énekes polgárháborút/ 
Sängerkrieg-et, Miklós mágus a háborgókat lecsil-
lapította, és továbbra sem lehetett befolyásolni.2 
 Művésznév adása – akár maga magának – 
nem kizárható. Magyarországi Fénylő - Zengő Nap 
Miklós szerzeménye, nyugodt, megfontolt dallama 
a Nürnbergi Tabulatúrás könyvben és a Colomar-i 
kéziratban /1450 k./ fennmaradt. A dallam első 
része a gregorián méltóságát sugallja, de kései 
testvérei deákos bordalaink (Áldott neszmélyi 
bor…) túbás, szabad előadásra ösztökélő válto-
zataiban sűrűn előfordulnak még a XVIII. század 
vége felé is. Dallamának második fele táncos rit-
mizálással a felvidéki Lapockás tánc /Vietoris kó-
dex, 1650 k./ egy quint-terjedelmet föl-le bejáró 
dallamával rokon. A záró nyolc ütem ezt ismétli 
meg. 
 
 
 
                                                 
1 Paizs Dezső: Árpád- és Anjou-kori mulattatóink. Bp., 
1953. 7. 
2 Es saß ein klein Waldvögelein… Bukarest, 1977. 48. 
Kányádi Sándor fordítása. 
Dr. Kerényi Árpád: A míveltség fejlődése Magyarországban. 
Bp., 1880. 498. 
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 Hősünk nevére visszatérve azt kell még mon-
danunk, hogy a Kling/en = csengeni, zengeni, 
zengedezni jelentése valószínűbb, minthogy euró-
pai, mondhatnók: nemzetközi mesterdalnoki bíró-
ról, ellenőrről van szó, ki mindenkinél jobban kel-
lett, hogy énekeljen, illetve értsen a zenekölté-
szethez és annak előadásához, s az egy magyar-
országi jövendőmondó táltos volt. 
 Ezért nem véletlen a német névadás: Klin / 
fényes vagy a Klin/g/e/ cseng, zeng /fényes vagy 
zengő NaP. Mindkét földi jelenség fizikai sajátos-
sága a hullám, mely anyagi és szellemi létünk 
alapja. 
 Ez esetben, a kettős megoldás nem kizárt, hi-
szen a tiszta /fehér/ azaz a fényes tekintetű / ez 
utóbbit a szerző feltételezi csupán / ember 
HaRM/óniát / KaRM/á/t, TiSZT/eletet áraszt, s  
 

már is közelebb kerültünk a világot összetartó ze-
néhez. 
 Klingsor létezését sokan tagadják, pedig szá-
mos korabeli képen ábrázolják igen jeles dalno-
kok között. A SoR a sumér SuRDu-ból SóLy/mot 
jelent, innen feltételezhetően az etruszkból került 
a latin nyelvbe a Sol = NaP is, mint azt már ki-
fejtettük tanulmányunk első, Sumer Zene c. részé-
ben. A nagy ókori birodalmakban a kitárt szárnyú 
sólyom, a SuRDu volt a jelképe/attribútuma. Mint 
már korábban említettük, a Sárdó jöjj el, hozz 
meleget… kezdetű napváró gyermekdalunk is ezt 
támasztja alá. Ezért a Klingsor = FÉNYES/TE-
KINTETŰ/SÓLYOM vagy A CSENGŐ HANGÚ 
SÓLYOM jelentést nem lehet megoldásainkból ki-
zárni.3 
 

 

 
 

Minnesänger-ek ábrázolása Vogelweidével 
 
3  A Manessischen Handschrift (kézirat a XIII. 
század végéről) több tucat énekes illusztrációja 
közül 24-et közölnek Lipcsében 1927-ben, mely-
                                                 
3 Zolnay László: A magyar muzsika régi századaiból. Bp., 
1977. 

ből a 10. képünk Klin/ge//sor-t ábrázolja más dal-
nokok – talán Vogelweide társaságában.4 

                                                 
4 Hans-Uwe Rump: Walter von der Vogelweide. Reinbeck 
bei Hamburg.1974. 54. 
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Szinte mind a mai napig agyon hallgatták lé-
tezését, eredetét, pedig kép van róla, hogy  
 

megénekli, megjósolja II. András lányának, Szent 
Erzsébetnek születését. 
 

 
 

Fényes-tekintetû Miklós táltos megjósolja 
Szent Erzsébet születését 1207-ben 

 
Számos mesterdalnok verseny tekintélyes 

bírája. 
A fényes tekintetű /sólymos/, „mágus Miklós” 

jóslata utal arra, hogy a vallásos, istenfélő magya-
rok cselekedeteiben még ez időben is békesség-
ben összeolvadni látszik a régi és az új vallá-
sosság, melyek sok tekintetben nem álltak szem-
ben egymással. 

Megbízható kútfők szerint Miklós mágus ta-
nult Párizsban és Konstantinápolyban /ma Istan-
bul/. Csillagász, csillagjós, tudós filozófusként 
emlegették. Vonzódott az alkímiához, s mint lé-
lekidézőt is számon tartották. A magyar királytól 
3000 ezüst girát húzott, melyből nagyúri módon: 
saját udvartartással, fényűzően élt. 

Mint varázspálcás ember a föld kincseit szá-
mos alkalommal kimutatta, melyért a magyar ki-
rály igen kedvelte. 

Kirschner Béla: Hegedő c. művében kifejtet-
te, hogy a zeneszolgáltatók zöme több nyelven 
énekelt, hogy más nyelvű népek között is meg-
élhessen, s így nem lehetetlen, hogy hazai tájakon 
egy-egy német, ibériai, frankföldi, olasz vagy más 
histórió magyarul énekelt, és miért ne énekel-
hetett volna a sok külföldet járt magyar számos 
más – a kenyérkeresetéhez szükséges – nyelven. 

S ekképpen vittek Európába magyar dallamokat, s 
hoztak vissza a magyar dallamokhoz szervesen il-
leszkedőket.5 
 Minthogy a „miklósság” a magyar táltosság 
hagyományában előkelő helyet foglal el, mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a magyar mű-
velődéstörténetben újra elfoglalja méltó helyét, 
mert a MTA lexikonjai nem említik nevét.6 

 
Egy brassói lovag dala 

 

A II. Endre idején véderőnek betelepített né-
met telepesek hagyatékaként népi emlékezetük 
számos moll-jellegű, a lovagi kor végéről származó 
éneket őrzött meg. A legszebbek egyike a Brassai 
kapunál… kezdetű, mely szinte hangról hangra 
egyezik egyik /hajdú/ táncdallamunk első felével, 
s a másik is rokon vonásokat mutat. Itt igen nehéz 
az ún. elsőbbség kérdését eldönteni, hiszen az 

                                                 
5 Kirschner Béla: A hegedű. Duisburg, 2000. 
Rajeczky Benjamin írásai. Bp.,1979.: Az osztrák és a ma-
gyar népzenekutatás közös feladatai. (1965) 239. 
Walter Salmen: Középkori vándorzenészek… 
6 G. K. Heinrich: Egyet. Phil. Közlöny. 1878 és 1911. 
Hienz Ármin, Magyarországi Klin/g/sor a mondában. Bp., 
1909. 
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1704-ből keltezett Erdélyi Hajdútánc című, 
közkedvelt katonadalunk a Rákóczi szabadság-
harc idejéből mutatja a szöveg dallamkereső élet- 

erejét, mely Erdélyben nem mint német dal ter-
jedt el, hanem a szabadságharc egyik énekeként 
került elő számos változatban. 
 

Lovagi ének az erdélyi Brassóból 
 

 
 

Magyar fordítása Kányádi Sándortól való: 
 

A brassai nagy kapunál 
egy szép terebélyes hársfa van 
ott fészkel egy kis csalogány 

fölrepülök és kopogtatok 
a legszebb lánynak ablakán 

halld meg, halld meg, gyönge szép szüzem 
a lovag tőlem mit üzen 

kiván ő általam néked jó napot 
a nyárra ígér kézfogót 

a télen küld majd foglalót
7 

 
 
7  A lovagi énekkel azért kell foglalkoznunk, 
mert származékai – különösen a dallam első fe- 
le –, mint kedvelt magyar táncdallam nyomon 
követhető egészen a XIX. század kezdetéig. Pá-
lóczi Horváth Ádám 1813-ban leírt énekei között 
a következők szerepelnek: 

Kuruc, hajdú és paraszt / Pálóczi No. 247 
Járd meg, tubám! / Pálóczi No. 277 

                                                 
7 Kányádi Sándor: Egy kis madárka ül vala… Bukarest, 
1977. 49., 142. 

Maga P. Horváth Ádám figyelmeztet – külö-
nösen a dallam első és második sorát illetően: 
régi…dallam.8 

Tudni illik, hogy a mollba hajló német dalla-
mok legtöbbjének keletkezését a népdalgyűjtők a 
középkor vagy a kora-reneszánsz idejére teszik. 

 
 
 
 

                                                 
8 Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek. 1813/14. Kéz-
irat. Új kiadás: Bartha-Kiss. Bp., 1953. 
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SZENT ERZSÉBET 
 
 II. Endre ill. András, az 1217. évi keresztes 
hadjárat fővezérének leánya, (1207-1231) / 1235-
ben már szentté avatták. A nevével fémjelzett góti- 
 

 

kus kassai dóm helyén már a XIII. században 
templom állott. A jelenlegi dóm bejárat homlokza-
tának timpanonján, Jézus mennybemenetelének 
ábrázolásán, öröméneklő apostolok és angyalok 
mellett két sípos és egy dobos látható: 
 

 
 

Erzsébet négy gyermek anyja lett. Férje, 
Szent Lajos a keresztesekkel tartva, útközben Ot-
ranto városában meghalt. Feleségével, Szent Er-
zsébettel még együtt hallhatták, ill. énekelhették a  

Szentföldre menő lovagi hadak indulóját, bizo-
nyára számos trombitaharsogás és dobpergés kísé-
retében. 
 
 
 

 
 
 Lovagi torna vagy csatajelenet a kígyóspusz-
tai övcsaton a XIII. század második feléből. 
Egyenes-trombitákat/puzinokat és dob/dobverőt 
láthatunk rajta, mint harcra ösztökélő, lelkesítő  

szerszámokat. Különben a véset lendülete igen 
nagy művészt sejtet, szinte halljuk a két seregrész 
össze(egymásba)roppanását, a következő pillanat 
„képét” előrevetítendő. 
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Részlet a Keresztesek indulójából / Crucificat omnes… a Carmina Buranából. München, 1250 k. 
 

 
 

A fő dallam kezdőmotívuma sfm r r / s f m dd 
magyar táncok, dudatáncok kezdőmotívumaival 
tart rokonságot, melyek a hangszer adta lehető-
ségekben benne rejtekezik, ezért a középkori 
Európa énekeit, táncait nemzetek feletti zene-
mozgalomnak tekinthetjük. A későbbi változatok  
 

így magyarországi eredetűnek mondhatók. Itt kell 
megemlítenünk az ugyancsak a Carmina Burana 
kódex egyik dallamával rokon Virág Erzsi az ágyát 
magasra vetette… kezdetű népdalunkat, mely 
szinte pár hang híján azonos a kódex Mihi confer 
venditor… ének dallamával. 
 

 
 

 
 

Az ének táncossága a középkori vagáns dal-
lamokkal mutat szoros összefüggést, mely a keleti 
ramal, a kelet-európai kolomejka illetve kanász-
táncaink rokona. Az innen oda vagy onnan ide 
áramlás kérdésén nem érdemes vitázni, mivel ze-
netudósaink zöme a kanásztáncaink sajátos ritmi-
kai és dallami alapkeretét megtartó, népi éneke-
ink zömének eredetét az Árpádi-honfoglalás előt-
tinek gondolja.9 

Visszatérve Szent Erzsébet személyére; világi 
vigalmakkor, egy-egy magyarországi követ ottléte-
kor, az udvari/as/ protokoll mulatságokon táncolt, 
de férje kérésére, jó szívvel tette; s nem a kény-
szernek engedelmeskedve. 

                                                 
9 Rajeczky Benjamin /szerk./: Magyarország zenetörténete.  
Középkor. Bp., 1988. 559- 574. 

Férje halála után Szent Erzsébetet, a „szkíta 
barbárnőt” a várból kiebrudalták. A kislány korá-
ban vele küldött kincseket a vár urai elfecsérel-
ték, maga Erzsébet pedig szétosztogatta a szegé-
nyek között. Száműzetése idején befogadóival, a 
ferences szerzetesekkel Te Deumot énekelt – szól 
a hagyomány. Szent Erzsébet imádságoskönyvé-
nek egyik miniatúrájában egy szabályos középkori 
zenekart rajzoltak jó szemű miniátorok, akik nem 
mindig voltak azonosak a kódex írójával/scrip-
torával. 

A kisméretű rajzon megjelenő hangszerek 
azonosítása a következő: 

Tülkös, Dávid király a hárfához hasonló lí-
rával, mellette a rebek és a fidel közé sorolható 
sonkahegedűs, felette harangjátékos két vsz. faka-
lapácsos ütővel, alatta térdel a pozitív orgona fuj-
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tatója, vele szemben a képkereten kívülre esett a 
másfél-oktávos orgonát megszólaltató személy. 
Egy ifjú zenetanonc a kép alján, a bal sarokban 
egy olifánt-kürtön állandó orgonapontot fúj, mely 
a középkori muzsikálás gyakorlatában nem volt 
ritka jelenség. 

A zenekar rajzolatának magyarországi értéke 
fölbecsülhetetlen, hiszen a XIII. század első felé-
nek ez a legbecsesebb, hangszereket ábrázoló 
rajzemléke. A számunkra oly értékes irat ma, az 
olaszhoni Cividale városának Museo Civico épü-
letében található.10 
 
 

 
 
 

Rövid, szent életét az Ég számos csodával 
ajándékozta meg; ezek közül legismertebb a „ró-
zsacsoda”.10 

Erzsébetet halála után pár évvel már a szen-
tek között tudták. IX. Gergely pápa Erzsébetet,  
II. András és merániai Gertrúd leányát, IV. Lajos 
türingiai őrgróf feleségét 1235. július 1-én szentté 
avatta, mely azt jelentette, hogy neki már az „örök 
világosság fényeskedik”. Az Erzsébetet vászonra, 
falra, vagy papírra vivő művész ezért alkotta őt a 
világ harmóniájában uralkodó fényárban. Ui. a pa-
rányi léglapátos keresztecskék sokasága már az 
ókorban a fénnyé válást jelentette. A kereszt, amit 
tart, a Krisztusért szenvedők fája.  

 

                                                 
10 Zolnay László: A magyar muzsika régi századaiból. 1977. 
142. 

 
 

Szent Erzsébet az életszentségével kiérdemelt, 
az egyházatyákat / pátriárkákat megilletõ kettõs 

kereszttel11 

                                                 
11 August Demmin: Encyclopädie der…Wappenkunde. Le-
ipzig, 151. Benda Kálmán: Magyarország Történeti Kro-
nológiája. I. Bp., 1983. 
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Walther von der Vogelweide 
 

A wartburgi dalnokversenyek egyik neves 
résztvevője, talán maga is olykor bírája, Walther 
von der Vogelweide. Nevének jelentése RéT, kö-
zelebbről: sólymok reptetésére alkalmas TéR ill. 
madáretető, melynek távolabbi értelme: Szentlel-
ket tápláló hely. Itt valóban a név igen jellemző 
viselőjére – Nomen est omen. 

A türingiai Wartburg várának dalos rendez-
vényeiről Szent Erzsébettel személyesen is ismer-
hették egymás. Wartburg majd Marburg a truba-
dúrutód Minnesänger-mozgalom irodalmi-zenei 
fellegvára volt. Szent Erzsébet mindkét várban 
éveket töltött. A várban külön énekes-terem mű-
ködött – valószínű, hogy a dalnokversenyek hely-
színeként. 

Szent Erzsébet „várbeli kályhás szobájának” 
kiegészített / rekonstruált ábrája ismert. 
 

 

 
 

Szent Erzsébet fûtött szobája Wartburg várában 
 
 Csakúgy mint Vogelweide, Szent Erzsébet is 
levelezett assisi Szent Ferenccel, ezért Erzsébet 
életrajzírói a ferencrendi / harmadrendi / apáca-
ság egyik alapítóját látták benne. 
 Az imádságos asszonyt az égi lelkek, mint 
madárcsapat, már haldoklásában körülrajongta, 
hogy együtt röpülhessenek a végtelenbe. 
 A szemfüles zenészek néha két, sőt három, 
egymástól merőben eltérő dallamot úgy simítottak 
egymáshoz, hogy abból egy jól hangzó zenemű 
lett. Ugyanígy megtehetjük mi is. A kassai Szent 
Erzsébet-himnusz mellett csekély eltéréssel egy új 
stílusú, A A5BA kupolás szerkezetű magyar nép-
dal, a Madárka, madárka ugyancsak szépen össz-
hangzik. 

 Mindenesetre elgondolkoztató! A himnusz 
mellé, a madarak hangjának utánzására, használ-
junk népi furulyát! Különben a dallampárosítás 
nem az ördögtől való; a középkor és a gótika ha-
tárán, de még a reneszánszban is nagy zeneszerzői 
leleménynek/bravúrnak számított idegen dalla-
mok párosítása, egyidejű előadása. 
 A magyar szentekről szóló legendák megem-
lítik, hogy halála előtt Erzsébet énekelt édes éne-
ket, majd az angyalok madarak képében énekel-
tek égi hangon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGYAR ZENEI MÚLT 

 55 

 

A Náray-féle: Lyra Coelestisbõl / az Égi lant-ból / 1695 / csupán a madarak dalolását idézzük: 
 

Boldog szent halálán örülének 
Az angyalok s szépen éneklének, 
Háza felett daloló madárképben, 

Dicsérték a jó Istent nagy szentjében.12 
 
 

 

  
13 

 
 

                                                 
12 Harmat Artúr és Sík Sándor: Szent vagy Uram… Bp., 1986. No. 303. 
Dr. Sigfried Asche: Die Wartburg und Ihre Kunstwerke. Wartburg-Stiftung. Eisenach und Kassel.1954. 63. 
13 Radó Polikarp szerinti számozás: R 46. Gaude felix Hungaria 
Később más dallammal, de azonos szöveggel: Rajeczky Benjámin: MHMAE. Bp.1956. 26. Radó: 132. 
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. Bp., 1947. 7. 
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 A Szent Erzsébet emlékére épített Kassai-
dóm egyik fafaragásos szentje: Cecília hordozható 
orgonácskával ábrázolva: 
 

 
 

Szent Cecília, az egyházzenészek védõszentje 
 
 Nem csak spanyol és portugál földön szü-
lettek életéről szent dalok, de Magyarhonban is 
számos monda (az ártatlanul üldözött nő), ének és 
ballada, búcsús népének és gyermekjáték szöve-
gének alanya. 
 A Gyermekjátékok című népzenei kiadvány 
120 sz. dallama javarészt „fmrm” fordulatú, mely 
bizonyos védikus örökség felé mutat. 

 Társaságban igen kedvelt a körbe éneklésre 
ösztökélő szenterzsébetes elő-dal. Ennek célja: ki 
tud szebbet, jobbat és ismeretlenebb népdalt éne-
kelni szórakoztatva ezzel társait. Talán a Wart-
burgi dalnokversenyek tudat alatti, dalra ösztö-
kélő halvány emléke lappang e hagyományban? 
Nem tudni.  
 Legelterjedtebb körjáték a Hol jártál, te szent 
Erzsébet? és a Hol jársz, hová mész, szent Erzsé-
bet asszony?... kezdetű.  
 E hagyomány legrégebbről származó tagját 
Bartók Béla gyűjtötte a Szolnok megyei Felső-
szászbereken még 1918-ban. Szövegéből ma is ki-
hallik Erzsébet kisemmizése, kincseinek fölpré-
dálása és a középkori, magyar bujdosóének kese-
regve fogadkozó hangvétele: 
 
 Ha mink innen elmegyünk, 
 Többet vissza se jövünk… 
 
 A „rokkant” szó Erzsébet betegeit juttatja 
eszünkbe, akiket oly önföláldozó szeretettel ápolt. 
 A játék „Rokkantsd ki!” parancs szavára cse-
rélnek a kört alkotó lányok, s a soros 
„kirokkantott”-nak ki kell a körből állnia. Ez ad-
dig folytatódik, míg minden játékos ki nem ta-
szítódott. E jelenetsor hívja föl figyelmüket Szent 
Erzsébet méltatlan kitaszíttatására a Marburgi 
várból. 
 

 
14 

 
14 

                                                 
14 Bartók-Kodály: MNT.I. Bp., 1951. 120. 
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A lélek és a madár a magyar ősvallásban 
szorosan kapcsolódtak egymáshoz, nem véletlen a 
madártestben levő nagylelkek, az angyalok em-
lítése, ábrázolása. Árpád-házi Szent Erzsébet lel-
két kis madár vitte az Úristen elé.15 

A X-XII. századi trubadúrlelkület és számos 
költői lelemény öröklődik át az ófelnémet (XIII-
XIV. sz.) szó-zene művelődés számos alkotásában. 
Bizonyos műfaji minták/toposzok átvételével 
Minnesang lépett mindezen jók örökébe.  

A rajongás az úrnő iránt, s ez által a nő föl-
magasztalásából, – elsősorban, mint szerelmi 
álom, majd, mint anya, mint elérhetetlen, édes 
vágyálom fokozott megnyilvánulásából nőtt ki. 
Majd ennek hozadékaként Európa-szerte elterjedt 
a Mária-kultusz. E irányzat szülötte a spanyol-
kasztíliai uralkodó, Bölcs Alfonz/Afonso el Sabio 
udvarából származó több száz Mária-éneket tartal-
mazó kottás kézirat. Pár évtizedre rá íródik a mi 
Mária-siralmunk egy közkedvelt latin, ugyancsak 
Mária-siralom / egy Planctus dallamára. Ugyan-
csak az Ibér-félszigeten munkálkodó portugáliai 
Szent Erzsébet emlékezete ez idő tájban terebé-
lyesedik ki számtalan Szent Erzsébetről szóló  
 

énekkel, melynek hagyománya a magyaréval itt-
ott keveredik. Mindenesetre az anyaság és a női 
nem körüli újszövetségi állásponttal /Pál. Cor. 13. 
24./ szemben, kezdetét veszi az az ellenkező 
áramlat, mely a női méltóságot helyreállította/re-
habilitálta, majd az anyaságot Márián keresztül 
szentté téve, hivatkozva az Isten-közeli állapotra, 
piedesztálra emelte. Meggyőződésünk, hogy a hát-
térben Árpád-házi Szent Erzsébetünk gyors 
szentté-avatását /1235/ és a Mária-énekek elter-
jedését a középkori lovagi trubadúr-Minnäsang – 
etikett nagymértékben segítette, gyorsította, el-
lensúlyozva ezzel a magyar királylányhoz méltat-
lan, felháborító Wartburgi-Marburgi bánásmódot. 
Mindehhez hozzájárul a szentferenci szegénységet 
vállaló, plebejus lelkiségi mozgalom elterjedése. 

Nem lehetetlen, hogy a keresztes fővezér,  
II. András, Szent Erzsébet apja kiadta nyilatkozat, 
az Aranybulla /1222/ pecsétjének liliomból lánd-
zsává alakult ábrája Mária szent szüzessége felé 
irányítja gondolatainkat. 

A szerelemdalos, lovagi költészet és a ma-
gyar népzene egyik csángó gyöngyszeme is a szó-
ban forgó „erzsébeti” időkből származhat. 
 

 
 

N. von Reunthal dallama / † 1240 / : 
 

 
 
 
15  A csángók rokondallama az egyik legtisztább 
induló dúr és érkező ötfokú moll / pentaton dal-
lamunkban az egyetlen „h” valószínűleg „c” volt 
 

                                                 
15 Magyarország rózsaszála. A komornák vallomásai szentté 
avatás előtt. Sárospatak, 2008. 

eredetileg. Mégis: a „h” maradásával, felépíté-
sében számos hasonlatosságot mutat az előző sze-
relemdalos énekkel: 
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Pusztinai nagy hegy alatt //: van egy forrás TiToK alatt stb.:// 

 
 
 

Szembeszökő a vers formája: 4x8, amely a magyar műballada-költészetnek is kedvelt formája lett. 
Ld. Arany János: A patrocínium-csoda c. verse a dallamra kitűnően énekelhető. 

 
 

 
 

Egy magyar ötvösmûvész remekének lantosa, mint Orfeus16 
 
 
 
 

16  Szinte szorongva emlékezünk Erzsébet ap-
jának viselt dolgairól, noha II. Endre számos 
pápai felszólításra az ötödik keresztes-hadjárat 
fővezére lett. Amellett, hogy hadjárata nem volt 
túl veszteséges, följegyezték róla, hogy mérték-
telen evés-ivás után számos alkalommal nagy  
 

                                                 
16 Héjj Miklósné Détári Angéla: Régi magyar ékszerek, 
Bp., 1965. 9. kép. 

társaságban, boros önkívületében táncolt és 
énekelt. A többit mindenki képzeletére bízzuk. 
Feleségét, a merániai Gertrudist, a hadjárat 
alatt ölték meg az idegen uralom ellen föllázadt 
magyarok. 
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B. Menyhárt Mária 
 

Életem legszebb karácsonyi ajándéka 
 
 Még csak hat éves voltam, amikor Édes-
anyánk megbetegedett. Hosszú szőke hajam volt, 
két évvel idősebb testvéremnek, Klárikának bar-
na. Édesanyánk minden reggel megfésülte, be-
fonta hajunkat. Sok színes szalagunk volt, hol 
egyik, hol másik került gondosan befont tincseink 
közé. Szombatonként elmaradhatatlan program 
volt a hajmosás, amit Anyukám szeretettel, finom 
mozdulatokkal hajtott végre, majd kócos fürtjein-
ket óvatosan fésülgetve kibontotta, nehogy fájdal-
mat okozzon. 
 Mi gyerekként betegségéből csak azt láttuk, 
hogy egyre gyöngébb, nap mint nap nehezebben 
emelte kezeit, s többször lefeküdt napközben is. 
Reggel az ágya elé álltunk, Ő lefogyva, sápadtan, 
egyre erőtlenebb érintéssel indított bennünket is-
kolába. Körbe pörgetett maga előtt, többször ma-
gához húzott és átölelt bennünket. Ő tudta, amit 
mi még nem. 
 Nem panaszkodott, nem búcsúzott, de ereje 
egyre fogyott, s egy év múltán augusztus huszadi-
kán felment a mennybe. 
 Másoknak szép ünnep ez a nap, számunkra 
szomorú emlékezés. A temetés napján fekete ru-
hába bújtattak, és apai Nagymamánk fésülte meg 
a hajunkat. Kövér, munkában megkérgesedett ke-
zeivel szorosan összefogta tincseinket, erősen ösz-
szegumizta, s hiába tiltakoztunk, fekete szalagot 
kötött bele. 
 A temetésből még nem sokat értettem, láttam, 
amint Apukám, és sok-sok feketeruhás felnőtt tö-
rölgeti szemeit, ezért én is sírtam, de leginkább 
azért, mert iszonyatosan nyomta a lábam az új fe-
kete cipő, és a hajam tépte a szorosra húzott haj-
gumi. Csak arra tudtam gondolni: – Ki fogja ez-
után a hajunkat befonni? 
 Nem kellett sokáig ezen töprengenem, mert a 
temetés után, mivel még nyári szünet volt, néhány 
napra magukkal vittek bennünket a Nagymamáék 
és első dolguk volt, hogy megszabadítsanak a 
hosszú hajunktól. Azt hiszem azon az őszön hir-
telen felnőttünk. Megtanultunk egyedül tisztál-
kodni, közlekedni, élni. Soha többé nem nö-
vesztettem meg hosszúra a hajam. Édesapánk ha-

marosan új asszonyt hozott a házhoz, de már 
semmi nem volt olyan mint régen. 
 Sok-sok év telt el azóta, de nem múlt el ün-
nep, családi esemény, hogy ne gondoltam volna 
Édesanyámra. Férjhez mentem, anya lettem, szé-
pen éltünk, nőttek a gyerekek, s egyre szűkebb-
nek bizonyult a lakásunk, ezért egy nagyobb házra 
cseréltük. Még a felújítással és a festéssel fog-
lalkoztunk, amikor balszerencsémre, a létrán álló 
festő kérdezett tőlem valamit, mire én felnéztem s 
a mennyezetre szánt mészből a szemembe is ju-
tott. Rögtön éreztem, hogy nagy a baj. Futottam a 
fürdőszobába, próbáltam kimosni az iszonyatosan 
csípő meszet a szememből, de sajnos elhomályo-
sult a látásom. 
 Ott hagyva a festést rohantunk a kórházba, 
ahol megállapították, jobb szemem erősen, bal 
szemem enyhébben sérült. Azonnal fájdalmas ke-
zelések következtek, majd mindkét szemem lera-
gasztották, s közölték, ott kell maradnom. Mivel 
semmit nem láttam, tolószékbe ültettek, betoltak a 
kórterembe és lefektettek egy ágyra. Számomra ott 
abban a pillanatban megszűnt a világ. A férjem 
nyugtatgatott, aztán elbúcsúzott, s én ottmaradtam 
egyedül sötétben. A fájdalom, és a kiszolgáltatott-
ság érzése olyan zokogásban tört ki belőlem, hogy 
még az ágy is remegett alattam. 
 Szobatársaim hiába kérdezték mi a bajom, 
nem tudtam megszólalni a sírástól. Öten voltunk 
egy szobában, mindenkit valamilyen szemészeti 
problémával kezeltek, de akkor úgy éreztem az én 
problémám a legnagyobb a világon. Órák teltek el, 
amikor az ápoló hozott gyógyszert, amitől lassan 
csökkent a szememet feszítő fájdalom, s elalud-
tam. 
 Másnap könnyebben ébredtem, s hallottam, 
beszélgetnek szobatársaim, de csak a hangjuk 
alapján tudtam megállapítani, ki hány éves lehet, 
mert az arcukat nem láthattam. Volt közöttük fi-
atal, középkorú, és idősebb, de csak egy hang kel-
tette fel a figyelmem. Beszéde, mondatai, mű-
veltségről, kedvességről árulkodtak. Olyan ember-
ről, aki egész életében emberekkel foglalkozott. 
Nem tévedtem. A beszélgetésekből hamar kikö-
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vetkeztettem, hogy Klárika néni – így hívták a 
többiek – nyugdíjas tanító néni volt. 
 Valami érthetetlen érzés folytán – talán mert 
Édesanyámat, és testvéremet is a Klára névre ke-
resztelték – megkedveltem, pedig nem is láttam 
az arcát, alakját, mégis rögtön összeért a szívünk. 
Ő volt az első, aki idős kora ellenére behozta a 
reggelit, kezembe adta, és úgy babusgatott mintha 
gyereke lennék… Bár nem tagadhatom, a többiek 
is sokat segítettek, elkísértek ide-oda, mert sem-
mit nem láttam, és rettenetesen kiszolgáltatott 
helyzetben voltam. 
 Egész nap ültem, vagy feküdtem, s hogy ne 
csak a saját magam sajnálatába temetkezzem, meg 
próbáltam elképzelni hangjuk, érintésük, beszé-
dük alapján ki milyen ember. Négy napig semmit 
nem láttam. A nővérek többször is levették a kö-
tést, gyógyító szereket cseppentettek a szemembe, 
de gyorsan visszarakták. Sokat imádkoztam, min-
dig arra kértem a Jósitent, segítsen, hogy vissza-
nyerjem látásom. 
 Klárika néni gyakran odaült az ágyam szé-
lére, megfogta a kezem, és bátorított. Nem láttam, 
de éreztem puha, meleg kezét, és hálás voltam 
minden jóságáért, simogatásáért. 
 November volt, odakinn hideg szél fújt, szá-
raz falevelek zörögtek az ablakpárkányon s a sut-
togó hatalmas fákon varjak károgtak. Benn a kór-
teremben forró volt a radiátor. Hiába szellőztettek 
szobatársaim, izzadt hajtincseim összetapadva 
lógtak a nyakamban. Szerettem volna megmosni, 
de a hajmosás nem ment olyan könnyen, mert a 
szemem óvni kellett a víztől. Egyedül nem tudtam 
megoldani, de Klárika néni felajánlotta segítségét. 
Leültem egy székre a mosdó elé, hátra hajtottam a 
fejem, mintha a fodrászatban lennék, s Klárika 
néni mosni kezdte a hajam. Behabosította, aztán 
lágyan öblögette, szinte simogatta, s akkor valami 
furcsa érzés tört rám. Mintha ismerős lenne a kéz, 
és a mozdulat. Úgy éreztem, az Édesanyám mossa 
a hajam. Látás hiányában becsaptak érzékszer-
veim, s néhány pillanatra azt éreztem, az Édes-
anyám áll mellettem. Végtelen boldogság futott  
 

végig a testemen. Mindez csak néhány pillanatig 
tartott, de én éreztem Édesanyám jelenlétét. Elfa-
csarodott a szívem, könnyeim a kötés alól kigu-
rultak az arcomra. Megragadtam Klárika néni ke-
zét, és megcsókoltam. Azt éreztem, Édesanyám 
üzent, s az üzenet, amit Klárika néni átadott, az 
hogy látni fogok. 
 Idővel lekerült szememről a tapasz, és Isten-
nek hála, láttam! Kicsit homályosan, de láttam. 
Fájdalmasan tudtam csak kinyitni szemeimet, de 
mindennap egyre jobban gyógyultam, ami reményt 
adott arra, hogy hamarosan hazamehetek a csalá-
domhoz. Néhány beteg, – akik már ott voltak az 
én érkezésem előtt – gyógyultan távoztak, így nem 
is láthattam arcukat. 
 Klárika néni és egy másik néni maradt ve-
lem, de közben jöttek új betegek. Nagyon örültem, 
amikor végre, saját lábamon mehettem vissza a 
kezelőből szobánkba, s megláthattam a betegeket, 
és a jóságos Klárika nénit. A róla elképzelt kép 
hasonlított a valósághoz. Magas, törékeny alakja, 
őszülő kontyocskája, finoman barázdált arca sze-
retetet sugárzott. Arra gondoltam, talán így nézne 
ki az én anyukám is, ha még élne. 
 Hamarosan hazaengedtek mindkettőnket, cí-
met cseréltünk, és elbúcsúztunk egymástól, de én 
úgy éreztem, örökké hálás leszek azért a külön-
leges, földön túli ajándékért, amit az Ő közre-
működésével kaptam Édesanyámtól. 
 Karácsony előtt levelet írtam Klárika néni-
nek. Megírtam, mennyire hálás voltam, és vagyok 
azért a jóságért, amit tőle kaptam. Megköszöntem, 
hogy akkor visszaadta nekem néhány pillanatra az 
Édesanyámat. Hamarosan megjött a válasz. 
 

Drága Marikám! 
 Nagyon szép levelet írtál. Életem legszebb 
karácsonyi ajándékát kaptam Tőled. 

Köszönöm! 
 

Utószó: 
 Remélem megbocsátja nekem Klárika néni, 
aki ott van fenn a mennyben Édesanyám mellett, 
hogy leveléből idéztem. 
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Radvánszky Béla 
 

Miskolcz város pecséte 1433-ból* 

 
 A történelmi-régészeti segédtudományok na-
gyobbrészint még egy elhanyagolt tér irodalmunk-
ban; ilyen ezek között a pecséttan is. Nem állít-
hatni ugyan, hogy a pecsétek tökéletesen figyel-
men kívül hagyatnak történelmi- s régészeti bú-
váraink által, mert a Pray-nak 1805-ben megje-
lent munkájához csatolt tökéletlen és nem a mai 
kor követelményeinek megfelelő rajzai óta sokat 
haladtunk, de ez csak elszórt működés, és való-
színűleg el fog még telni néhány év, míg egy ily-
nemű rendszeres munkálatot fogunk felmutathat-
ni. Addig is, mennyire lehet készítsük elő a tért, 
hogy jártabb útja legyen a buzgó vállalkozónak. 

 Egy rendszeres pecséttannak nem érdektelen 
részét fognák képezni városaink régi pecsétei. 
Évekkel ezelőtt szerencsés voltam egy ilyet fel-
találni a Bárczay-család gazdag levéltárában.  
(F. XXXII. Nro 1.) 
 
 Miskolcz város bírája által 1433-ban kiadott 
kártya oklevélről piros-zöld selyemzsinóron függ a 
rajzban itt közlött jól konzervált pecsét. A sárga 
viasz pogácsába nyomott kerek pecsét belső át-
mérője 4 cm, két gyöngyözött körvonal között lévő 
körirata következő: 
 
 

+ SIGILLVM + CIVITATIS MISKOLZ 
 

 

 
∗  Középen egy czipón Zsigmond király szakál-
las koronás képe, jobbról csillag, balról félhold. 
 Nem lesz talán érdektelen megemlíteni, hogy 
Miskolcz városa jelenleg egy szerecsenalakot 
használ czímerül, lehet ugyan, hogy ez egy ké-
sőbbi adomány eredménye, de valószínűbbnek 
tartom, hogy az itt közöltnek eltorzított czímer 
alakja, a kétfelé nyíló szakállból lábszár, az 

                                                 
∗ Arheol Értesítő XI. köt. 1877. 

arczból test és a koronából szerecsenfő, a korona-
alatti hajfodorból pedig a csillag és félholdig nyú-
ló kar könnyen származhatott, ha avatatlan sze-
mek utasították az értelmetlen vésnököt. 
 Különben több esetet tudok, hogy a múlt szá-
zadban, sőt még e század elején is az egyes csa-
ládok tökéletes eltorzított alakban használták 
nemzetségi czímerüket, mi fentebbi állításomat 
csak megerősítheti. 
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Bakk István 
 

A székely magyar nemzet* 
 
∗  A globalizációval teljesen új gazdasági érdek-
szféra jött létre Európában. A létrejött Európai 
Unió a XXI. századra, amely most már a piacok 
utáni küzdelembe bekapcsolódva hatékony erővé 
is tudott válni. A világot már nem a politikai és 
ideológiai érdekek, sokkal inkább a gazdasági 
érdekek befolyásolják sokszor politikai folya-
matok mögé bújva. A XXI. században az Unióban 
egy új elit jelenlétével elindul Európa átrende-
ződése. Mára az Európai Unió egy olyan hatalmas 
szervezet, amely a tagországoktól számos jogkört 
átvéve megpróbálja egyszerre elmélyíteni a tag-
országok közti kapcsolatot, felzárkóztatni az átlag 
alatti országokat és közös fejlődési pályára állítani 
az európai közösséget. 
 Magyarországnak, mint történelmi nagyha-
talomnak lehetősége van az Európai Unióban na-
gyobb léptékű érdekérvényesítésre, példát mu-
tatva a többi tagállamnak is, ehhez fontos a ma-
gyarországi elitnek megérteni a magyar történelem 
múltbeliségét, megtanulni a közös érdekek érvé-
nyesítését. 
 A magyar diplomácia rendelkezik ugyan szin-
te minden információval, de mozgásterét megha-
tározza országunk érdekérvényesítő képessége. 
 A Szentkorona területén élő népeket és a ma-
gyar nemzet meghatározásait a Magyarok VIII. Vi-
lágkongresszusának záró konferenciáján rögzítet-
ték 2012. augusztus 20-án, Budapesten. 
 
 1. 2. Nemzet az a nép, amely történelmi sors-
közösségben születő és kibontakozó sajátos világ- 
és létértelmező szellemi és értékközösség. Ezen 
etnikai alapú közösség létrejöttének legfőbb fel-
tétele és biztosítéka az anyanyelv és a terület 
kapcsolatteremtő közössége, a bevett szokások 
otthon(osság) teremtő rendje, amely fejlődése so-
rán eljut önrendelkezési igényének megfogal-
mazásáig és kinyilatkoztatásáig. 
 
 

                                                 
∗ Elhangzott 2016. augusztus 2-án Miskolcon a XXI. Ma-
gyar Őskutatási Fórumon. 

 
 

1. kép. A Szent Korona (részlet) 

 

 
 

2. kép. Szapolyai János sírlapja 
(Forrás: mek.oszk.hu) 

 
A magyar történelemben Szapolyai János 

(1526-1540) megválasztása a magyar alkotmá-
nyosság jegyében az összes rendek jelenlétében 
történt 1526. október 14-én a Tokaji országgyű-
lésen. Szapolyai megkoronázása I. János néven 
1526. november 11-én Székesfehérvárott volt és 
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Erdélyben a főkancellárja lesz Szapolyainak 
1538-ban Werbőczy István (1483-1541). 

 

Ekkor a magyar királyság törvénygyűjte-
ményét a Tripartitumot Hármas könyvét itt helyezi 
hatályba, amely a Szentkorona jogrendszerébe be 
is épült. Ezek után nemcsak a királyságnak, ha-
nem az Erdélyi fejedelemségnek is (1526-1690) a 
három nemzet uniójának törvénykönyvévé válik. A 
Hármas könyvében (Tripartitumban) ősi szkíta 
származásunkat rögzíti, mintegy igazolva azt, hogy 
igen régóta élnek magyarok a Kárpát-
medencében, államot alkotva. János király első-
nek a székelyek közül hatolykai Bak Györgynek 
és Lászlónak, mint székely főnemeseknek címer-
rel ellátott magyar nemességet adományoz, 
amellyel elsőnek a három nemzet uniójában két 
nemzetet egy család képvisel az országgyűlésen. 
Történelmünkben az 1526-os mohácsi vész az or-
szágunkat három részre szakította. A magyar álla-
miság jogfolytonossága és fejlődése átkerült Er-
délybe. Százötven év alatt a török és a Habsburg 
területen teljes történelmi és kulturális tudat vesz-
tés volt. Ez alól kivétel volt Erdély Székelyfölddel, 
a más népekkel szemben történő toleranciájával, 
itt sértetlenül fejlődött más népek mellett az 
egészséges nemzet tudat. A magyar vezetőréteg 
őstörténeti tudata a reneszánsz kultúrában meg-
izmosodott. 
 

 
 

3. kép. A Pártus birodalom III. Vologases 
drachma. (Forrás: Pártus pénz érmén korona pánt 

vagy tiara. Parthian tiara. Scythian, Bactrian, 
Sarmatian... www.pinterest.com) 

 
 „III. rész, 4. czim: Az erdélyi scithákról, ki-
ket székelyeknek hivunk. Vannak ezenkívül Er-
dély’ vidékein a’ scyta néptől Pannoniába első be-
jövetelekor oda szakadt scyták, kik kiváltságos 
nemesek, mi őket (magyarúl székelyeknek) rom-
lott (diák) néven siculusoknak nevezünk; törvé-
nyök és szokásuk egészen különböző; a’ hadako-
zásban igen tapasztaltak; az örökségeket és hiva- 
 

talokat (régi szokásként) nemzetségek és ivadékok 
’s ivadéki ágak szerint osztják fel maguk kö-
zött…” 
 

 
 

4. kép. Egy szkíta lovas díszes lótakarója 
(Forrás: Emberek Aranyban. Fejedelmi sírok leletei a 

sztyeppe piramisaiból címû budapesti kiállítás.) 

 
 Visszatérve, tehát a nemzet fogalmára a feu-
dalizmus időszakában Magyarországon a nemesi 
nemzetet értjük, melynek fogalmi köre a nemesi 
rendek keletkezésével párhuzamosan formálódott 
ki. 
 Előzménye az 1200-as évekig a genus (nem-
zetség) tudat volt, amely magába foglalta a magyar 
nyelvet beszélők és a közös eredet hitével ren-
delkezők egészét, az akkori társadalmi megkülön-
böztetés nélkül. A rendek „ordines” a többi Euró-
pai országhoz hasonlóan a feudális uralkodó osz-
tálynak jogi eszközökkel biztosított kiváltságai 
alapján egymástól elkülönülő, egyazon jogállásról 
bíró, szervezett rétegei, kik előjogaikat és hatalmi 
helyzetüket átörökítették utódaikra, mint például 
a képviseleti jogukat a rendi gyűléseken. 
 Ez a folyamat Magyarországon a 13. század-
ban kezdődött. Erdélyben az 1437-es Kápolnai 
Unióval intézményesült és ez a folyamat a 16. szá-
zadban zárult le. Természetesen beletartozott a 
polgári rend elismerése Zsigmond király 1405. 
évi dekrétumával. A rendiséget a testet alkotó ta-
gok mintájára organikus társadalmi egységként is 
értelmezte. 
 A feudális államalapításkor a nemesség, mint 
feudális uralkodó osztály az egész ország területén 
elnyerte, jogi eszközökkel biztosított kiváltságait. 
A rendi monarchia a király uralmát a királyságot 
jelölte, ezen időszaka a XX. századihoz hasonló, 
de az ország érdekében a jogi eszközeik alkalma-
zása tágabb és jelentősebb volt. 
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 A feudális uralkodó osztály Magyarországon a 
rendek a rendi intézményeinek kialakításánál a 
Szentkorona jogrendszerét építette be. 
 Ebből adódik a magyar királyság a társ-
nemzetek szövetsége, (1091-1102) Horvát- és 
Dalmátország, a báni irányítással és szlavónia is 
későbbiekben önálló báni irányítással része a 
magyar királyságnak, úgymint a Székelyföld 
comes (ispán) irányítással működött. A báni és a 
székely ispán a nádorához hasonló (mellérendelt) 
hatáskörrel rendelkezett. Ez volt az alapja a füg-
getlen államiságuk létrejöttének a XX. században 
a horvátoknak és a szlovénoknak. 
 Visszatérve a Habsburg és Hasburg-
Lotharingiai uralkodók időszakára önálló területi 
egység Székelyföld úgy, mint Horvátország és 
Szlovénia. Történelmi különbség a székelységnél 
az, hogy saját írással (rovásírás) és a birodalomtól 
független a király által nem örökölhető és el nem 
adományozható területtel is rendelkezett. 
 A birodalmi nemesi rangok érvényüket vesz-
tik Székelyföldön, a székely nemesség ősfoglalású, 
de mindez nem mondható el a horvátokról és a 
szlovénokról. A magyarokkal azonos egy nyelvű-
ség nem akadálya a két nemzet történelmi különb-
ségének, erre példa Európában egy német nyelvet 
beszélő Ausztria, Bajorország, Poroszország, Szár 
vidék stb. 
 A székely (szkíta) nemzet Kr. e. 1500 - Kr. u 
1690-ig önálló politikai joggal és területtel ren-
delkezett a Szentkorona alá tartozó saját nemzet-
gyűlésével és saját törvényalkotással. Székelyföld, 
mint nemzet az 1868. XLIII. tc., életbelépésével 
szűnt meg. 
 A nemzet az állami hatalmat élvező nép, 
amely történelmi sorsközösségben születő, mind-
azon népelemek összeolvadásával, amelyek hódí-
tás, szövetség, vagy beolvadás útján az állami ha-
talomnak részévé váltak, magukat idegen népele-
mekkel szemben közös egységnek érzik. 
 E közösség létrejöttének legfőbb feltétele és 
biztosítéka az anyanyelv és a terület kapcsolat-
teremtő közössége, a bevett szokások otthon-
otthonosságteremtő rendje. 
 A székely nemzet (natio Siculica) közjogi és 
politikai értelemben egyaránt külön nemzet volt a 
legrégibb Kárpát-medencei vagyis pannon-
szkíthiai Szkülész (Kr. e. 440-ben) uralkodásától 

kezdve egészen az 1868. XLIII. tc., életbelépé-
séig. 
 Ősi joga volt a nemzetgyűlések tartása, ame-
lyeken a bel kormányzatot érintő a Szentkoronától 
függetlenül külön törvényeket hoztak. Saját ősi 
szabadságával, törvényével, szokásával és jogával 
éltek. 
 Erre példa az agyagfalvi konstitúció a székely 
nemzet önkormányzati jogának nyilatkozatával, 
amely megerősítette a székely nemzet kiváltságait 
szabályozó és biztosító 1505-ben kiadott udvar-
helyi konstitúciót, ebben: 
 Megszűnt a passzív ellenállás elve, mely 
szerint jogsérelem esetében nem ragad rögtön 
fegyvert a székely nemzet. 
 Az ellenállás helyett a nemzetgyűlésen a test-
vér Magyarország segélyét és közbenjárását ki-
kéri, a király kegyelméhez is folyamodjanak. Ki-
mondták, hogy a hazaáruló, valamint a törvényes 
király ellen bujtogató, örökösen száműzessék Szé-
kelyföldről, ingóságai felprédáltassanak, javai pe-
dig örököseire szálljanak. Itt állították meg a nem-
zeti tömörség elvéből azt, hogy a székely örökség 
még a fejvesztés esetében sem száll a koronára, 
hanem azt örökösei, vagy ha azok nem lennének, 
szomszédja örökölje. Itt mondták ki a népfenség 
hatalmát, amely szerint a száműzöttnek csak is a 
király vagy az egész székely nemzet kegyelmezhet 
meg, tehát a király és nép hatalma egy színvonalra 
emelkedett. 
 Kimondták továbbá, hogy vasárnap törvényt 
ülni nem szabad, és azt is, hogy a bíró végre-
hajtási ítéletét 15 nap alatt kell, hogy érvénye-
sítse, és sok más fontos határozatot rögzítettek, 
melyek tagadhatatlanul mutatják, hogy a székely-
ség magas színvonalú törvénnyel ügyel a nemzeti 
szabadságára, melyben szigorú büntetést szabott a 
hazaárulásra, törvényében a nemzeti fenségnek al-
kotmányos elvét felállította, miközben Európa leg-
több országában a néphatalomnak még elmélete 
sem fogalmazódott meg, amely mutatja a római 
birodalmi jogon túl létezik Európában egy másik 
fejlett szkíta múltú birodalmi jog, amely fejlett-
ségével a római joggal azonos szintű és ugyan 
azon politikai érettséggel is bírt. 
 Ismert az anyanyelv fölvétele a történelemből, 
tudjuk azt, hogy a longobárdok felveszik az olaszt, 
a frankok a romanizált gallt, a normannok a fran- 
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ciát majd az angolszászokét, továbbá a bolgárok a 
szlávot. A közös nyelv valóban mindennél bizto-
sabb jele annak, hogy valamely embertömeg az 
azonos környezeti, történeti és lelki hatások alatt 
fejlődött ki. A magyar államon belül a két rokon 
nemzet a magyar és a székely nem tudott össze-
olvadni, ugyan ez a helyzet állt fenn Skandiná-
viában a szintén rokon a norvég és a dán nemzet 
között, pedig a norvég és a dán irodalmi nyelv is 
teljesen azonos. 
 A magyar királyságon belül Horvátország és 
Székelyföld jogi oldalról nézve egységes és alkot-
mányszerű tagozódással is rendelkezik, ahol a 
horvát és székely nemzet törvényesen önmagát 
korlátozza az egyesekkel szemben, ezek a lénye-
ges jellemvonásai annak, amit modern államnak 
nevezhetünk. 
 Ezt a fejlődést gyorsította azon országoknak, 
amelyeknek birodalmi múltuk volt. Pannon-
szkíthia és Magyarország, Római Birodalom és 
Olaszország, Német-Római Birodalom és Német 
Császárság, Bizánc és Görögország is. 
 Idézzünk még ide egy szakaszt a magyar 
nemzet meghatározásából: 
 
 1.3. Az állam a nemzet (nemzetek) által létre-
hozott jogi és politikai intézményrendszer, amely 
annak (azoknak) létérdekeit képviseli, és ezen 
létérdekeknek akár kényszerrel is érvényt szerez. 
 Tehát 1505-ben kimondták a népfenség ha-
talmát, mely szerint székelyföldi száműzöttnek 
csak is a király vagy az egész székely nemzet ke-
gyelmezhet meg, tehát a király és nép hatalma egy 
színvonalra emelkedett. 
 A magyar államon belül a székely nemzet 
egységes jogi és katonai szervezet, amely a gaz-
dasági egységen is alapszik, ennek pedig az egyik 
alapja a föld, a Szentkorona nem volt örökös Szé-
kelyföld területén, a területe nem királyi föld 
(terra regia, fundus regius). 
 A székely jog nemcsak a székely intézmé-
nyek ágait, mint például a törvénykezést, vagy a 
birtokjogot szabályozza, hanem kitér a székely 
jogszokásokra is, sőt jelentős hangsúlyt kap a szé-
kely katonai szervezet is. 
 Ennek a jogi kerete adta, hogy akár az ország 
nyugati felén élő székelyek segítségére menjenek 
és megvédjék az ottani székelység érdekeit. To-
vábbá e katonai jog az alapja, az országot ért  
 

sérelem megbosszulásának, vagy a katonai fejlő-
désnek is. Nézzük meg ennek a történelmi hát-
terét. 
 I. (Nagy) Lajos (1342-1382) király idejére a 
székelység a hadseregét már európai szintű erővé 
fejlesztette fel. 
 A székelyek emlékeztek a tatárok által a vá-
raik elpusztítására és az ottani szkíta-hun kincsek 
elrablására. Ilyenek voltak a székelység ősvárai 
közül: az Udvarhely megyei Budvár, a hun Buda 
vezér vára, a Bak szkíta fejedelmi család várai, az 
udvarhely megyei Bágy, a Bagi fejedelem vára, 
valamint a felsőrákosi Bakk vár, amelyek fennáll-
tak 1241-ig. 
 Sajnos e várak is azon nagy magyar nemzeti 
tatár tragédiában pusztultak el, melynek annyi ős-
emlékünk is, majdnem a nemzetünk is áldozatává 
vált. A Budvár alatti hegy folyosóiban és üregei-
ben őrizték az ón és kőtáblákat, amelyekre a szé-
kelyek hun ágának története volt rögzítve a lust-
rákkal és tribusaiknak a felosztásával. Erről szá-
molt be Kázi Lajos XIII. századi kézirata is. 
 A szkíta hagyomány szerint a székelyeknek 
most jött el az ideje, hogy a sérelmeket megbosz-
szulják a tatárokon. 
 Jól emlékeztek még a IV. Béla király idejé-
ben az 1241-42-es években a tatárjárás által meg-
történt szörnyűségekre. Azóta a tatárok immár 
többször is az erdélyi rész határvidékeit, valamint 
a székelyeket pusztították. 
 „A király 1345-ben a Lackfi András (1310 k. 
- 1359) székely ispánt küldte a székelyekkel Ta-
tárföldre és azzal a néhány magyar nemessel, akik 
akkoriban közöttük éltek. 
 A székelyek hatalmas haderőnek erejével óri-
ási pusztítást végeztek a tatárok között Moldván 
keresztül a Krím-félszigetre nyomulva az ő orszá-
gukba. Ott az Athlamos (Othlamus) nevű fejedel-
müket legyőzték és utána lefejezték. A hatalmas 
seregét széjjelverték, kő-kövön nem maradt. A 
harc után, akik szembe szegültek azokat kardélre 
hányták. A foglyul ejtett tatárok sokaságát pedig 
számos zászlóval egyetemben elküldték a királyi 
felségnek.” 
 Módfelett sok aranyból, ezüstből, drága fegy-
verekből és értékes tárgyakból, továbbá drága-
kövekből és drága ruhákból álló gazdag zsák-
mányt hoztak haza az uralkodónak. 
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5. kép. Székelyföld „Csík szék”. (Forrás: Fortepan) 
 

 Azok a tatárok, akik pedig, nem pusztultak 
el, a messzi tengerparti részekre menekültek. A 
székelység hadereje most már, mint a nemzet ere-
je további sikereket ért el Nápolyban, és Velen-
cében is. 
 Lackfit sikere elismeréseként 1350-52 kö-
zött, I. Lajos ősei országának tekintett Nápoly 
helytartójának nevezte ki, utána megkapta az er-
délyi vajda címet 1356-ban, amit haláláig viselt. 
 

 
 

6. kép. Mátyás király szobra Kolozsvár fõterén 
(Internet) 

 
 Mátyás király ezt a katonai rendszert vette át 
a székelyektől, a székely jogi keretével együtt. 
 A királyságában szervezett katonaságot ala-
kított ki, és ennek alapján állítja fel Európában  
 

elsőnek a „rendes katonaságot” is, melyben szin-
tén jelentős erőt képviseltek a székelyek. Később 
az I. Lipót császár és király 1691-ben kiadott dip-
lomájában a székelyeket a legharciasabb népnek 
nevezi. 
 A magyar királyság Szent István óta duális-
monarchia két azonos nyelvet beszélő, de más tör-
ténelmi múlttal, rendelkező magyar néppel. A tör-
vény értelmében a magyarok két történelmi múlt-
tal rendelkező népe a magyarok és a Kárpát-
medencei szkíták (székelyek) létrehozták 1526 
után az Erdélyi Uniót. A Szentkorona melléren-
deltségének értelmében nemzeti jogot kaptak a 
betelepített német eredetű szászok (II. András ki-
rály telepítette) is. Ezzel létrejött a három nemzet 
uniója. 
 A magyarok között e kétfajta életformának a 
magyarságon belül való egymásba áramlása már a 
középkorban határozottan megfigyelhető volt. Eb-
ben a kultúrában jött létre egy önálló világvallás 
az unitárius egyház. 
 A társadalom tehát egységesebb s ez által a 
közösségi erők mindenütt fokozottabban lépnek 
előtérbe. Az Erdélyben élő népek, különböző gyö-
kerű műveltség hordozói. Az évszázados egymás-
mellettiség (egymásra utaltság), állandó egymás-
ra hatás következtében, valamint az említett föld-
rajzi, társadalmi és népi meghatározottságuk sze-
rint több tekintetben a mélyreható eltérések mel-
lett is bizonyos határozott egységet is alkotnak 
életformában, műveltségben, művészetben egy-
aránt. 
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7. kép. A magyar uralkodók arany forintjai 
1387-1526 között (Forrás: mek.oszk.hu) 

 
 A közös jelleg adja meg a sajátos erdélyi-
séget, mely átitatja az ott élő népeket. 
 Az Erdély történelmében és kultúrájában to-
vább él Európa legnagyobb géniusz családjának, a 
Hunyadiaknak kultúrája az erdélyi reneszánsz. 
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. 
 Igen, Erdély példát mutatott a történelmi 
múltjával Európának, és európaiságával megelőzte 
a többi nemzetet. Erdély egyesítése Magyaror-
szággal a monarchián belül a Székelyföld társál-
lam státuszát a hatályos törvények ellenére meg-
változtatta és elindította a Székelyföld nemzeti és 
politikai fölszámolását. 
 Ehhez kellet az ellenállási jog megszüntetése, 
„jus resistendi” ez az 1222-es évi Aranybulla 31. 
cikkelyének 2 §-a, ami egyébként a király eskü 
szövegében is szerepelt. Ezt az 1687. évi 4. tc., 
eltörölte. Az Erdélyi fejedelemségre vonatkozóan 
pedig az 1691-ben íratott Diploma Leopoldium-
nak a 3. pontjában történik mindez. 
 Egyben ezzel indul el a nemzeti ellenállás vé-
res időszaka. A nemzet ellenállási jogát megszün-
tették azért, hogy egy diktatórikus monarchiát 
tudjon bevezetni a Habsburg uralkodó. Az ellenál-

lási jog megszüntetése után 26 évvel be tudta ve-
zetni a Pragmatika Sanctiot is, ami az országos, és 
állami ügyeket is érintő rendelkezés volt, amiben 
megmásíthatatlan az uralkodó intézkedése. 
 Az osztrák Habsburg ágra vonatkozó 1713-as 
évi házi törvény, a trónöröklési jogot kiterjesztette 
a Habsburg-ház nőágára is. A magyar történelem-
ben a Pragmatika Sanctio a rendi országgyűlés 
által az 1723. 1-3. tc-ben került rögzítésre. A jogi 
hatályát véglegesen az 1920. 1-es tc.-kel megsem-
misítették. A kiegyezés nem adta vissza a nemzet-
nek az ellenállási jogát. A szabadságharc után 
1867. július 28-ával bár létrejött a kiegyezés, de 
csak azért mert, a Habsburg uralkodónak kellett 
ez a politikai keret, hogy a Székelyföldet a követ-
kező évbe fölszámolhassa, mint önálló nemzetet. 
 

 
 

8. kép. Szkíta (székely) harcmodor ábrázolása 
(Internet) 

 

    
 

9. kép. Szkíta harcos a görög vázán 
(Forrás: Caspar Meyer: Görög-szkíta mûvészet…) 
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10. kép. Caspar Meyer: Görög-szkíta mûvészet 
születése Eurázsiában c. könyv c. lapja. 

 
 Idézzük ide az eskü szövegét: 
 „Mi I. Ferenc József, Isten kegyelméből, mint 
Magyarország és társországainak örökös és apos-
toli királya: esküszünk az élő Istenre, boldogságos 
szűz Máriára s az Istennek minden szenteire, hogy 
az Isten egyházait, Magyarország és társországai 
törvényhatóságait, s egyházi és világi minden-
rendű lakosait, jogaikban, kiváltságaikban, szaba-
dalmaikban, törvényeiben, régi jó és helyben-
hagyott szokásaiban, megtartandjuk, mindenkinek 
igazságot szolgáltatunk; Magyarország és társ-
országai jogait, alkotmányát, törvényes független-
ségét és területi épségét, sértetlenül fentartand-
juk; dicsőült II-ik András király törvényeit, (ki-
véve mindazon által azon törvények 31-ik cikké-
nek záradékát, mely így kezdődik: „Quad si vero 
Nos” egészen azon szavakig: „in perpetuam facul-
tatem”) megtartjuk. Magyarország és társországai 
határait és a mi ezen országokhoz bármi jog és cí-
men tartozik: el nem idegenítjük, meg nem cson-
kítjuk, sőt a mennyire lehet gyarapítjuk és kiter-
jesszük s megteendjük mind azt, a mit ezen orszá-
gaink közjavára, dicsőségére és öregbítésére igaz-
ságosan megtehetünk. Isten Minket úgy segéljen s 
annak minden Szentjei!” 
 Ezzel folytatódott Ferenc Józseffel is a 
Habsburg-Lotaringiai dinasztiának a magyar nem-
zet irányába történő jogsértése. Az öröklési rend 
és a magyar közjog megsértésével került trónra ő 
is. A koronázási esküszövegét sem tartotta be. 
Ezért a magyar Szentkorona jogának értelmében 
trón foszthatóvá lett a Habsburg-Lotaringiai di-

nasztia, amelyet Bethlen István gróf meg is tett. 
Szerencsénkre trónfosztott lett a Habsburg-
Lotaringiai dinasztia Magyarországon. 
 Visszatérve a székelység, mint nemzet mind 
közjogi és politikai értelemben 1868. XLIII. tc. 
életbelépésével szűnt meg. Megszűnés előtt nem-
zetgyűléseket tartottak, bel kormányzatot érintő 
törvényeket hoztak. Saját ősi szabadságukkal „li-
bertas Siculorum” törvényükkel „lex siculorum,” 
szokásukkal „consuetudo Siculica” és jogukkal 
„ius Siculicale” éltek. 
 A Habsburg politika lényege pedig, hogy a 
magyarságnak ne legyen őstörténete, ne tudja bi-
zonyítani őskeresztény múltját, továbbá ne kap-
csolódjon történelmileg és kulturálisan egyetlen 
birodalomhoz sem. Szerencsére a székely nemzet 
rendiségének időszakát visszamenőleg nem tudta 
befolyásolni, mert Erdélyre nem vonatkozott ez a 
Habsburg hatás, hiszen a fejedelemség idejére 
már az európai állapot szilárdul meg. 
 Amit tehetett, hogy a székely főrendet nem 
engedte be a felsőházba. Helyettük nagymérték-
ben 1526-után kialakított indigenátus azaz a 
honfiúsítás intézménye biztosította a Habsburgok-
nak a vezető réteget. Az indigénák magukkal hoz-
ták a külországi rangjukat is. 
 

 
 

11. kép. Krisztus jelkép 
(Forrás: Pannon enciklopédia. A magyarság 
kézikönyve, Budapest: Pannon Kvk. 1993.) 

 

 Összegezve: A Szentkorona rendkívüliségé-
nek eszméje a magyar múlt, a Tan a Szentkorona 
fogalma köré rendezhető elvek, nézetek és szabá-
lyok együttese, mely a Werbőczy István 1514-es 
szokásjogi gyűjteményében egységes szerkezetbe 
foglalta a régi meglévő törvényeket. 
 Ez a polgári fejlődés akkor is túlmutatott az 
európai szinten. A magyar jogforrás alapja volt a 
magyar szellemiség fejlődésnek a Szent István ki-
rálytól 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 tör-
vények is 1540-től 1796-ig bezárólag, ez a jog-
folytonosság a Corpus Juris-ba is beépült. A ma-
gyar alkotmány korszakai a történeti alkotmánnyal  
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indul és a 2012. január 1. Magyarország Alaptör-
vényével zárul. Az első korszak 1000-1946 között 
az 1222-es Aranybulla, majd Werbőczy Hármas-
könyve (Szent Korona-tan) és az 1848. évi tör-
vények, ez összesen 946 évet ölelt át. 
 Államforma uniós királyság, tagállamok: Szé-
kelyföld, Erdély, Szászföld, Horvátország, Szlové-
nia. Ebben a korszakban a székelység, mint nem-
zet közjogi és politikai értelemben 1868. XLIII. 
tc. életbelépésével szűnik meg. 
 A székely nemzet a Kárpát-medencei 3500 
évből a magyar királyságban 868 évet ölel át. A 
második korszak 1946-1948 között 1946. évi I. 
tv. A köztársasági államformáról: alkotmányos 
alaptörvény.  
 Az alaptörvény figyelmen kívül hagyta a ma-
gyar országon élő székely nép, jogos önrendel- 
 

kezési igényének megfogalmazását és kinyilatko-
zását, ez az időszak 2 évet takar. A harmadik 
időszakot 1949-1989-ig, mintegy 40 évig az 1949. 
évi XX. tv. szabályozta, és a székelység helyzete 
sem változott. A negyedik korszak 1989-2012. 
1989. évi XXXI. tv.: jogállamiság időszakában 
erős a székelység irányába a magyar nemzet szim-
pátiája. Az ötödik korszak a nemzeti kormány két-
harmados parlamenti többséggel 2012. január 1. 
létrehozza Magyarország Alaptörvényét. A szé-
kelység nemzeti lobogója középületekre kerül. A 
Szentkorona területén élő népeket és a magyar 
nemzet meghatározását a Magyarok VIII. Világ-
kongresszusának záró konferenciáján rögzítették 
2012. augusztus 20-án, Budapesten. De a székely 
nemzet bizonyított szkíta múltjának alkotmányos 
rögzítése még nem történt meg. 
 

    
 

12. kép. Elõkelõ honfoglaló magyar férfiak öltözéke (László Gyula rajza) 

 
 A saját törvénnyel és múlttal rendelkező 
székelység a királyi hatalom része volt. A Kárpát-
medencei székelység királyszkíta dinasztia nem-
zete, és az Univerzitása a Trium Generum Sicu-
lorum a székelyek három nemzetségének egyete-
me. A nemzetségi vezetők megtartották a közép-
korban és a rendiségben is, hogy a székelység az 
égi királyság földi pajzsa, ők a király után az 
elsők. Vezetőik választják a királyt és az apostoli 
uralkodókat. A királyt választó primorok a főkegy-
úri joggal rendelkező Fehérnökök a fehéregyháza 
bíbornokai nemcsak királyt, hanem apostolt is vá-
lasztó zászlósurak voltak. Ezen zászlósurak nem-
csak comes várispánok, hanem a családjuk adták 
az egyházi vármegyék püspökeit és érsekeit is. 

 A történelmünk jog összességét a Szentkorona 
dokumentálja. A Szentkorona, mint személy a mai 
parlamentáris jogszerkezetben királyság és király 
nélkül is működik, és nem attól függ, hogy van-e 
királya az országnak, hanem attól, hogy a jogszer-
kezete uralkodó nélkül is működik, független at-
tól, hogy a parlamentáris demokráciában a köz-
társasági elnök vagy miniszterelnök él-e ezzel a 
lehetőséggel. A szentkoronai hatáskört a magyar-
országi Alkotmány Bíróság vagy a Magyarországi 
Parlamentje, továbbá a határon kívül az Európa 
Parlament vagy annak bizottságai nem szűkíthetik 
vagy vonhatják el. 
 Ez a Szentkorona isteni eredetéből fakad. 
Egyben adja azt is, hogy minden teremtett ember 
egyenlő és azonos. 
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13. kép. DL 24762 (Forrás: MOL = NOL) 

 
 A korona alá kerülő, illetve Magyarország te-
rületén lévő új nem történelmi egyházaknak vagy 
vallási közösségeknek az országban a Szentkorona 
a legmagasabb egyházi vezetője és utána követ-
kezik az érintet vallásnak a történelmi központja. 
 „…Az ország összes egyházfőinek és az egyes 
egyházaknak az ügyeiben, amelynek a király igazi 
patrónusa és védelmezője…” Úgymint az adott 
korban, így ma is a közhatalom első embere a köz-
társasági elnök közjogi és apostoli hatással ren-
delkezik, ezt a jogot más egyházi központ nem ve-
heti át, így a római katolikusoknál a Vatikán sem, 
ez azt jelenti, hogy minden magas egyházi vagy 
vallási személy kinevezését megerősítheti, vagy 
megvétózhatja. 
 A magyar történelmet dogmává merevített, 
azaz egy kőbe vésett, megváltoztathatatlanul leme-
revedett és az aktuális fejlődést esetlegesen kiha-
gyó tudományterületté próbálták átalakítani. A 
magyar történelem fejlődésével a különböző hatal-
mi állapotok mindig a maguk érdekérvényesítését 
tartották szem előtt. Az akkori kor tudós világa az 
akkori hatalmat saját tudásával igyekezett szalon-
képessé tenni. Ez a szalonképesség azt jelentette, 
hogy az akkori fejlődést szolgálta, de bizonyos in-
formációkat letakart és ezért folyamatosan a ma-
gyar történelem értékei elkezdtek töredezni és el-
kezdtek kopni. Erre példa a Habsburg és a 
Hasburg-Lotharingiai uralkodás torzult hatalmi 
struktúrája az ellenállási jog megszüntetésén ke-
resztül az első világháború felelősségének áthá-
rítása a magyar nemzetre. 
 Bár európai akarattal is megegyezően az 
akkori magyar kormány és parlament 1921. no-

vember 6-án a Hasburg-Lotharingiai családot trón 
fosztotta. A Habsburg birodalmi irányítás Magyar-
országon keresztül lépéseket tett arra, hogy a szé-
kelyek történetét és történelmét ne a székelység, 
hanem az idegenek írják meg. Azt akarták elérni, 
mint ami a görögöknél volt, hogy nem a görög nép 
írta meg a saját történelmét. A trónfosztás után a 
királyság intézményét az 1921. 47. tc., rögzítette, 
és az 1946. 1 tc., szüntette meg, mely Magyaror-
szágot köztársasággá nyilvánította. 
 Javasoljuk tehát továbbra is, hogy a Magyar 
Alkotmányba kerüljön be a Werbőczy által is 
megnevezett és törvénybeiktatott a székelyek ősi 
szkíta származása a magyarral társnemzetet al-
kotva.1 
 

 
 

14. kép. Werbõczi István: Magyar és Erdély országnak 
törvénykönyve. (Forrás: A könyv címlapja.) 

                                                 
1 Erről a témáról önálló könyvben emlékezünk meg. A 
könyv kiadás előtt kéziratban van. 
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N. Lakatos Zoltán 
 

Õstörténet az Arvisurában 
 

 Őstörténetünket nagyon sokan és sokféle-
képpen közelítik meg. A tudományos életben a 
dogmává merevedett alapvető szemlélet is omla-
dozni kezd. Már nemcsak alternatív kutatók vet-
nek fel megválaszolásra váró kérdéseket is. Ebben 
a kezdődő szemlélet-változásban szerepe volt az 
Arvisura megjelenésének is. Paál Zoltán hagyaté-
kát nagyon sokan támadják, a tudományos élet 
nem is foglalkozik vele. Pedig ad egy olyan irányt 
a kutatásokhoz, amit minden kutatónak ismernie 
kellene, függetlenül attól, hogy elfogadja-e az ab-
ban foglaltakat, vagy nem. Ez az ismertető nem 
vállalkozik többre, csak az érdeklődés felkelté-
sére. Mivel személyesen ismertem Paál Zoltánt, 
sokat beszélgettem is vele, hagyatékának egy ré-
szét a Vérrel pecsételve címmel elkészített kézira-
tát lektoráltam és szerkesztettem, sikerült megje-
lentetnem, feljogosítva is érzem magam, hogy ezt 
megtegyem. 
 Paál Zoltán különös ember volt. Különleges 
képességgel rendelkezett. Így életemnek nemcsak 
legnagyobb élménye, de legnagyobb talánya is 
maradt az ő személyisége. 
 Az, hogy hogyan került kapcsolatba Szalaváré 
Turával (az utolsó manysi fősámán unokájával), s 
rajta keresztül az Arvisurával, az önmagában is 
rendkívül regényes történet. Ezt a regényes törté-
netet írta meg Vérrel pecsételve címmel, melynek 
alcímként a 348. Arvisura megnevezést adta. 
Azért mert előtte már 347 sámán írt Arvisurát. 
 Ha ebből a műből teljesen kivennénk az Ar-
visura elemeket, önállóan is rendkívül érdek-
feszítő, regényes olvasmányt kapnánk. Ám így a 
kettő szerves egységet alkot, amely egymást erő-
sítve teszi minden más általam ismert műhöz ha-
sonlíthatatlanná ezt az írást. 
 Még leginkább Csingiz (Dzsingisz) Ajtmatov 
regényeiben található meg ez a kettőség: a jelen 
története-történelme, és a régmúlt – már csak 
mondákban élő – eseményeinek egymás melletti 
futtatása. Talán az sem véletlen, hogy a két szerző 
őstörténeti „meséi” értő fülek számára nagyon sok 
áthallásra adnak lehetőséget. Ám alapvető kü-
lönbség mégis az, hogy Paál Zoltán esetében be-
lülről fakadóan, beavatottként válunk részeseivé 

az eseményeknek, melyeknek nem meseszerű-
mondai, hanem mindig konkrét szereplői és ese-
ményei vannak, térben és időben pontosan meg-
határozottan. Ettől válik az írás besorolhatatlanná, 
már-már biblikus ihletettségű mítikus és miszti-
kus krónikává. 
 Hogy mennyire szerencsés volt Paál Zoltán 
kiválasztása, s mennyire sikeres a beavatása, az 
már valóban csodaszámba megy. Szalaváré Tura, 
maga is sámánisztikus tulajdonságokkal bíró 
manysi fiatalember nagyapja kérésére indult Ma-
gyarországra, ahol úz embert keresett, mivel kül-
detése így szólt. Az Arvisura törvények alapján 
ugyanis az úzoknak kellett következniük a tudás 
birtoklásában. Tehát Paál Zoltán személyében pa-
lóc (palúz, azaz felső úz) emberre talált. Mintegy 
eleve elrendelésként. Aztán jött a beavatás. Vé-
letlen „kellékként” adódott hozzá egy medve is. 
Pusztán azért, mert medvetor megrendezése nél-
kül nem lehet beavatási szertartást tartani. Mind-
ez olyan magától értetődően, mint amikor jön a 
felhő, és elkezd esni az eső. Mert ez a természet 
rendje. 
 Paál Zoltán a második világháború vérzivata-
rában a Turával töltött egymásrautaltság időszaka 
alatt megkapta a tudást. Azokat az ismereteket, és 
– egy szakrális medvetor keretén belüli beava-
tással – azokat a képességeket, amelyek alkal-
massá tették rovósámáni feladatának teljesítésére. 
 A háború befejezése után hatalmas belső 
késztetéssel kezd hozzá a munkához, amely egy 
olyan embertől, aki korábban egyáltalán nem írt, s 
még csak véletlenül sem találkozott hasonló isme-
retekkel, szinte hihetetlen. És Paál Zoltán nem-
csak jó médium. El is sajátította a hatalmas isme-
retanyagot, amelyet aztán bármikor képes volt 
reprodukálni. 
 Aki egy kicsit is elmélyült a már korábban 
többször is kiadásra került Arvisura tanulmányo-
zásában, az bizonyíthatja, hogy egy rendkívül szo-
katlan stílusú, ugyanakkor rendkívül tömény ol-
vasmánnyal találkozhatott. Bizony sokszor kell 
visszalapozni egy-egy mondata, vagy megfogal-
mazása kapcsán, s még így sem biztos, hogy rög-
tön világossá válnak a dolgok. Kritikus ellenfelei, 
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meg a mindig kétkedők ezt a mai napig ki-
használják. A vele történt, sokszor igen hosszúra 
nyúló beszélgetéseim alapján viszont állíthatom, 
hogy az általam is zavarosnak vélt, vagy esetleg 
értelmezhetetlen részletekre mindig bőséges és 
pontos magyarázatokat adott. 
 Egyébként nagyon örült annak, ha valakiben 
érdeklődést látott az Arvisura szellemisége iránt, 
ilyenkor szinte megállíthatatlanul ontotta magából 
az ismeretanyagot. Van egy meglehetősen szomorú 
élményem ezzel kapcsolatosan, de alátámasztja az 
imént elmondottakat. Két nappal a halála előtt 
meglátogattam a kórházban. Akkor én már nem ott 
dolgoztam, de úgyszólván még mindenkit ismer-
tem az osztályon. Kérdeztem, miben segíthetek, 
kivel beszéljek az orvoskollégák közül, hogy a 
nővérek mire figyeljenek, és így tovább. Talán, ha 
két percig hagyta, hogy a betegségéről beszéljünk. 
Aztán elkezdte mondani az Arvisurát. Ugyanúgy, 
mint első találkozásunk alkalmával, amikor fél-
órás bemutatkozó látogatásra mentem, és minden 
kötelező udvariasságot félretéve, több mint négy 
óra hosszáig maradtam nála, s csodáltam ámulat-
tal lenyűgöző tudását. 
 A tudományos világ bezárkózott előtte. Hiába 
próbálkozott, nem vették komolyan. Őt azonban ez 
nem törte meg. Kedves mosolyával mindig azt 
mondta, hogy az idő őt fogja igazolni. 
 Fontos tudnunk, hogy a hivatásos kutatók az 
Arvisurát jobb esetben valamiféle népmesének, 
mások egy kóros elme torzszüleményének tartják, 
de semmiféleképpen nem olyan műnek, amellyel 
foglalkozniuk kellene. Már az is nagy haladás, 
hogy az Arvisura megjelenése óta neve tudomá-
nyos igényű munkákban is megjelent. Az említett 
állítás lényegén azonban ez nem változtatott. Íme: 
„Talán még illett volna foglalkozni Paál Zoltán 
’Arvisura – Igazszólás című írásával… Ez egy 
végeláthatatlan, de érdekes mese eredetünkről, 
őstörténetünkről, egy hihetetlen legújabb kori 
’Gesta Hungarorum’. A szerző nyilvánvalóan nem 
akar semmiféle őstörténeti botrányt kavarni, csak 
mesél és mesél. Mintha valamilyen egészen más 
felfogású prózába foglalt magyar Kalevalát írna. 
(Hegedűs József: Hiedelem és valóság. Külföldi 
és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. 
Akadémia Kiadó, Budapest. 2003.)” 
 Kezdetben én is sokat kételkedtem. Aztán 
egyszer csak azt vettem észre, hogy a legkülön-

bözőbb olvasmányaim során szerzett ismereteim, 
mintha egybecsengnének azokkal az emlékképek-
kel, amikkel én addig kizárólag csak az Arvisu-
rában találkoztam. Sőt, igazából ezek az isme-
reteim csak úgy váltak értelmezhetővé, ha az Ar-
visura felől közelítettem meg őket. Tudnám aján-
lani ezt a módszert, a hivatásos kutatók számára, 
csak hát a szakmabelieknek le kellene győzniük 
előítéleteiket. Elsősorban a történettudomány, a 
régészet, antropológia, néprajz, nyelvészet, népze-
nekutatás, és egy sor határterület művelőinek kel-
lene venniük a fáradtságot, hogy komolyan ve-
gyék, és kritikai módon tanulmányozzák az Arvi-
surát. Talán egyszer megérjük. 
 
 Hogy kézzelfogható közelségbe kerüljön ami-
ről beszélek, azt illik legalább vázlatosan meg-
világítanom. 
 Nos, azzal kell kezdenem, hogy a magyar nép 
eredetkutatói ma négy fő irányzatot képviselnek, s 
ennek alapján az ún. „őshazát” is különböző he-
lyeken képzelik. Ezek a következők:  

– finnugor ősöktől való származás urali és/vagy 
obi-ugor őshazával, 

– szkíta-hun eredet belső-ázsiai őshazával, 
– sumér ősöktől való származás mezopotámiai 

őshazával, 
– Kárpát-medencei őshonosság 

Az egyes elméleteken belül is számos variáció 
található. 
 A témában kevéssé járatos érdeklődők szá-
mára fontos megjegyezni, hogy a professzionális, 
azaz kutatási tevékenységüket szakmájuk szerint 
hivatalosan, kenyérkereső foglalkozásként űzők 
közül Magyarországon ma elenyészően kevesen 
vannak azok, akik ne a finnugor-eredet elméletet 
vallanák. 
 A másik három elmélet képviselői viszont túl-
nyomórészt – bár szintén elmélyülten, sokszor 
megszállott módon kutatnak –, mégsem foglalko-
zásként, hanem szinte kivétel nélkül eredeti hiva-
tásuktól függetlenül, néha ahelyett végzik munká-
jukat. Feltehetően azért, mert túlságosan is egyol-
dalúnak tartják a finnugor-eredet elméletét (mi 
több: akadémikus kanonizációját), s talán éppen 
valamely más területről jött felismerésük sarkallja 
őket arra, hogy kitartó szorgalommal rendszerbe 
foglalják más irányba mutató ismereteiket. 
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 Mindebből az is belátható, hogy az eltérő 
indíttatás szinte kibékíthetetlen ellentétet szül a 
két tábor között, melynek feloldhatósága komoly 
ellenállásokba ütközik. Az akadémikus álláspon-
tot képviselők kisajátítják maguknak a tudomá-
nyos igény fogalmát, s mindenki mást dilettáns-
nak, vagy délibábosnak véleményeznek (mivel-
hogy bőven akad köztük ilyen is). Az ellentábor 
viszont a hivatásosokat opportunistának, egysíkú-
nak, egzisztenciájukat féltőnek, sőt a mindenkori 
politikai kiszolgálóinak bélyegzi (minthogy szint-
úgy akad köztük ilyen is). 
 Az akadémikus álláspontot képviselők tehát 
minden más elméletet – akár még a felvetés szint-
jén is – tudománytalannak gondolnak. A szkíta-
hun rokonságot csak a legendák homályában haj-
landók figyelembe venni, míg a sumér ősöket, 
vagy akár annak csak a lehetőségét is indulatosan 
utasítják vissza. A Kárpát-medencei őshonosságot 
pedig már említésre méltónak sem tartják. 
 Az elméletek és álláspontok ilyen jellegű ka-
tegorizálása számomra (sajnos) a kádári kultúr-
politika három T kategóriáját tükrözi vissza, úgy-
mint támogatott, tűrt és tiltott terület. Az Arvisura 
ugyanis annak idején tiltott terület volt. 
 Ugyanakkor nem vagyok igazán elégedett a 
hun, és főleg a sumér meg az őshonos hívek állás-
pontjával sem, hiszen szinte kivétel nélkül átlen-
dültek az inga másik oldalára, mert ab ovo tagad-
ják a finnugorokkal való bárminemű rokonság le-
hetőségét, és sokszor egymásnak is szögesen 
ellentmondó álláspontot képviselnek. 
 Az Arvisura viszont gyönyörű választ ad vala-
mennyi tábor alapkérdéseire, azokat „összeren-
dezi”, ugyanis térben és időben akkora távolsá-
gokat ível át, amelyek ismerete nélkül minden 
irányú vélemény és magyarázat metafizikussá vá-
lik. Annak birtokában viszont szerves egységgé áll 
össze a különböző gyökereket feltételező összes 
ismeret, elmélet és feltételezés. 
 Egészen röviden felvázolva nézzük, mit mond 
erről az Arvisura, pontosabban az Arvisurák gyűj-
teménye, illetve ennek regényes keretbe foglalt 
változata, a 348. Arvisura. 

 
 Volt egy földrész valahol a Csendes-
Óceánban, melyet lakói Ataisznak neveztek Ata-
Isisnek, a legfőbb istenségnek a nevéről. (Ez nem 
tévesztendő össze a nyugati népek tudatában élő, 

máig keresett Atlantisz földrésszel, amelynek fel-
tételezett helye a mai Atlanti-Óceán területére 
esett). 
 Ataisz népei az Arvisura szerint az ős-hunok 
és az ős-agabák voltak. Viszonylag fejlett kultú-
rával rendelkeztek, állattenyésztéssel, földműve-
léssel foglalkoztak, de kézműveseik ismerték a 
fémmegmunkálást is. Az írásbeliség kialakulása is 
ide kötődik. Mitológiájuk alapelemei máig nyo-
mon követhetők mind az eurázsiai, mind pedig az 
amerikai kontinens ősi népeinek kultúrájában. 
 Ataisz népei jó hajósok is voltak, így amikor 
bekövetkezett a vízözön és Ataisz elsüllyedt, a bű-
nösök elpusztultak, ám az igazak hajóikon elme-
nekültek, s partot értek az égiek által számukra 
kijelölt helyeken. Eredetkutatásunk szempontjá-
ból három nagyon fontos partvidéki területről be-
szél az Arvisura, mely a továbbiakban meghatáro-
zó: a mezopotámiai kettős folyóvölgy, az Indus 
folyó partvidéke, és a távol-keleti, ma Kínai-
alföldnek nevezett torkolatvidék a Sárga-folyó 
partján. Mezopotámiában a már korábban ide ér-
kező ataiszi hajósok, majd ezek az elmenekült em-
berek létesítették ataiszi mintára az első váro-
sokat. Ur, Uruk, Nippur, stb. néven. 
 A Mezopotámiában megtelepedett ataiszi ma-
radékok egy idő után – részben, mert elszapo-
rodtak, másrészt mert háziállataiknak legelőkre 
volt szükségük, eszközeik készítéséhez ércek kel-
lettek, nem utolsó sorban pedig mert fejlett tudá-
sú, tehát kíváncsi természetű emberek voltak –, 
elkezdtek észak felé vándorolni, hogy felkutassák 
lehetőségeiket. Ennek során a nagy hegyeken ke-
resztül eljutottak hatalmas kiterjedésű füves pusz-
taságokig, melyeket később, szetyeppeországút-
nak nevezett el a tudomány. Ezek a földrajzi 
adottságok és életlehetőségek különösen kedvez-
tek az ún. nagy-állattartásnak, így azok a törzsek, 
amelyek ide vándoroltak, döntően erre az élet-
módra rendezkedtek be. A terjeszkedés Belső-
Ázsiáig, sőt annak keleti feléig terjedt, ahol el-
érték a Hoangho (Sárga-folyó) nagy kanyarulatát. 
Itt alapították meg a Belső-Ázsiát megszálló hu-
szonnégy hun törzs szövetségi központját és vallá-
si kegyhelyét. Várost építettek, amelyet Ordosz-
nak neveztek el. Itt találkoztak a folyó torkolat-
vidékéről felvándorló, ugyancsak ataiszi eredetű 
agabák népével, akik a délről felvándorló őshonos 
kinajok elől menekültek ide. 
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 Az Arvisura szerint azonban a két nép (a hun 
és a kínai) nem állt mindig háborúságban egymás-
sal. Mint a szomszédoknál általában, időnként fel-
izzottak az ellentétek, más időszakokban viszont 
meghirdették a „béke és rokonság” elvét, amikor 
nemcsak hogy hun törzsszövetségbeli vezérek ke-
rültek a kínai császári székbe, de összekeveredett 
az egész udvartartás, s vele együtt bizonyos mér-
tékig a két nép is. Ha egyszer Kína szabadon ku-
tatható lesz, nagyon sok új felfedezést tehetnek ott 
magyar kutatók, ha megpróbálnak ezen a nyomon 
elindulni. 
 A hunok tehát az Arvisura szerint Mezopo-
támiából vándoroltak Belső-Ázsiába, ahol a hu-
szonnégy hun törzs egy-egy nagyobb folyóvölgy-
ben telepedett meg. Az idő múlásával a közös tő-
ről fakadó hunok a földrajzi és vérségi távolodás-
sal önálló népekké fejlődtek. De közben megma-
radt tudatukban az összetartozás-érzés, így nem-
csak Ordosszal, mint szellemi és kultikus köz-
ponttal, hanem beavatottjaik révén a Mezopotá-
miában maradottakkal is rendszeres kapcsolatot 
tartottak. Sőt, felderítették az Indus melléki roko-
nokat is. 
 A kapcsolatok ápolása alapvető hagyomá-
nyuknak számított, mert Ataisz elsüllyedése és az 
özönvízből való megmenekülésük után a mara-
dékok fogadalmat tettek, hogy a különböző szá-
razulatokra sodródottak az idők végezetéig keresni 
fogják egymást, és időről időre látogatást tesznek 
egymásnál a hun és agaba eredetű népek. Ezeket 
a „felderítő utakat” kezdettől fogva kalandozások-
nak nevezi az Arvisura, ahová előre megtervezett 
módon, jól szervezett, főleg ifjakból illetve a leg-
jobb harcosokból összeállított csapatokkal indul-
tak el. 
 Ilyen megfontolások alapján már a 2. Arvisu-
ra szerint (Kr.e. mintegy négyezer évvel) látoga-
tást tettek a hőforrások vidékére (a Kárpát-
medencébe, mely területnek a jégkorszak óta ki-
tüntetett figyelem jutott), ahol megismerkedve az 
őslakókkal néhányan asszonyt szerezve „benősül-
tek”, s végleg velük maradtak. Közismert földrajzi 
tény, hogy az eurázsiai „sztyeppeországút” leg-
nyugatibb területe a Kárpát-medencében van. A 
Belső-Ázsiában szervezett hun birodalom éppen 
ezt az „országutat” tartotta mindvégig ellenőrzése 
alatt, időnként hatalmas sereggel végigvonulva 
rajta, az Arvisura szerint létrehozva a Nagyvíztől-

Nagyvízig (a Csendes-óceántól az Atlanti-óceánig) 
terjedő birodalmukat. 
 Hogy csak a már írott történelem adataira hi-
vatkozzunk, Attila hunjaitól az avarokon, magya-
rokon át a besenyő, kun áradatokon keresztül a 
tatárok többszöri próbálkozásán át egészen – az 
iszlám által már meglehetősen átszínezett – török 
hódításig tulajdonképpen ez a közös tőről fakadó 
birodalmi vágy tükröződik vissza. Az Arvisura 
azonban jóval korábbi időkből indítja ezt a fo-
lyamatot. 
 Badiny Jós Ferenc felsorol egy sereg szerzőt, 
akik megállapítják, hogy „a sumir nyelv szerke-
zeti felépítése tekintetében az ural-altájinak neve-
zett nyelvekkel azonos ragozó rendszerű”. A to-
vábbiakat is tőle idézem: „Ugyanezek a szakem-
berek azt is bizonyítják, hogy a sumirok az Altáj-i 
vidékről jöttek a Tigris és az Eufrátesz-i delta vi-
dékre, és a legrégibb ékírásos emlékek tanúsítják, 
hogy az Altáj-i vidék lakosaival – már a történe-
lem előttinek nevezett időszakban is – élénk ke-
reskedelmi kapcsolatot tartottak fenn. (Kramer: 
The Sumerian, their History, Culture and Charac-
ter, 1964.)” 
 Tehát egy érdekes azonosság az Arvisurában 
leírtak, és egyes kutatók megállapításai között. 
Különbség egyedül csak a vándorlás ellentétesen 
megjelölt irányában van. 
 Engedtessék meg nekem, hogy számomra 
sokkal kézenfekvőbbnek tűnjön az Arvisura alap-
ján felvázolt útirány, tehát Mezopotámiából az Al-
táj vidékére. A lényeg azonban a kapcsolat bizo-
nyíthatóságán van Mezopotámia és az Altáj-vidék 
között. 

 
A magyarságnak – mint önálló népnek a kiala-
kulása 

 
 Az Arvisura erről a következőket írja: 
 Krisztus születése után 180-ban az Altáj-
vidéki kabar törzsek harcosai visszaérkeznek su-
mérföldi kalandozásukról, otthonaikat feldúltan 
találják, sokaknak családtagjaik is odavesztek. 
Menekülniük kell, és a déli manysiknál találnak 
befogadásra. A manysik, akik tagjai voltak a hu-
szonnégy hun törzs szövetségének, már jóval (az 
Arvisura szerint mintegy ezer évvel) korábban el-
vándoroltak Belső-Ázsiából, és az Ural délnyugati 
lejtőin telepedtek meg. 
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 A manysi nép ekkor kettéválik. Azok, akik 
erősebben kötődnek a marami-merija féle örök-
séghez, féltik a manysi nép jövőjét, ezért új vezért 
választanak, és vele először csak a Káma folyótól 
északra, majd az Uralon átkelve keletre húzódnak. 
Ezek az északi manysik, és ezek leszármazottai a 
ma ismert manysi és hanti népek. Azok viszont, 
akik helyben maradnak, tehát a déli manysik, ro-
konként fogadják a jövevényeket. Az ő köreikben 
még erősen él a hun törzsszövetség hagyománya, 
ezért megegyeznek a kabarokkal, s a hatalmat is 
megosztják velük, a következőképpen: felosztják 
egymás közt a fővezéri és fősámáni tisztséget, (te-
hát a hadi és a szellemi élet vezetését), ezáltal 
egymással egyenrangú kettős hatalmat vezetnek 
be. Vezetői szinten azonnal beházasodnak egymás 
családjába, amelyet később követ a népesség bi-
zonyos mértékű keveredése is. 
 Színezi a képet az Arvisura azon feljegyzése, 
amely szerint a kabar harcosok kalandozásukból 
megtérve sok ezer sumérföldi rabszolgát hoznak 
magukkal hadizsákmányul – elsősorban nőket –, 
akiket házkörüli cselédként kívántak foglalkoz-
tatni. Mivel azonban a fentebb említett kabarvész-
nek nevezett tatárdúlásban sokaknak a családját 
teljesen kiirtották, ezekkel a szolganőkkel háza-
sodtak össze a magukra maradt kabar harcosok. 
Az Arvisura szerint ezek a sumérföldi rabszolgák 
(asszonyok és kézművesek) terjesztették el azt a 
virágos, indás, állatábrázolásos képzőművészetet, 
mely aztán önálló úton fejlődve a magyar hon-
foglaláskori művészet oly összetéveszthetetlen for-
makincsét képezi. 
 Néhány évtized leforgása azt bizonyította, 
hogy rendkívül szerencsés volt ez a többirányú 
vérfrissítés, mert éppen ez a sokszínűség, és nagy-
fokú szaporaság képezte az alapját az első magyar 
törzsszövetség megalakításának. A manysikkal 
szövetséget szorgalmazó Berény kabar fővezér, aki 
később fejedelmi címet kap, feleségül veszi a 
manysik fővezérének, Kámának a leányát, ebből a 
házasságból fia születik, aki a Magyar nevet kap-
ja. Apja nyomdokain haladva valóságos birodal-
mat szervez, ezért halála után a vezetése alá tar-
tozó népeket magyaroknak, ill. magyariaknak kez-
dik nevezni. 
 Maga a „magyar” hangalak jó néhány válto-
zatban az Arvisura szerint több ezer évre megy 
vissza. Már a Mezopotámiából való első kiraj-

záskor az elvándorlók a Kaukázusban települést 
hoznak létre, melyet Magyarkának neveznek. Ez a 
település évezredekig fennállt, utoljára az Arvi-
sura úgy tesz róla említést, hogy dél felé itt volt a 
Kazár-Birodalom határa. Magyarka nem valódi vá-
ros, hanem pihenő és találkozóhelye volt a vándo-
roknak, kereskedőknek, állathajcsároknak és had-
seregeknek. Érdekes, hogy a mai napig vannak 
hasonló hangzású települések a Kaukázusban, pl. 
Magaramkent, Magaroszkari, Madzsalisz. A ma-
gyar név azonban elsősorban személynévként él 
tovább (így jelentkezik a Hunor Magor legen-
dában is), mindaddig, míg a már ismertetett mó-
don népnév nem lesz belőle. Megemlítendő, hogy 
az Arvisura szerint Hunor és Magor története jóval 
korábban esett meg, még a 24 hun törzs belső-
ázsiai birodalma idején, majd megismétlődik az 
Attila előtti időkben is. Az Arvisura tehát nem in-
nen eredezteti a magyar nép kialakulását, de fon-
tos mozzanatnak tartja. 
 Az Arvisura szerint a magyarok ősei egyál-
talán nem vándoroltak, nem „nomadizáltak”. El-
lenben hatalmas szállásterülettel rendelkeztek, 
mely félkaréjban vette körül a Déli-Uralt. A kiter-
jedt „birodalomra” az ún. nagy-állattartó gazdál-
kodás miatt volt szükség, s a terület nagysága 
aszerint változott, hogy a hun eredetű rokon népek 
közül éppen kik tartoztak a szövetségbe, vagy ki-
vel voltak ellenséges viszonyban. 
 A déli manysik közül azok a nemzetségek, 
amelyek az évszázadok során sem olvadtak be a 
magyar törzsszövetségbe, természetesen a helyü-
kön maradtak akkor is, amikor a második magyar 
törzsszövetség megkezdte hosszú útját a Kárpát-
medence felé. Ám az elmondottak alapján az is 
természetesnek látszik, hogy a honfoglaló magya-
rok azért mégiscsak jelentős számú, beolvadt 
manysi elemet is hoztak magukkal ide. 
 Bevonultak tehát arra a földre, amelyet köz-
vetlen vagy közvetett elődeik már évezredek óta 
nemcsak hogy ismertek, de birtokoltak is. 
 Az elmondottak alapján talán világossá válik, 
hogy mind a négy felvázolt irányzat képviselőinek 
igaza van, csak nem úgy, ahogyan beállítják, és 
főleg nem úgy, hogy bármelyik is kizárólagos le-
hetne a többivel szemben. 
 Jó lenne, ha hivatásos kutatóink ennek a 
szerves összefüggésnek az alapján munkálkodná-
nak, s nem zárnák ki eleve kutatásaik során a 
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megközelítésnek azt a lehetőségét, amit az Arvi-
sura kínál számukra. 
 
 
Összefoglalás: 
  
 Mint a világon egyetlen nép, nemzet, nemze-
tiség, úgy a magyar sem tekinthető genetikailag 
homogén etnikumnak. 
 Egy adott nemzetnek mégis vannak a töb-
biektől megkülönböztethető módon fennálló sajá-
tosságai, amelyeket meghatározó tulajdonságok-
nak is nevezhetünk. Ezek a következők: 

– elsősorban a nyelv, annak sajátos hangzó-
világa, szerkezete, gondolatvilágot és gondol-
kodásmódot tükröző jellemzői (a gondolatiság 
tükröződését a modernnek mondott nyelvé-
szeti iskolák tagadják) 

– a szakrális terület, és az összes ehhez kap-
csolódó szokás- és hiedelemvilág 

– a gondolatiság rögzítése saját írásbeliséggel, 
ha nincs ilyen, akkor a más népekkel közös 
írás sajátosan megváltoztatott jegyeinek a sa-
játos hangzókhoz illesztése 

– a lírai gondolatiság, vagyis sajátos verselés, 
éneklés, dallamvilág 

– a zenei kifejezésmódhoz illesztett mozgás-
kultúra (tánc) 

– a hagyományok, a közös emlékezet ösztönös 
továbbvitele mondák, regék, közmondások, 
szólások, szokások formájában 

– az ember, mint biológiai lény sajátosságai, a 
küllem (antropológiai jegyek, genetikai le-
nyomat) 

– az emberi tevékenység fő irányai, az életmód 
és munkavégzés fő jellemzői 

– az emberi tevékenység tárgyiasult formái, a 
kézművesség (képzőművészet), használati 
tárgyak, viselet, építészet, szakrális közpon-
tok, tágabb értelemben az összes emberi al-
kotás sajátosságai 

 Meggyőződésem, hogy egy nép eredetkutatása 
során mindezek együttes vizsgálata vihet csak kö-
zelebb az igazsághoz, egy-egy terület elszigetelt 
tanulmányozása ugyan hozhat részeredményt, de 
így jelentős a tévedés lehetősége is. A magyarság 
eredetkutatását túlságosan uralja a nyelvészet, 
ezért is egysíkú az ebből eredeztetett következ-
tetés. 
 A domináns tulajdonságok a népek kevere-
désekor is továbbviszik azokat a jellegzetessé-
geket, melyek alapján az egyes nemzetek meg-
különböztethetők, így eredetkutatásuk is lehetővé 
válik. Ezért nem hiszem, hogy bármelyik tudo-
mányágnak (régészet, nyelvészet, antropológia, 
stb.) prioritása lehetne a helyes végeredményhez 
vezető úton, hanem mindegyiknek egyformán ha-
sonló jelentőséggel, és főleg egységes szemlélettel 
történő figyelembevétele ad lehetőséget kérdé-
seink helyes megválaszolására. Véleményem sze-
rint ehhez nem nélkülözhető az Arvisura ismerete. 
Ezért Paál Zoltán rovósámán által jegyzett 348. 
Arvisurát ajánlom minden laikus, és minden hi-
vatásos kutató figyelmébe. Ezen túl szívből aján-
lom valamennyi olvasni tudó magyar embernek. 
 

  
 

A könyv borítója 
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Göõz Lajos 
 

Tizenkét királyi kristálykõ* 
(Kiegészítő adat Dr. Gyárfás Ágnes őstörténeti kutató munkájához) 

 

 A „királyok jó tulajdonságait szimbolizáló ás-
ványok” – mai nevezéktani értelmezése és hiva-
talos gemmológiai, ásványtani, valamint keres-
kedelmi elnevezései. 
 

A 12 szimbolizáló ásvány: 
1. Jaspis    az erősség 
2. Chrisolythus az szorgalmatosság 
3. Hyscinthus az szerénység 
4. Topázius az okosság 
5. Beryllus az ártatlanság 
6. Sapphyr az mértékletesség 
7. Chrysophrasus az nyájasság 
8. Sardius az ékesen szóló eszesség 
9. Chalcydonius az állhatatos hűség 
10. Smaragd az kegyelmesség 
11. Sardonix az méltóság 
12. Amethystus az mértékletes szerencse 

Az ember számára az őt körülvevő természeti 
környezet „kövei” több ezer éve ismertek (csak a 
drágakövekre vonatkozó ismeretanyag kb. 7000 
éves). A kövek nevei a keleti nyelvekre, görögre, 
latinra vezethetők vissza. Az eredeti nevek főleg a 
szembetűnő tulajdonságaira utalnak (pl. „prazem” 
a zöld szín alapján, vagy a lelőhelyre pl. „achát”, 
egy szicíliai falura(?) utal, a tulajdonságokra, így 
az „ametiszt” megóv az ittasságtól). 

Az újkori tudományos szemlélet új nevek al-
kotására kényszerítette a kutatókat, a sok ezer 
megismert „új” ásvány pontos nomenklatúrájának 
megalkotásához. 

Nézzük meg a tulajdonságok jellemzése előtt 
az ásványok nevezéktanát: 
 
 
 

 

∗
 

                                                 
∗Elhangzott Miskolcon a XXI. Magyar Őskutatási Fórumon. 2016. augusztus 1-5. 
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 Az emberek a történelem folyamán mindig 
ösztönösen gyűjtötték a szép és értékes köveket és 
különböző ásványokat. A korai gyűjtők eszközma-
radványai Burmában (főleg Ázsiában), tulajdon-
képpen már a kőkorszakból származnak, és kőkor-
szaki eszközökkel – nagyon primitív módon – bá-
nyászták a Rubinokat évezredek óta vagy mosták 
ki a folyókból. Ezeket az elhagyott bányákat, med-
dőhányókat megtalálhatjuk Oroszországban is, de 
ugyan így a mediterrán tengerparton, vagy Angliá-
ban pl. Cornwall-félszigetén is. 
 A korai időben különösen a mészkőben is 
megtalálható Smaragd – főleg Ceylon szigetén – 
keresett drágakő volt. Ezek a bányák Kr. e. 2000-
ből eredeztethetők, Egyiptomban a mai napig is 
megtalálhatók az ókori bányák. 
 A szép kövek valamilyen vonzalmat keltenek 
bennünk, titokzatosság lengi körül őket. Ez min-
dig így volt, évezredek óta, ezért szolgáltak tulaj-
donképpen amulettként vagy különböző talizmá-
nokként. Védelmet kínáltak a szellemekkel szem-
ben, és barátságra hangolták a szenteket is. El 
tudták hárítani a gonoszt, meg tudták őrizni az 
egészséget, enyhítették a méreg hatását, és gátol-
ták a ragályos betegségek terjedését, kegyes han-
gulatra indították a fejedelmeket, és még a ten-
gerjáró hajósokat is haza vezették. 
 Ez a hit rendkívül nagy szerepet játszik a 
drágakő történetében, nem mellőzhetjük a ténye-
ket. Így például, hogy különböző betegségek ellen 
is hogy gyógyító-kőként is lehet számítani ezekre 
a kövekre. Volt olyan kő, amelynek csupán a je-
lenléte elégséges volt a gyógyuláshoz. Más köve-
ket mind a mai napig is a betegtestrészre helye-
zik, vagy porrá zúzzák és úgy veszik be. Japánban 
ma is árulnak orvosi célokra szétzúzott gyöngyök-
ből készített Calcium tablettákat. 
 
 
 

 A természetfeletti erőkről kialakult elképze-
lések, ennek következményei egy érdekes kapcso-
latrendszert alakítottak ki az asztrológiához is, és 
így rendelték az egyes köveket az állatövi csillag-
képekhez. Vagyis, ezek a születési kövek, amik 
egy-egy állatövi jegyhez vannak rendelve még a 
mai napig is jelentősek az alkalmazók körében, 
mert úgy ítélik meg, hogy ez oltalmazza őket. De 
ugyan így a Nap, a Hold, a bolygók mellé rendelt 
úgynevezett „bolygókövek” is nagy szerepet ját-
szanak. Manapság egyes vallásokban a főpapok 
melltáskáját négy sorban díszítik drágakövek. 
 Végezetül meg kell említenünk azt a tényt is, 
hogy nem csak ez a színes és látványos – és a 
nemzetközi piacon is nagy értéket képviselő – 
drágakövek jelentik az ember számára azt a ter-
mészetes anyagot, amit a földkéreg minden formá-
jában biztosít számunkra. Hiszen az emberiség 
története is azzal kezdődött, hogy az ember felvett 
egy követ, és ilyen formában, valamilyen módon 
beleavatkoztunk (és beleavatkozunk a mai napig 
is) ebbe a természeti környezetbe. 
 A Kőkorszakban (pontosabban a paleoliti-
kumban) az ősember mindössze tizenhárom nyers-
anyagot ismert. A kutatási folyamatba, amit az 
ember a földkéreg anyagaira vonatkozóan állandó-
an szélesít és egyre több ismeretanyagot gyűjt, 
meglepő eredmények vannak a gyógyító ásvá-
nyokra vonatkozóan is például, mint amit a mádi 
Zeolit-alkalmazások bizonyítanak közvetlenül is, 
de még számos ásvány és kőzet van, aminek a ha-
tását nem tártuk még fel, nem ismerjük. 
 Ebben a folyamatban tehát egy évezredes 
kultúrát, annak a kifejlődését érzékelhetjük, és a 
tényadatok és a gyakorlat igazolja azt a tényt is, 
hogy az ember és a természet milyen szoros össze-
függésben él, és azt a következtetést is levonhat-
juk, hogy erre a környezetre – a jövőnk szempont-
jából – mennyire kell vigyázni. 
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A kettõs kereszt titka 
(Internet) 

 

 
 

Gondolom már sokan, sokféle magyarázatot 
hallottunk, miért is használták őseink olyan nagy 
előszeretettel ezt a jelet, a kettős keresztet. De a 
teljes igazságot mégis kevesen ismerik. 

A kettős kereszt a rovás ábécé gy betűjele, s 
mint ilyen, a magyar ősvallás tanításainak is leg-
főbb, legintőbb jele. 

Az ősi rovásjeleknek nemcsak hang, de fo-
galomértékei is voltak. Néha nem is egy, hanem  

több. A rovás gy-nek, vagyis a kettős keresztnek a 
fogalomértéke: egy. 

Érdekes, hogy vajon egy nyilvánvalóan három 
vonalból álló jelnek, miért pont EGY a fogalom-
értéke? 

Aki kicsit is jártas a magyar mondavilágban, 
annak ismerős szám kell, hogy legyen a három. 
De a keleti tanítások (Hinduizmus, Buddhizmus) 
is mindig hármas világról beszélnek. 

 
A rovás gy, vagyis a kettős kereszt pedig egyben három jel, amik egymásból, egymásra épülnek: 
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Ha egy vonalat eltávolítunk, egy rovás    i-betűt kapunk, aminek fogalomértéke: Isten. 
 

 
 
 

Ha még egyet, marad egy egyenes vonal, ami az sz-betű volt őseink ábécéjében. 
Ennek a betűnek fogalomértéke: szer. 

 

 
 
 

 
A szer szógyökünk az egyik legjelentősebb 

ősi gyök, jelentősége sajnos napjainkra szinte tel-
jesen háttérbe szorult, de többek között a szer-
elem, a szer-etet gyöke, őseink szerint a világ 
alapritmusának meghatározója. 

A kettős kereszt tehát egy olyan jel, ami ma-
gában hordozza a világ legnagyobb bölcsességét. 
Hisz ha felbontjuk ezt a jelet, akkor látjuk, hogy  

tartalmazza a földön fellelhető legnagyobb böl-
csességet, a hármas világ alaptörvényét. 
 

Ez a törvény pedig a következő: 
 

A szeretet és Isten, egy. 
 

Aki pedig a szer-rel él, táplálkozik belõle és átadja 
felebarátjának, boldog ember. 
 

Járjatok egészséggel! 
 
 

 

(  ) = Sz = Szer = Szeretet + (  ) = I = Isten (  ) = Gy = Egy 
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Wohlfart Zoltán 
 

A székely kapu a paradicsombeli húsvéti feltámadás szimbóluma 
 

 A székely rovásbetűk eredetének a kutatása 
meglepő következtetésekre vezet. Őseink ezeket a 
betűket egy olyan égbolt alatt alkottak meg, amely 
napjainkban a Föld egyetlen pontjáról sem lát-
ható. Ugyanis a székely rovásbetűk ma már nem 
látható egykori jeles égi eseményeknek a jelképei. 
Mivel a civilizáció hajnalán a Föld forgástengelye 
a pályasíkjában helyezkedett el, ezért: 
– a tavaszi napéjegyenlőség idején a fogyó fél-

hold forgott az égbolt tetején; 
– a nyári napfordulókor a Nap örvénylett a ze-

niten, míg 
– a téli napforduló alkalmával a telihold „lova-

golt” fel a csúcsra. 
A Nap egy évben csak egyszer kelt fel, ta-

vaszkor, majd egy spirális pályán felporoszkált az 
égbolt tetejére, utána pedig nagy „teketóriásan” 
leereszkedett a földre és leszentült egy fél év el-
teltével a látóhatár mögött. Ez az évi féléves idő-
szak lehetett a bibliai paradicsomi állapot. Az őszi 
napéjegyenlőség idején bekövetkezett a „csere”, 
az égbolt ura most a hold lett egy fél évig, miután 
„cserbenhagyta” égi társát, a Napot. 

A bibliai kiűzetést a Paradicsomból nagyon 
praktikusan oldotta meg a teremtő: a Föld forgás-
tengelye a megváltozásával tulajdonképpen a pa-
radicsomi égboltot törte össze (a kacsalábon forgó 
palotát, a Kalevala csodamalmát, a Szampót). 
 

 
1. kép 

 

 Az (1. sz. képen) az egykori tavaszi napfel-
kelte, a feltámadás vázlatos képét láthatjuk. A 
nagy ünnep hírnöke az égbolt tetején forgó fogyó 
félhold. Ezt a forgó égitestet utánozzuk le ünnepi 
összejövetelek (vagy nyélbeütött csere, vásár) al-
kalmával, amikor a magasba emelt talpas pohara-
inkat egy csomópont körül összeérintjük). 

 Ezután egy hétfordulós spirális csillagös-
vényen leereszkedik a látóhatárra a „böjtre fogott 
fogyó hold és látszólagosan, mint a mondabeli 
aranyszarvas, kivonszolja az alsó világból a fél 
évig fogságban tartott Napot. Ez a minden évben 
megismétlődő hétnapos napfelkelte lehetett a bib-
liai világ (világosság) teremtésnek a valósalapja, 
Őseink szemében a fogyó hold feláldozta magát a 
szépséges Napért, hiszen az magához „rántotta” 
és megégette („kirántotta”). 
 Tündérmeséinkben ilyenkor eszi meg a táltos 
gebe ló a parazsat, majd átbucskázik a fején (át-
bújik a fogyó hold a Napon) és mint újjászületett 
paripa (újhold) indul gazdájával az alsó világba 
megküzdeni a hétfejű sárkánnyal (az újhold két 
holdfázis idejére lebukik a látóhatár alá). A har-
madik holdfázisra, mint telihold feltámad az áldo-
zati fogyó hold is, és páros táncban körbe forogja a 
Nappal a látóhatárt. 
 

 
 

2. kép 
 

 A székely kapu (2. sz. kép) tulajdonképpen 
ennek az egykori húsvéti feltámadásnak az ősi 
jelképe: 
– a nagykapu az égboltot jelképezi; 
– a nagykapu ívének a pálcatagjai a hétlépcsős 

holdpályát szimbolizálják; 
– a nagykapu bal kis tükrében örvénylő égitest 

a forgó fogyó félhold; 
– a kiskapu a felkelő Napot szimbolizálja; 
– a teliholdat a kiskapuval átellenben álló zábé 

lábához helyezett nagy kő, „bálványkő jelké-
pezi. Ez helyettesíti a valamikor létezett har-
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madik nyílását a székely kapunak. A római 
diadalíveknél ma is megcsodálható mind az 
égbolt, mind a felkelő Nap és mind a telihold 
jelképes íve, hiszen az egykori napfelkelte a 
diadalt jelentette, a fény győzelmét a sötétség 
felett; 

 

 
 

3. kép 
 

– a kapu zábéjának a neve a rovásbetűs szó-
fejtés szerint a teljesen elvékonyodott fogyó 
holdat jelképezi. Egykoron a nagykapu nyíló-
inak függőleges léceire faragták az egyre vé-
konyodó holdat, és így lett a legvékonyabb 
holdsarlót szegélyező kapufa neve „zábé”. 
Ezt a „zabszem” vastagságú holdat „zabálja” 
meg látszólagosan a Nap. Kalotaszegen nem 
építettek az égboltot is jelképező háromlábú 
székely kaput. Az utcaajtónak nevezett kis-
kapu (3. sz. kép) a felkelő Nap jelképe, vi-
szont hangsúlyosan jelenik meg a kapu mel-
lett a teliholdat szimbolizáló „bálványfa”.  

 

 
 

4. kép 
 

 A feltámadást jelképező hármas ív a diadal-
ívektől eltérő formában látható egy jutland szige-
téről származó bronzkori fésűn (4. sz. kép). Itt a 
felkelő Nap és a telihold jelképet ernyőszerűen 
borítja az égbolt íve. Hasonló hármas ívű díszítést 
elvétve még napjainkban is megcsodálhatunk te-
metőink sírkövei között. 
 A feltámadás ősi félholdas, napfelkeltés és 
teliholdas jelképe (1. sz. kép) ma is felismerhető a 
különböző vallások szimbólumaiban. 

Így például: 
– Jézus szimbóluma az „alpha” (tulajdonkép-

pen a fogyó holdas felkelő Nap) és az „ome-
ga” (tulajdonképpen a telihold). Egy XII. 
századbeli gót kódex (5. sz. kép) ábráján a 
félhold képét is megtaláljuk. 

 

 
 

5. kép 
 

– az őshonos japán vallásnak, a sintoizmusnak 
az eredete éppúgy ködbe vész, mint az egyéb 
vallásoké. A (6. sz. képen) látható egy sinto-
ista szentély „őre”. Feltartott jobb keze a fel-
kelő Napot jelképezi, míg a bal kezében tar-
tott gomb formában a feltámadás teliholdjára 
ismerhetünk. 

– az iszlám vallás templomainak tornyán, a mi-
nareten, szintén az ősi, feltámadást hirdető 
félhold képére ismerünk. 

 

 
 

6. kép 

Mint láthattuk, a székelyek múltba látó betűi-
nek és a székely kapu szimbolikájának a segítsé-
gével bebizonyítható, hogy a Biblia két alapvető 
állításának: 
– a hétnapos teremtésnek és 
– a Paradicsomból való kiűzetésnek van valós 

alapja. Talán eljön az az idő, amikor majd ős-
történetünk és nyelvünk hivatásos művelői is 
alaposan fogják ősi betűinket. 
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Gyárfás Ágnes 
 

A TIZENHÁROM HATTYÚ 
(Meseelemzés) 

 
 Szűzen született aranyhajú ikrek a mesében 
arra figyelmeztetnek, hogy magyar eredetmonda 
története bújt el a sorok között. 
 

 Így volt ez az Aranyhajú királyfikban, ahol a 
Tejútra kitett gyermekekre várt, hogy „rendet te-
remtsenek a palotában” és erdei tündér édesany-
jukat, akit „derékig földbe ágyazott” a király 
visszahelyezzék régi méltóságába. Vízi Péterre és 
Vízi Pálra az a feladat várt, hogy a teljes „király-
ságot” vagyis a világ rendjét állítsák helyre. 
 

 Azok a mesék, amelyekben hattyúvá válnak 
az aranyhajúak, a mese stílusjegyein túl hőstörté-
neti elemeket is tartalmaznak. Hattyúk szereplé-
sekor hőséneki epizódokra, lovagi erényekre is 
számíthatunk. Pontosabban úgy fogalmazhatnánk 
meg, hogy a hattyú a mesében egy hajdan össze-
függő meseciklushoz vezet vissza. Egy olyan vilá-
got tár fel, amely szinte pontosítja a hős küldeté-
sének és kalandokkal teli bolyongásának okát. A 
hős elindul, eléri a boldogságot, de elkövet egy 
baklövést, vagy felébred lelkében a kalandvágy és 
újra nekivág a hetedhét országnak. Újabb kaland-
jai az Óperenciás tengeren túl vagy egy tó másik 
oldali partján játszódnak le. Néha a fél világ cső-
szét is szerepeltetik, hogy annál világosabb legyen 
a vízen túli „másik világ” helyszíne. 
 Nézzük sorban a csodálatos szép mese leírt és 
sorok közötti értelmét. 
 A megszámlálhatatlanul (rosta lika) sok gyer-
mekes családban, vagyis a tömegben egy öreg há-
zaspárnak aranyhajú ikerpárja született. 
 Az aranyhajúság jelen van az életben, nem 
mindig királyi családokban. Az eltömegesedett 
társadalom is elő tudja varázsolni az aranyhajúság 
csodáját. Azonban, aki aranyhajú mégis királyi 
nevelést kap, hiszen király tartja őket keresztvíz 
alá, s viszi magával a csodálatosan szép csecse-
mőket. 
 Rámutat a mesemondó arra, hogy az öreg-
ember, mivel szegény volt, hét határban sem talált 
keresztszülőkre, mert a falu népe nem vállalt ko-
maságot a sokgyerekes szegény emberrel. Meg 
sem nézték az aranyhajú csecsemőket, pedig az 

öreg szülék aranyhajú gyermekei kiríttak mind a 
családi, mind a falusi környezetből. Az öreg-
emberről többé nem is esik szó, de a falu sem sze-
repel a mesében. 
 A királyi palotában nevelkedett fel az iker-
pár, akik felcseperedtek, s egy délelőtt a filagóriá-
ban kockáztak. A filagória a Magosság része, 
Molnár V. József ezt a fogalmat szentesítette a 

lelkünkben. A kocka a Világmindenség  . A 
világok határán vagyunk. Nem kisebb dologról 
van szó, mint magáról az életről. Miklós „valami 
huncutságot csinált” a húga észrevette és megdor-
gálta. Ekkor elhangzott a jósige Miklós szájából 
„Ne adjon az Isten neked addig gyermeket, amíg 
a kezemet a melledre nem teszem”. Ekkor a húgát 
elvitte egy sárkány. 
 Miklós huncutságát pontosan nem árulta el a 
mesélő, de annyit előre vetíthetünk a történetből, 
hogy mikor végre megszületik a húga gyermeke az 
„szakasztott olyan volt, mint Miklós”. 
 Miklósnak tehát kettős feladatot kellett meg-
oldania. Meg kell találni a húgát és felszabadítani 
saját átka alól, és mint minden férfinak meg kell 
hódítania szíve szerelmét, Tündér Ilonáját. 

 
MIKLÓS BUJDOSÁSA 

 

A fekete király városa 
Megismerkedés Tündér Szép Ilonával 

 

 Vándorútján a fekete király kocsisa lesz. Tál-
tos csikói száraz lábbal viszik át a tenger szige-
tére, ahol derékig ér a selyemfű és ott áll az al-
mafa és körülötte hattyúvá vált tündérlányok lejtik 
táncukat királynőjükkel Tündér Szép Ilonával. 
Erről az édeni szépségű idillről nem szólhat sen-
kinek egy szót sem, különben örökre vége szakad. 
 A fekete királynál töltött ideje egy epizód a 
történetben, melybe a hősének hagyomány beikta-
tott még egy mellékágat. 
 A királyi várban a cselédek bált rendeztek, 
ahová lement a király is. Feltűnt neki, hogy Mik-
lós nem táncol. No, majd a lányommal! gondolta. 
De Miklós nem táncoltatta meg a királylányt, mert 
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van neki választottja Tündér Szép Ilona. Ezzel az-
tán jól aláásta sorsát, megszegte a szavát, többé 
nem láthatta a hattyúkat, s köztük szíve szép sze-
relmét Tündér Ilonáját. 
 A cselédek bálja örökzöld operett és vígjáték 
téma, de érdekes, hogy a mesében nem végződik 
happy enddel, sőt végét szakítja az idilli szép éde-
ni szerelmi kapcsolatnak. A cselédek bálja egy 
sablonos színpadi téma. A népmese azonban re-
mekmű. Nem tűri a sablont. A cselédek bálján 
Miklós egyedül maradt. Innen is kirítt. Nem káp-
ráztatta el a szemét a fekete király családjába való 
beházasodás földi sikere. Kizárólag Tündér Szép 
Ilona képe lebegett előtte és a tündérvilág, ahová 
való volt. 

 
TOVÁBBI BÚJDOSÁS 

 

A malomban 
 

 Beáll a molnárhoz segédnek. A malom a te-
remtés fészkének szimbolikus helye. Innen a griff-
madár az általvetőben egy-kettőre átvihetné Tün-
dér Szép Ilona várába, hiszen a malom is az ő tu-
lajdona! De nem lehet ilyen egyszerű a meseszö-
vés, mert egy nagy zivatar kerekedett és az átázott 
zsákot a griff nem bírta cipelni és letette egy sötét 
erdő kellős közepében. Fanyelű bicskájával k i -
s z a b a d í t o t t a  magát és folytatta útját. 
 Kiszabadult a zsákból és lábra állt. Meg kel-
lett tanulnia, hogy nem a griff csomagjaként kell 
élnie az életét, hanem el kell jutni a szabadság 
felső fokáig és csak ekkor válhat méltóvá Tündér 
Szép Ilonához. Közben találkozott egy legény-
kével. 
 Most jutott kalandjai legmélyebb csalóka szö-
vevényéhez. Ezen kívül még naiv is volt, meg le-
hetett téveszteni. Nem vette észre, hogy a legény-
ke, akivel találkozott útközben nem a cél felé, ha-
nem félrevezeti. Ez a legényke kedvességével 
megtévesztő módon képes lett volna arra, hogy el-
távolítsa egészséges ösztönéletétől Tündér Szép 
Ilona iránt érzett szerelmétől egy „más” irányba. 

 
A kovácsnál és a Világhegy tetején 

 

 A legényke tudta az utat Tündér Szép Ilona 
vára felé a nagy hegyen át. 12-12 vasbocskort 
csináltattak a kováccsal, el is koptatták, amíg fel-
értek a hegy tetejére. 

 Itt átélte Miklós a földtörténeti korokat a réz, 
ezüst és arany erdőben, míg végre az aranyerdő 
közepében megtalálta a selyemrétet és az almafát 
és várta Tündér Szép Ilonát. 
 

 Igen ám, de amíg a kovácsnál voltak és vár-
tak a vasbocskorokra a kovács felesége kitudakol-
ta, hová, merre mennek. Szerette volna a saját 
csúnya lányát Miklóshoz feleségül adni, ezért 
álomsípot és gyengítő kenőcsöt adott a legénynek, 
hogy altassa és gyengítse el Miklóst, nehogy talál-
kozhasson szíve igaz szerelmével. 
 

 A kovácsné látta, hogy a legénykével közös a 
céljuk, mindketten el akarják téríteni útjáról. 
Ezért tudta, hogy a fiú alkalmazni fogja a káros 
csodaszereket útközben. 
 

 Úgy is történt. Miklós kétszer átaludta a Tün-
dér Szép Ilonával való találkozás lehetőségét, sőt 
olyan gyenge volt, hogy még tiltakozásra is alkal-
matlan. Harmadik álomfúvásra és gyengítő kenő-
csözésre azonban nem került sor, mert Miklós ki-
adta a legényke útját: „Ne jöjj velem többé kicsi 
szolgám, te csak menj keletre, én megyek nyugat-
ra, az Isten áldjon meg”. 
 

 Eddig tehát Miklós ellenállt a fekete király 
házasítási szándékának, hátat tudott fordítani a le-
gényke csöppet sem tisztességes közeledésének és 
elhárította a kovács feleségének csapdáját is. 
 

 Az álomsíp és gyengítő kenőcs a magyar hős-
ének emlékeinek nyomára vezet. Ilyen szereket 
alkalmazott volna a gonosz királyné is, ha a vén 
szolga (hasonló című mesében) túl nem jár az 
eszén. 

 
AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN TÚL 

A sárkány városában 
 

 Újra egy nagy városba ért, ahol a nép gyá-
szolt, mert beteg volt a királyné. A népek elmond-
ták, hogy ő a fehér király lánya, akit hét éve elra-
bolt a sárkány… Ez az én húgom lesz! gondolta 
Miklós és felkereste. Mellére tette a kezét, amitől 
a beteg nyomban meggyógyult. Egyszer csak meg-
szólalt a szobában egy fiú: „Ne félj édesanyám, 
meggyógyulsz most már”. 
 A szűzen születés módozata volt az öreg szü-
lék aranyhajú ikergyermeke, meg a Miklós húgá-
nak aranyhajú fiacskája is, akire hét teljes évet 
várt az édesanyja. Táltosok világa következik. 
Csodák részesei leszünk, ezt üzeni a mese. 
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SZABADULÁS 
 

 A szabadulás módját a hétéves táltos fiú is-
merte. Az út a pincében indul, ahonnan fel kell 
jutni az udvarra. Le kell menni a mélytudatba, a 
megkövesedett, berozsdásodott hordókat igével 
meg kell nyitni és összezúzni azokat. Az élet borát 
a gyémánthordó rejti magában, amely még a kris-
tályhordónál is magasabb rendű, s túlmutat min-
denen, ami realitás. Hihetetlen üzenet ez. Nem az 
aranykor az álmok térideje! Az aranykort a törté-
nelem összezúzta. Sérülékeny időszak volt, Miklós 
szinte önkénytelenül gyakorolt becsületes igaz-
mondásával játszotta el saját aranykorának esé-
lyeit. Elmondta, ki a szíve szerelme, mert véde-
kezett a fekete király házasítása ellen. Ha nem 
mondta volna el, mi menthette volna meg a kény-
szerű házasságtól? Tökéletes patt helyzet, amely-
ben Miklós megtanulta, hogyan kell elegánsan ve-
szíteni. Az Aranykort – a mesehősök példája mu-
tatja, hogy elveszítettük. 
 A gyémántlét a kristálykor felett áll. Kris-
tálylétünk letisztult állapot, átlátszóvá nemese-
dünk, de még akadhat apróbb szennyeződés és 
nem vagyunk elég kemények, még sérülékeny a 
lélek. 
 A legnemesebb kristálykő a gyémánt őrzi az 
élet borát. Ebben fürdik meg a hős, ezt issza, hogy 
sérthetetlen legyen. Ez a lovagi kalandok világába 
vezet. Achilleus sárkányvérben fürdött, hogy sért-
hetetlen legyen, de egy rátapadt fűzfalevél a lába 
szárát védtelenül hagyta. Az Achilles inat vágta el 
a kun vitézen is a váradi püspök lánya, mert ez a 
hős sérthető testrésze. Hasonló módon sárkány-
vérben fürdött a Nibelung ének hőse, azonban 
Miklós elgyengítette a sárkányt, de nem ölte meg. 
Miklós az é l e t  b o r á b a n  fürdött és így vált 
sérthetetlenné és nem volt sehol fűzfa, hogy levele 
rátapadjon a bőrére. Nem volt Achilles pontja. Ki-
állta a lét próbáit, megigazult. A filagóriában elkö-
vetett „ h u n c u t s á g á v a l ”  biztosította az 
aranyhajúságot a megmentett élet további korsza-
kaira. 
 Ezt a mesét is nemzeti hőséneknek tekintem. 
Szerkezetileg töretlen fővonala erős vázat alkot az 
epizódok számára. Minden epizód logikusan erő-
síti a tengelyt, az életutat. Ez az út Miklós számá-
ra Nyugat felé vezet, dimenzionális. Nem is tér 
vissza a tündérvilágból ide, a háromsíkú földi lét-
be, hanem aranyhajával, kiforrott, érett személyi-

ségével a tündérvilágot erősíti, hogy a tündérek 
tovább éljenek és láthatatlan erővel támogassák a 
jóra, szépre, tisztességesre a földlakókat. A húga 
és annak táltos, aranyhajú fiacskája hazatértek a 
fehér királyhoz, mert ők a föld emberei számára 
őrzik az aranyhajúság veretességét, tisztaságát. 
 Az aranyhajúság a teremtés erkölcsi etalonja. 
Ők Isten gondolatának példatára. Az aranyhajú 
ikrek azért ríttak ki a falusi környezetből, mert 
nem ott volt a tennivalójuk, hanem a királyoknál. 
Először az ország fejének kell szellemileg, lelki-
leg, erkölcsileg magasabb fokra lépni, ezután már 
van a „falu népe” számára is példatár, amihez 
mérheti magát. 
 Ez a hősének mese közvetlenül kapcsolódik a 
Vén szolgához.1 A Küküllő mentén ma is mesélik 
mindkettőt. A „Kőabroncs szakadjon, kőhordó 
pusztuljon” varázsmondást gyermekjátékokban is 
kimondják. Mindkét mese kiforrott mondanivaló-
jú, ezért a szövegüket nem variálgatják. Egy hatal-
mas, aranykori hősének mondakör két épen ma-
radt részletének tekinthetjük, melyek erkölcsileg 
tiszta világnézetükkel túlmutatnak minden ké-
sőbbi eposz szellemiségén és a megalkotott sok el-
mesélés során hagyományossá nemesedett stílus-
jegyeikkel felmutatják az emberről írható, mond-
ható, isteni eredetű legmagasabb erkölcsi irány-
elveket. 
 Ugyanakkor hasonlítható a Tizenhárom haty-
tyú c. mese a Hattyúvitéz címűhöz is. Mindkettő-
ben a sérülékeny Aranykor kerül bemutatásra. A 
Hattyúvitéz mondanivalója a méltóságától meg-
fosztott anyaistennő kiszabadítására irányul, s rá-
mutat arra, hogy ezt csak magas erkölcsöt hordozó 
férfi képes véghezvinni, s csak akkor sikerülhet, 
ha a „h a t t y ú k a t  m e g s z a b a d í t j á k  a  
l á n c o k t ó l ”. A láncok kötik őket az egysíkú 
léthez, s a láncok leoldása révén válnak névtelen 
hattyú sorsból királyi gyermekekké. 
 A Tizenhárom hattyú című mesében a névte-
len tömegsorból kell kiemelkedniük, s bizonyítani 
azt, hogy az Aranykornál magasabb szint is van, a 
kristálykor és a gyémántkor, de e felső szint el-
éréséhez az isteni erkölcsöt erősen és állandósítva 
kell megélnünk. 
 A földi világ az a hely, ahol az aranyhajúság 
próbatételek során példaértékűvé válik. Miklós 

                                                 
1 A Vén szolga c. mesét a Sánta harkály c. mesekönyvünk-
ben olvashatják. 
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kiállta a hét próbát, átmehetett a tündérek biro-
dalmába. A húga és táltos gyermeke hazament a 
fehér király országába. Nekik még dolguk van 
ezen a földön. Meg kell mutatni az embereknek a 
lovagi erényeket és a nőknek méltóvá kell válniuk 
ahhoz, hogy egy férfi próbára tegye értük életét. 
 

 De hát mit tudunk mi a lovagi erényekről? 
Lehet, hogy sokat, de ezeket igyekszünk magunk-
tól távol tartani, mivel a gyakorlásuk erőbedobást, 
küzdelmet, önfegyelmet, istentudatot igényel, s 
mindenképpen a női tisztaság, az anyaság, a tün-
dériesség megbecsülését. 
 

 A mi generációinkat meg sem ismertették ve-
le, fogalmuk sincs a férfiaknak a lovagi erények-
ről. Az iskolákban a férfi példakép helyett ennek 
kigúnyolt karikatúráját tanították. Nem Lehel ve-
zér, Szent István, Szent László, Búvár Kund er-
kölcsi értékeit emelték ki, hanem az emelkedett 
férfi karaktert kigúnyoló Don Quijotét elemezték, 
akit Cervantes minden erkölcsös ember hajótörött 
kárvallottjaként írt meg. 
 

 Nem szabad így gondolkoznunk. Mi nem Cer-
vantes köpenye alól bújtunk elő, mert a mi lovagi 
erkölcsű mesehőseink Odüsszeuszi léptékűek: 
megtéveszthetők, álomporozhatók, gyengítő kenő-
csözhetők, de erkölcsileg kikezdhetetlenek. Ha 
pedig pihenni vágynak átadják a gyeplőt a fiatal 
királynak, mint a Nyilas december végén az Ori-
onnak. Falnak fordulnak, és egy évig gyűjtik az 
erőt egy új kor új kihívásaihoz. De az ősemlék 
halmaz bennük él! Mélytudatuk génjeik egészsé-
ges kromoszómáik hordozzák azt, amit az istentől 
kaptak, s amit előző sorsuk próbatételei során 
megacéloztak. És most azt ne higgye valaki, hogy 
sztereotip, elavult kiválasztottságról, magasabb 
rendűségről beszélek, mert ezek az elvek sosem 
kövezték az én szellemi utamat. Arról beszélek, 
ami létünk alapvető eleme, a magvoltunkról. 
Ennek kigondolása, leírása nem világirodalmi ter-
mék. Legfőképpen azért nem, mert a világiroda-
lom magát 2500 évben méri, a mi erkölcsös hősö-
ket szerepeltető hősének meséink tartalmából ki-
mutathatóan az aranykort is megelőző időkre te-
kintenek vissza. 
 

 Hamvas Béla archaikus embere az aranykori 
hős. Az Aranykor elbukott, mert a Földre új em-
bertömegek telepedtek, akiket harcra, erőszakra, 
hatalomvágyra, nők letiprására teremtettek. A régi 
„archaikus” ember védtelen, sőt naiv volt velük 

szemben. A régi beidegződések mentén gondol-
kozott és tapasztalatlansága miatt kicsúszott talpa 
alól az Aranykor. Miklós is mit tett? Őszintén 
megmondta, hogy van jegyese, ezért nem hívhatja 
táncba a fekete király lányát. Infantis Lacika elfe-
lejtett a lovának enni adni, azért az szétrágta az 
Aranyalmafa törzsét és a fa recsegve-ropogva ki-
dűlt. A Halotti Beszéd Ádámja hallotta a Teremtő 
tiltását, de feledte s evék a tiltott gyümölcsből. 
Odüsszeusz tudta, hogy Ilion nem csak általában 
egy erődítmény, amit el kell foglalni, hanem Bab-
ba Ilona népének mentsvára, mégis kiagyalta a 
faló trükkjét és elveszejtette a régi kor népét Is-
tennőjükkel együtt, pedig Odüsszeusz az archai-
kus ember utolsó képviselőinek egyike volt, de 
nem vette észre, hogy társait az acháj királyokat 
mind a gyilkos ösztönök, a hatalomvágy és az erő-
szak sarkallja. 
 Ezen népek egyike sem volt kiválasztott a 
másikkal szemben. Ki választhatta volna ki bár-
melyiket is és minek? Milyen célból? Minden nép 
teszi a dolgát, amire elhivatott. Az egyik rontja Is-
ten világát, a másik védi. A mag népe tehát, ami-
kor az élet megmentésén fáradozik, nem tesz 
mást, csak azt, amivel megbízták. Teszi a jót és 
ezzel csak a munkáját végzi. Nem az ő érdeme, 
csak az élet urának tervei eredményezik, hogy et-
től fénybe borulhat a sötétség. 
 
 
 

A tizenhárom hattyú 
 

Kis-Küküllő menti népmese 

 
 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is 
túl volt, egyszer egy szegény ember. Ennek a sze-
gény embernek annyi gyermeke volt, mint a rosta 
lika, még eggyel több. 
 Már nagyocskák voltak a gyerekei, ki erre, ki 
arra ment szolgálatba, s mikor már a szegény em-
ber búját sem mondhatta, az isten megint meg-
áldotta két gyermekkel, egy fiúval s egy leánnyal. 
Az egész falu csudájára járt a két gyereknek: szín-
arany volt a haja mindkettőnek. 
 Hanem mikor arra került a sor, hogy meg 
kellene a gyerekeket kereszteltetni, az egész falu-
ban nem talált komát a szegény ember. Attól fél-
tek a népek, hogy bizonyosan valami ördögfaj-
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zatok, mert szegény embernek különben nem le-
hetnek aranyhajú gyermekei. 
 Mit csináljon a szegény ember? Elindult ko-
mát keresni. Ment, mendegélt toronyirányban, s 
egyszerre csak szembejön vele egy hatlovas hintó, 
a hatlovas hintón maga a király. 
 Megállíttatja a király a hintót, s megszólítja a 
szegény embert: 
 – Hová, merre, földi? 
 Mondja a szegény ember, hogy miben jár. 
 – No, ha csak ez a bajod, ne búsulj. Ülj fel a 
bakra, majd én keresztvíz alá tartom a gyerekei-
det, s ha megtetszenek nekem, föl is nevelem, 
mert nekem úgy sincsenek gyermekeim. 
 Felül a szegény ember a király hintajára, ha-
marosan a házához érnek. S hát a királynak 
szeme-szája tátva maradt a csudálkozástól, mikor 
meglátta a két aranyhajú gyermeket. Mindjárt ke-
resztvíz alá tartotta, a szegény embernek adott te-
mérdek aranyat, magával vitte a két gyermeket, s 
úgy tartotta őket, mintha a fiú igazi királyfi, a 
leányka igazi királykisasszonyka lett volna. 
 Aztán nőttek a gyerekek, s nem mondta meg 
nekik senki, kik s mik, miféle eredetűek. Ki-
rályúrfinak szólították a fiút, királykisasszonynak 
a leányt. 
 De még a király is úgy bánt velük, mintha 
édes gyermekei lettek volna, s fel is tette ma-
gában, hogy Miklósra hagyja majd a királyságát – 
mert így hívták a fiút –, s csak királyhoz adja fe-
leségül a leányt. 
 Telt-múlt az idő, s hát egyszer mi történt? Az 
történt, hogy Miklós a húgával kiment a kertbe, 
ottan leültek a filagóriába s mivel nem tudták, 
hogy mit csináljanak, kockát kezdettek játszani. 
Egy darabig szépen ment a játék, de egyszer csak 
Miklós valami huncutságot csinált, s a húga nagy 
mérgesen azt mondta: 
 – Nem hiszem, hogy igazi királyfi vagy, nem 
vagy az én testvérem! 
 – No, hallod – mondotta Miklós –, ha te meg-
tagadtál engem, én is megtagadlak téged. Az Isten 
ne áldjon meg addig téged gyermekkel, míg a ke-
zemet a melledre nem teszem! 
 Ahogy ezt kimondta Miklós, égből szállott-e 
le, földből szökött-e ki, azt én nem tudom, elég az, 
hogy közéjük toppant egy hétfejű sárkány, megra-
gadta a leányt, s úgy eltűnt vele, mintha a föld 
nyelte volna el. 

 Haj, megijedt Miklós szörnyűségesen. Nem is 
mert menni a király színe elé. Onnan a filagóriá-
ból indult világgá. 
 Ment, mendegélt nagy búsan. Akivel csak ta-
lálkozott, mindenkit megkérdezett: nem láttak-e 
ilyen s ilyen leányt. Bizony nem látott senki. 
 Addig ment, mendegélt, míg a fekete király 
városába nem ért, s fölment egyenesen a király-
hoz, hogyha valami szolgálatot találna. 
 – Éppen jókor jöttél – mondotta a király –, 
mert egy kocsisra van szükségem. Nem lesz sok 
dolgod, csak három lovat kell őrzened. Azt a há-
rom lovat minden reggel elviszed a tündérkirályné 
szigetére, de úgy vidd át, hogy se hídon ne men-
jenek, se a vízben ne ússzanak, s még csak a kör-
mük se vizüljön meg. Estefelé aztán ugyanolyan 
módúlag hazahozod a lovakat. 
 Mindjárt kezére adják a három lovat, s más-
nap reggel elindul velök. Megy a víz partjára, ott 
megáll, gondolkozik, töri a fejét, hogy is tudjon át-
menni, hogy a lovak meg ne vizesedjenek. Isten 
neki, fakereszt, felül a legidősebb lóra, nekivág a 
víznek, s hát a lovak olyan szépen átmentek, hogy 
még a körmük sem lett vizes. 
 No, ezen ne csudálkozzatok, mert mind a há-
rom ló táltos volt. 
 Általmennek a szigetre, s hát azon csupa se-
lyemfű van, akkora, hogy derékig ért Miklósnak. S 
a selyemrétnek a közepén egy ragyogó szép al-
mafa. 
 Elereszti a lovakat, hadd legeljenek, ő pedig 
leheveredik az arany almafa alá. Éppen el akart 
szenderülni, s hát olyan szép énekszó zendül meg 
a feje fölött, amilyet még világéletében nem hal-
lott. Néz erre, néz arra, vajon ki énekel, s hát ti-
zenhárom hattyú repdes az arany almafa körül, 
azok énekelnek olyan szépen. S ím, halljatok csu-
dát, a tizenhárom hattyú leszáll a földre, s abban a 
pillanatban mind leánnyá változik. 
 Haj de gyönyörű szép leányok voltak ezek! 
Különösen a tizenharmadik. Ennek a bokájáig ért 
az aranyhaja. Ez volt a tündérkirályné. 
 Nézi, nézi Miklós nagy álmélkodással, s hát 
egyszerre csak hozzámegy a tündérkirályné, s 
mondja neki szépen, kedvesen: 
 – Isten hozott, Miklós! Éppen téged vártalak. 
Hallottam a híredet, tudom, hogy világ bujdosója 
lettél a húgod miatt, de ne búsulj, majd én megvi-
gasztallak, s megtalálod a húgodat is. Csak járj 
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ide egy esztendeig. Az arany almafa alatt találko-
zunk mindennap. De jól megjegyezd, hogy ez alatt 
az egy esztendő alatt senkinek sem szabad meg-
mondanod, hogy találkozol velem, mert ha el-
árulsz, akkor kereshetsz, míg a világ s még két 
nap. 
 Ahogy ezt mondta a tündérkirályné, ismét 
hattyúvá változott. Hattyúvá változott a tizenkét 
leány is, s szomorú énekszóval elrepültek mind a 
tizenhárman. 
 Bezzeg hogy azután Miklós mindennap által-
járt a szigetre, s az arany almafa alatt találkozott a 
tündérkirálynéval. 
 Hanem egy este az történt, hogy a király cse-
lédei bált csináltak. Még a király is lement közé-
jük, s úgy nézte a cselédek táncát. Mindenik tán-
colt, csak Miklós nem. Ő meghúzódott a sarokban, 
s ott üldögélt nagy szomorúan. 
 – Hát te fiam, Miklós, miért nem táncolsz? – 
kérdi a király. 
 – Nincs itt hozzám való leány, felséges kirá-
lyom – felelte Miklós. 
 – No, ha nincs, várj csak, mindjárt leküldöm 
a leányomat. 
 Fölmegy a király, s mondja a leánynak, hogy 
van ám egy kocsisa, Miklós, aki nem talál magá-
hoz való leányt, s nem akar táncolni. – Eredj, 
leányom, táncolj egyet vele. 
 Lemegy a királykisasszony, lement jó szívvel, 
mert látta Miklóst több rendben, tetszett neki a 
legény. Odamegy egyenest Miklóshoz, s mondja 
neki: 
 – Na, Miklós, azt hallottam, hogy nincs itt 
hozzád való leány, itt vagyok én, táncolj egyet 
velem. 
 Mondotta Miklós: 
 – Már meg ne haragudjon a királykisasszony, 
de én senkivel sem táncolok, mert az én jegybéli 
mátkám a tündérkirályné. 
 Hej, fölszalad nagy sírva a királykisasszony! 
Panaszolja az apjának, hogy mely nagy gyalázat 
érte. Megharagszik a király is, hívatja Miklóst. 
 – Igaz-e, Miklós, amit te mondottál? 
 – Igaz, felséges királyom, s meg sem is má-
solom. 
 – Na, majd meglátom holnap, elmegyek veled 
a szigetre, hadd látom, igazat beszéltél-e. 
 Másnap jó reggel a király is átalment a szi-
getre. S hát csakugyan igaza volt Miklósnak. Jött a 

tizenhárom hattyú, mindjárt leánnyá változtak, s a 
tündérkirályné egyenesen szaladott Miklósnak, 
ölelte, csókolta. 
 Hanem egyszerre csak a színében megválto-
zott a tündérkirályné. Fehér lett az arca, mint a fe-
hérített vászon, amint meglátta a királyt. Mondotta 
nagy búsan: 
 – Nem tartád meg a szavadat, Miklós, nem 
tudtad megvárni az esztendőt. Elárultad, hogy én 
vagyok a jegybéli mátkád. Most már jöhetsz az 
arany almafa alá. Hattyúszárnyam még csak egy-
szer nő ki, hogy hazamehessek. Isten tudja, látsz-e 
többet vagy sem. 
 Azzal mind a tizenhárom leány hattyúvá vál-
tozott, s szomorú énekszóval elrepültek. 
 

 
 
 Haj, nagy nehéz búbánat esett a Miklós szívé-
re. Hazavitte a király lovait, s aztán elment világ-
gá. Ment, mendegélt hetedhét ország ellen. S 
amint ment, mendegélt, egy malomhoz ért. Be-
megy ide, s köszönti a molnárt: 
 – Adjon isten jó napot, molnár gazda! 
 – Adjon isten, fiam, hol jársz itt, ahol a madár 
sem jár? 
 – Tündérországot keresem, bátyámuram, 
ugyan bizony hallotta-e a hírét? 
 – Hogyne hallottam volna, fiam, hiszen én va-
gyok a tündérkirályné molnárja. Hanem hiába el 
se indulj, mert Tündérország messzebb van innét, 
mint ég a földtől. De ne búsulj, fiam, majd segítek 
én rajtad. Idejár egy griffmadár, az mindennap két 
zsák lisztet visz a tündérkirálynénak. Majd az 
egyik zsákba belebújtatlak, a másikba meg lisztet 
töltök. Felkötlek a griffmadárra, s szépen fölke-
rülsz a tündérkirályné várába. 
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 Eljön a griffmadár, a molnár ráköti a két zsá- 
 
 

kot. Liszt volt az egyikben, Miklós volt a má-
sikban. Elindul a madár, repül, repül fölfelé, de 
egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik, sza-
kadni kezd az eső, mintha dézsából öntenék. Meg-
nehezednek a zsákok, s a griffmadár mind alább-
alább ereszkedik, leszáll a földre, éppen egy sűrű 
rengeteg erdő közepében, ott leoldja lábáról a ne-
hezebbik zsákot, azt, amelyikben Miklós volt, s 
úgy repült fel nagy nehezen a tündérkirályné vá-
rába. 
 No, szegény Miklós most már mit csinálsz? 
Elévette fanyelű bicskáját, kihasította a zsákot, 
kibújt belőle, s nagy búsan továbbment. 
 Amint ment, mendegélt, szembejön vele egy 
kis legényecske. 
 Köszönti a fiú: 
 – Adjon isten jó napot, édes gazdám, éppen 
téged vártalak! Ne búsulj, majd elviszlek téged 
oda, ahová a szíved vágyakozik. 
 Csak ámult-bámult Miklós, nem tudta, hogy 
mit gondoljon, mert ő soha világ életében nem lát-
ta ezt a fiút. Hát jól van, mindegy, csak elvezesse 
a tündérkirályné várába. 
 Mennek, mendegélnek együtt, s a gyerek el-
vezeti Miklóst egy kovácsműhelybe. Mondja a ko-
vácsnak: 
 – Hallja-e, mest’ uram, csináljon huszonnégy 
pár vasbocskort. Tizenkettőt a gazdámnak, tizen-
kettőt nekem. 
 Míg a kovács a bocskort csinálta, azalatt a 
kovácsné behívta Miklóst s a fiút, asztalhoz ültet-
te, s jól megtraktálta őket. Aztán a gyerek kimegy 
a szobából, utánamegy a kovácsné – akinek, köz-
be legyen mondva, egy csúnya leánya volt, s sze-
rette volna, ha Miklós elveszi, mert tetszett ám 
neki ez a legény –, mondom, utánamegy a gyerek-
nek, s kérdi tőle: 
 – Ugyan bizony hova igyekeztek ezzel a nagy 
készülettel? 
 – Mi bizony – felelte a fiú – a tündérkirályné 
várába. Mert úgy tudja meg kend, hogy a tündér-
királyné az én gazdámnak jegybéli mátkája. Látja-
e kend azt a nagy hegyet? Annak a tetején fürdik 
mindennap a királyné tejben. 
 – No, az Isten segéljen – mondotta a kovács-
né –, hanem mondok neked valamit, te legényke. 
Nesze, adok neked egy kicsi fúvót, s valahányszor  
 

a gazdád várja a tündérkirálynét, fuvints rá. Tedd 
el ezt az iskátulyát is, ebben csudaír vagyon, s 
mikor a tündérkirályné elmegy, kend meg ezzel a 
gazdád halántékát. Mert vagy szerette, vagy nem 
eddig a tündérkirályné a gazdádat, de azután még 
hétszerte jobban szereti, meglátod. 
 Eközben a kovács elkészült a huszonnégy pár 
vasbocskorral. Egy párt felkötött Miklós, egy párt 
kicsi szolgája, többit a hátukra vetették, s úgy in-
dultak annak a rengeteg nagy hegynek, amilyen 
nagyot még emberi szem nem látott. 
 Az igaz, hogy mikor a tetejére értek, a hu-
szonnégy pár vasbocskor miszlikbe szakadott. Ott 
a hegy tetején értek mindjárt a rézerdőbe, rézer-
dőből az ezüsterdőbe, ezüsterdőből az arany-
erdőbe. Aranyerdő közepében találtak egy arany 
almafát, szakasztott olyant, amilyen a szigeten 
volt. Az arany almafa alatt volt egy arany kád, az 
aranykád tele volt tejjel. Ebben fürdött a tündér-
királyné. 
 Leheveredett Miklós az almafa alá, s úgy vár-
ta a tündérkirálynét. Hanem amíg ő észrevette 
volna, a szolgája elővette a kicsi fúvót, ráfuvintott, 
s abban a szempillantásban úgy elaludott Miklós, 
hogy tőle ugyan elvihették volna az egész arany-
erdőt. S hát alighogy lekoppant a szeme, jön a ti-
zenhárom hattyú, leszállanak az almafa alá, a 
szárnyukat összecsattogtatják, megrázkódnak, s 
leánnyá változnak. Meglátja a tündérkirályné 
Miklóst, ráborul, költi, szólítgatja: 
 – Kelj fel, Miklós, kelj fel! 
 De hiába költi, Miklós meg sem mozdul. 
 Aztán ismét költögeti, szólítgatja, sírva kéri: 
 – Kelj fel, Miklós, kelj fel, mert még csak 
kétszer jöhetek el, többet nem! 
 De hiába, Miklós meg sem mozdult. Akkor 
aztán mind hattyúvá változtak ismét, s szomorú 
énekszóval elrepültek. 
 Eléveszi a fiú az iskátulyát, a csudaírral meg-
keni a Miklós halántékát, s Miklós abban a pilla-
natban fölébredt. 
 – Hej, kicsi szolgám – mondja Miklós –, de 
szép álmot láttam! Itt járt a tündérkirályné, reám 
borult, s ébresztgetett: „Kelj fel, Miklós, kelj fel!” 
De én nem ébredtem fel, s nagy búsan elrepült 
hattyú képében. 
 – Nem álom volt ez, édes gazdám, hanem igaz 
valóság, csakugyan itt volt a tündérkirályné, éb- 
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resztgetett téged, de te meg sem mozdultál, s 
csakugyan azt mondta, hogy még csak kétszer 
jöhet el, többet nem. 
 – No hiszen csak jöjjön el, holnap, tudom, 
nem alszom el. 
 De hiába erőlködött, másnap, mikor közele-
dett a tündérkirályné, megint elnyomta az álom, 
mert a kicsi szolga álomszellőt fuvintott rá. 
 Harmadik nap sem volt különben. A kicsi 
szolga elaltatta Miklóst. Hiába borult rá a tündér-
királyné, hiába mondotta keserves sírással: kelj 
fel, Miklós, kelj fel, mert ha most föl nem kelsz, 
többet nem jövök el – most sem ébredett fel. 
 Hattyúvá változott a tündérkirályné és a ti-
zenkét leány, s szomorú énekszóval elrepültek. 
 Ahogy elrepültek, a kicsi szolga eléveszi az 
iskátulyát, a csudaírral megkeni Miklós halánté-
kát, s fölébred Miklós. 
 – Hej, kicsi szolgám, de szomorú álmot lát-
tam! Itt volt a tündérkirályné, s azt mondta keser-
ves sírással, hogy többet nem jöhet, s most megint 
bujdoshatom utána. 
 – Nem volt ez álom, édes gazdám, hanem igaz 
valóság. Itt volt csakugyan a tündérkirályné, köl-
tött, ébresztgetett, de te meg sem mozdultál. 
 Hát most mit csináljon, merre facsarodjék? 
Lehet ismét világ bujdosója. Azt mondta a kicsi 
szolgának: 
 – Ne jöjj velem többet, kicsi szolgám, te csak 
menj keletre, én megyek nyugatra, az isten meg-
áldjon! 
 Elindult Miklós naplemente felé. Ment erdő-
kön, mezőkön által, hetedhét ország ellen, még az 
Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kis kurta farkú 
malac túr, s érkezik egy nagy városba. 
 De hát az a város gyászfeketével van bevon-
va. Kérdi az embereket, hogy kit s mit gyászolnak. 
 Mondják, hogy a királynét gyászolják, aki hét 
álló esztendeje beteg, nehéz beteg. 
 – Hát miért beteg a királyné? – kérdezte 
Miklós. 
 – Hej, nagy oka van annak! Mert úgy tudd 
meg, hogy a mi királyunk a hétfejű sárkány, en-
nek előtte hét esztendővel rabolta el a feleségét, 
aki a fehér király leánya. Azóta a királyné halálos 
beteg. Hiába járnak hozzá csudadoktorok, nem 
tudják meggyógyítani. 
 „Haj, Istenem, Istenem – gondolja magában 
Miklós –, hátha ez a királyné az én húgom!” 

 Fölmegy egyenest a palotába, ottan bejelen-
tik, s viszik a királyné szobájába. S hát csakugyan 
ott fekszik az ágyban az ő húga. Fehér volt az ar-
ca, mint a fehér liliom. 
 De édes Istenem, megváltozott egyszerre a 
színében a királyné! Ölelték, csókolták egymást, s 
ím halljatok csudát, amint Miklós a kezét rátette a 
húga mellére, csak megszólal a szobában egy fiú. 
 – Ne félj, édesanyám, meggyógyulsz te most 
már! Ámul-bámul a királyné, nézi a fiút, mutatott 
vagy hétesztendőst. 
 Szép aranyhaja volt, éppen olyan, mint Mik-
lósnak. Aztán csak odament Miklóshoz, köszön-
tötte: 
 – Isten hozott, Miklós bátyám! Ne félj, haza-
visszük az édesanyámat, s azután majd megta-
láljuk a tündérkirálynét is. 
 Szeme-szája tátva maradott Miklósnak. Ím, 
most jött a világra ez a fiú, s már mindent tud. 
Táltos lesz a gyerek bizonyosan. 
 Azám, csakugyan táltos volt a fiú. Megma-
gyarázta a bátyjának, hogy s mint szabadíthatják 
meg édesanyját a hétfejű sárkánytól. Azt mondta, 
hogy van a pincének a hetedik gádorában egy kő-
hordó, a kőhordóban vashordó, vashordóban réz-
hordó, rézhordóban ezüsthordó, ezüsthordóban 
aranyhordó, aranyhordóban kristályhordó, kris-
tályhordóban gyémánthordó, ebben van az élet bo-
ra. Ezt csak ki kell ereszteni, s a sárkány mindjárt 
elveszti rettentő nagy erejét. 
 Elékeresi a királyné a pincekulcsot, lemegy a 
táltos fiú a pincébe, visz magával egy nagy kala-
pácsot, azzal rákoppint a kőhordóra, s mondja: 
 – Kőabroncs szakadjon, kőhordó pusztuljon! 
 S hát a kőhordó egyszeriben diribbe-darabba 
tört, s ott volt alatta a vashordó. Rákoppintott erre 
is a kalapáccsal, s mondta ennek is: 
 – Vasabroncs szakadjon, vashordó pusztul-
jon! 
 Így szépen sorjában mind miszlikbe törte a 
hordókat. Legutoljára maradott a gyémánthordó. 
Mikor ezt is összetörte, kifolyt az élet bora. 
 Térdig járt a táltos fiú az élet borában, jól 
megmosakodott benne. Egyszeriben olyan lett a 
teste, mint az acél. Semmiféle fegyver azt nem 
fogta. Azután merített egy korsóval az élet borá-
ból, jót húzott belőle, kínálta a bátyját is. Ivott 
egyet az is, s mind a ketten hétszerte erősebbek 
lettek, mint voltak annak előtte. Fölmennek a pin-
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céből az udvarra, s hát jön a hétfejű sárkány, de 
csak úgy csúszik-mászik a földön. Annyi ereje 
sem volt, mint egy légynek. 
 

 
 
 – Hallod-e – mondotta a táltos fiú –, mostan 
megölhetnélek, s meg is érdemelnéd, mert sok ke-
serves könnyet hullatott miattad az édesanyám, de 
meghagyom az életedet. 
 Otthagyták a hétfejű sárkányt, s azzal mind a 
hárman felkerekedtek. 
 – Na, bátyám – mondotta a táltos fiú –, az 
édesanyámat megszabadítottuk, gyere, most elve-
zetlek téged a tündérkirálynéhoz. Látod amott azt 
a rettentő nagy hegyet? Annak a gyomrában fek-
szik a tündérkirályné, s aluszik örök álmot te-
miattad. Ám, ha megfogadod az én szavamat, fel-
ébresztjük álmából, de vigyázz, mert ha nem úgy 
cselekszel, amiként én mondom, sohasem látod 
meg az áldott napot. Én majd elöl megyek, te csak 
gyere utánam. Ügyelj arra, hogy mindig az én nyo-
momba lépj, mert ha csak egyszer félrelépsz, be-
csattan az ajtó megettünk, s ki sem nyílik többet. 
Amerre megyünk, csak úgy nyüzsögnek mindenütt 
a kígyók, békák s mindenféle csúszó-mászó álla-
tok, nehogy egyre is rálépj, mert akkor jaj neked. 
A hegy kellős közepében találunk tizenhárom ve-
tett ágyat. Mind a tizenháromban egy szép leány 
fekszik. Egy közülük a tündérkirályné. Te menj 
hozzá, s háromszor csókold meg a homlokát. Az 
első csókra megmozdul, a másodikra felsóhajt, s a 
harmadikra valósággal felébred. Van ebben a szo-
bában egy rácsos almárium, abban egy arany-
vessző. Ezt kiveszed, s háromszor-háromszor sor-
ban meglegyinted a tizenkét leányt, s mondod: 
„Ébredjetek, leányok, megvirradott”! Azok egy- 
 

szeriben fölkelnek, s hasonlatosképpen megle-
gyinted az aranyvesszővel, ahány csúszó-mászó 
állat elédbe kerül, s azok mind tündérifjakká s 
leányokká változnak. 
 Mikor ezt így mind szépen elémondta a táltos 
fiú, térült-fordult, s honnét, honnét nem, kerített 
egy nagy szurkos fáklyát, s elindultak a hegy felé. 
Ahogy odaértek, a táltos fiú egy helyen ráütött a 
hegyre, s mondta: 
 – Nyílj meg, ajtó, előttünk! 
 S hát csakugyan felpattan egy rengeteg nagy 
vasajtó, bemennek, s a fáklya világánál szép las-
san mennek elébb-elébb. Amerre mentek, min-
denütt tenger sok kígyó, béka s mindenféle 
csúszó-mászó állat került az útjukba, de vigyáztak 
erősen, nehogy egyre is rálépjenek. Aztán nagy 
üggyel-bajjal megérkeztek abba a szobába, ahol 
volt a tizenhárom vetett ágy, mind a tizenhá-
romban egy szép leány. Ott feküdt a tizenhar-
madik ágyban a tündérkirályné. Hosszú aranyhaja 
volt a takarója. Odamegy Miklós, megcsókolja a 
tündérkirályné homlokát, s hát megmozdul egy-
szeriben. Megcsókolja másodszor is, nagyot, de 
nagyot sóhajtott. Megcsókolja harmadszor is, s ím, 
egyszerre kinyitotta a szemét, felült az ágyában. 
Aztán kivette a rácsos almáriumból az arany-
vesszőt, háromszor-háromszor meglegyintette a ti-
zenkét leányt, s mondotta: 
 – Keljetek, keljetek, megvirradott! 
 S csakugyan fölébredt mind a tizenkettő. S 
jöttek sorban egymás után a csúszó-mászó állatok, 
meglegyintette ezeket is az arany vesszejével, s 
ím, dali szép legényekké, gyönyörű szép le-
ányokká változtak mind. S halljatok csudát, a 
földnek sötét gyomra egyszeriben tündérpalotává 
változott, s csak úgy zengett a palota a szép mu-
zsikától. Akkor a tündérkisasszonyok közrefogták 
Miklóst, aranykútban megmosdatták, aranytör-
lővel megtörölték, aranyfésűvel megfésülték, s öl-
töztették királyfinak való bíboros-bársonyos ruhá-
ba. Akkor aztán szaladtak mindjárt a papért, hadd 
eskesse össze Miklóst a tündérkirálynéval. 
 Volt nagy dínomdánom, lakodalom. Nem is 
ment haza Miklós, ott maradott Tündérország ki-
rályának. De hazament a húga táltos fiával. Úgy 
megörült nekik az öreg király, hogy mindjárt a 
táltos fiúnak adta egész királyságát. 
 Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
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Bernard Le Calloc’h 

 

ARCKÉPCSARNOKOM 
 

Kiadja: Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete, 2011. 
 
 A napokban Párizsból hozott egy könyvet tar-
talmazó csomagot a postás. Meglepetésemre a mű-
vet magyarul írták és a Váci Városszépítők Egye-
sülete adta ki, de nem építészeti mű, hanem tör-
téneti arcképcsarnok, a magyar írók, tudósok, ős-
hazakutatók köréből. Nem kétséges, hogy a szerző 
maga a finnugrászok közé sorolja magát, ennek el-
lenére egyetlen finnugrász arcképét sem találjuk a 
csarnokában, helyette Kőrösi Csoma Sándor sze-
mélye köré csoportosulnak az életrajzok, de talá-
lunk leírást a 13. században élt Magyar Beatrixtól, 
Teleki Lászlón át Lakatos Demeterig. 
 Bernard Le Calloc’h-ot Horváth Tamás el-
hunyt kutatótársunk, az Ősi Gyökér írójának hit-
vese Szathmáry Király Hanna szíves közreműkö-
désével ismertem meg – távismeretséggel. „Nem 
tudom, habozott Hanna, hogy fogadjátok, mivel ő 
igazán finnugrász.” Annyi baj legyen, válaszoltam, 
nagy a csapatunk elfér közöttünk. A Te barátod az 
a mi barátunk, válaszoltam. Küldjél egy irodalmi 
portrét a panoptikumából. 
 Hanna nem egy fejezetet választott a műből, 
hanem szellemi kapcsolatot teremtett közöttünk, s 
maga a szerző adta fel a művét. 
 Ez is egy olyan mű, amit nem lehet letenni, 
olvastatja magát. Megnyugtató a pontos filológiai 
okfejtése, és elragadó a humora. Mindenképpen 
érdekes egy más nemzet tagjának véleményén át-
szűrve szemlélni magunkat. Azt mondja Bernard 
Le Calloc’h, hogy „az olaszoknak b e l  c a n t o  
énekeseik vannak, a spanyoloknak t o r r e á d o r -
j a i k ,  a skótoknak pedig d u d á s a i k . A ma-
gyaroknak ő s h a z a  k u t a t ó i k  v a n n a k ” .  
(230. old.) Ez a kedves, szeretetteljes, megértő 
hang végigkíséri a könyvet. Az író szereti, ismeri 
és megérti a magyarokat. A magyar nép befogadó, 
s aki ilyen nagy műveltséggel megírt a magyar 
intellektuellt feltáró, szeretetteljesen ironikus mű-
vel lepi meg a magyarokat, annak az embernek mi 
Isten hozta köszöntéssel szélesre tárjuk a pitar-
ajtót. 
 Bernard Le Calloc’h életrajza is érdekes és 
talányos, akár elférne a saját írói archívumában.  
 

Le Havre-ban született breton családban (1925). 
Egyetemi évei alatt ébredt fel a magyarság iránt 
érzett érdeklődése. Gödöllőn kapott tanári állást 
az államosításig. Azután francia követségi titkár 
lett. 1953-ban visszatért Franciaországba, ahol a 
Keleti Nyelvek Főiskoláján folytatta tanulmányait. 
Szerb-horvát nyelvtudással is rendelkezett és a 
következő évben Jugoszláviába küldték. 1956-ban 
visszajött és a Miniszterelnöki Hivatalban fordító-
ként dolgozott Nagy Imre mellett. 
 1958-ban De Gaulle kormányának kabinet-
főnöke, majd 1960-től Georges Pompidou haláláig 
(1974) a nemzetvédelmi miniszter mellett műkö-
dött, mint tanácsadó. 1974-ben, amikor Jacques 
Chirac lett a miniszterelnök visszakerült a minisz-
terelnöki hivatalba. Kilenc nyelven beszél. 2008-
ban Kőrösi Csoma Sándor emlékének ápolásáért 
kitüntette a Magyarok Világszövetsége 2009. már-
cius 15-én pedig a magyar kultúra érdekében ki-
fejtett történészi munkásságáért és életműve el-
ismeréseként a Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztjével tüntették ki. 

Diplomáciai tevékenységet folytat Székely-
föld autonómiájáért, ezért a Székely Nemzeti Ta-
nács „Gábor Áron Díjjal” tüntette ki 2009-ben. 
Kedves városa Vác, ott adja ki könyveit, ott szo-
kott előadásokat tartani. 
 A finnugrász történész irodalmi történeti port-
ré gyűjteményében a keletet járt kutatókat gyűj-
tötte össze, s azokat a magyar vagy külföldi sze-
mélyiségeket, akik velük kapcsolatban voltak. 
Megtalálta Kőrösi Csoma Sándor orvosának emlé-
keit is, pontos képet kapunk haláláról, de ez a kép 
nem oldja meg az igazi rejtélyt, mibe halt meg va-
lójában nagy hazánkfia, s miért cipelte magával 
teljes könyvtárát, szótárait, még Dickens regényeit 
is. 
 Köszönjük a szerzőnek a nagyszerű szellemi 
élményt. Horváth Hannának pedig az áldásos, szí-
ves közreműködést. 
 

(Szerk.) 
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Gyárfás Ágnes - Reichard Piroska 
 

TELAMON HISTÓRIÁJA∗ 
 

Kiadja: MBE Miskolc, 2016-17. 
 

 
 

A könyv borítója 

 
 „Szép históriás ének a Telamon királyról és 
az ő fiának, Diomedes szörnyű haláláról” – viseli 
a címet az 1578-ban Kolozsvárott, Heltai Gáspár-
né nyomdájában készített kis könyvecske. Ismere-
teink szerint mindössze egyetlen példány maradt 
fenn belőle, azt is Londonban őrzi a Britisch Lib-
rary. A korabeli Rómeó és Júlia szerzője ismeret-
len. A múlt század elején felkeltette a brit főváros-
ban tanulmányúton tartózkodó pályakezdő iroda-
lomtörténész, Reichard Piroska (1884-1943) fi-
gyelmét, aki végül ebből írta bölcsészdoktori érte-
kezését. Érdekes, hogy Reichard ezt követően 
nem a tudományos munkásságával, hanem költő-
ként, íróként, és a Nyugat állandó szerzőjeként 
vált ismertté. Emellett magyar nyelvre fordította 
olyan világhírű szerzők munkáit, mint Mark 
Twain, Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe vagy 
Nathaniel Hawthorne. 
 A Telamont – amíg Reichard újra fel nem fe-
dezte, – elfeledte az utókor, és Reichard Piroskát 
is, míg nem Gyárfás Ágnes irányította rá a figyel-
met. Reichardról az 1970-es években egyetlen ta-
nulmány jelent meg: Gyárfás Ágnes írta. 
                                                 
∗ Eszenyi Miklós a kötet bemutatóján 2017. 01. 24-én elme-
sélte a mű könyvtörténeti különleges voltát, Reichard Piros-
ka tragikus életét és az 1581-ben megjelent széphistóriát 
elsőként olvasta fel közönség előtt. Köszönjük fáradozását, 
műértő közreműködését. 

 Könyvünk több szempontból igazi kuriózum, 
úgy készült, mint a szakácsnő finom csemegéje: 
alapként tartalmazza az 1578-ban megjelent mű 
fakszimile változatát. Aztán hozzáadtuk Reichard 
Piroskának a Telamonról szóló doktori értekezé-
sét. Igazi ínyencséggé az teszi, hogy Reichard 
után több mint száz esztendővel Gyárfás Ágnes 
vállalkozott a Telamon újbóli értelmezésére: a két 
elemzés adja együtt azt az ízharmóniát, amitől kü-
lönleges lesz a tartalmunk. És mivel bolondít-
hatjuk meg? Gyárfás Ágnes újragondolt Reichard-
életművével. Fogyasszák (pontosabban olvassák) 
egészséggel! 
 

(Eszenyi Miklós) 
 

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

 
Szőnyi Szilárd 

My revolution: recollection (1956) 
 

 
 

A könyv borítója 

 

 Szőnyi Szilárd, (Heti Válasz) szerkesztette azt 
az angol nyelvű könyvet, amely kortársak vissza-
emlékezéseit tartalmazza. Azok szólaltak meg, 
akik akkor a történések névtelen tanúi voltak, de 
tetteikkel, írásaikkal, helytállásukkal mégis előre 
vitték a forradalomból kibontakozó szabadságharc 
ügyét. 
 Lengyel tavasz, magyar ősz címmel Kap-
ronczay Károly orvostörténész írásával indul a ve-
retes esszék, riportok, visszaemlékezések soroza-
ta, amely a forradalom kitörésének előzményeiről, 
majd a Nagy Imre miniszterelnök körül feltornyo-
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sult országos és világpolitikai mozzanatokról szá-
mol be, végül az 1956-os mindnyájunk legszomo-
rúbb karácsonyával fejeződik be. 
 Vizi E. Szilveszter egyszerű, szép bevezető 
szavai sugallják, hogy az angol nyelvű könyv 
azoknak szól, akik hallottak ugyan már valaha va-
lamit Budapestről, a magyarokról, de valójában 
most figyeltek fel a nemzetre, amikor a beözönlő, 
Európát alulról megostromló idegen áradatot 
visszatartó erőt egyedül a magyarok fejtik ki. 
Nemcsak mi tudjuk, de a világ gondolkodó, érző 
emberei is észrevették, hogy a magyarok, ahogy 
ezer éve tették most is Európát védik. 
 A mai ember figyelmét tereli rá a könyv az 
’56-os eseményekre, összeköti a két hihetetlen vi-
lágtörténeti eseményt. Egy nagyhatalom agresszív 
elnyomó rendszerének csődjét, amelyet – hozzá 
képest – egy babszemnyi nemzet vívott ki és a mai 
hihetetlen állapotot, amikor ugyanaz a nemzet int 
„megálljt” a beözönlőknek és igyekszik észre térí-
teni a Nyugatot. Az történik most is, ami ’56-ban 
és vissza-vissza a történelemben sorozatosan, hogy 
„a magyar fiatalok hangja túl hangzik a tankok 
dübörgésén”. (29.old.) 
 Reméljük, hogy sok értő olvasóhoz eljut a 
mű, mert, ha csak egy visszaemlékezést olvas el, 
már akkor is kinyílik a szíve a magyar csoda felé. 

  

(Szerk.) 
 

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

 
Pongrátz Gergely: CORVIN KÖZ 1956 

 

Szerző kiadása, 1982-2004 
 
 Az író 1981-ben határozta el, hogy megírja a 
Corvin köz és a Corvin közi srácok történetét. 
Pongrátz Gergely neve Magyarország előtt foga-
lom, ő már legendává vált. Sok-sok Corvin-közi 
hős emlékeiben él és éltető erő a mai fiatalság 
számára. 
 Arra gondoltam, hogy emlékeiből képregényt, 
színes rajzfilmet lehetne alkotni, mert a sok sike-
res apró kaland lekötné a fiatalokat, hiszen Zorró 
hőstetteivel vetekszik a Corvin-közi eseményso-
rozat: Ez csak egy marginális megjegyzés volt, 
amely nem terelheti el a figyelmünket Pongrátz 
Gergely művéről. 
 1932. február 18-án született Szamosújvárott. 
Innen a II. Világháború végén Soroksárra került a 

család, ahol az édesapa kilenc gyermeke után 13 
hold földet kapott és azon gazdálkodott. 
 

 Gergely agronómus lett és a szobi járás takar-
mánygazdálkodási előadójaként megismerte a pa-
rasztság nehéz sorsát, a rekvirálásokat, a padlások 
leseprését az utolsó szem búzáig, a visító malacok 
elhajtását és a mindig dübörgő teherautókat, ame-
lyek mindig csak vittek-vittek és soha nem hoztak 
semmi mást csak bánatot. 
 

 Az író 1956 októberében a hényelpusztai ál-
lami gazdaságban dolgozott, itt hallotta meg a for-
radalom hírét és el is indult azonnal Budapestre. 
Érezte, hogy a bátyjai, öccsei is részesei a felke-
lésnek, s neki is ott a helye. A sors a Corvin-
közbe vezette, ahol kitüntetésnek tekintette, ami-
kor október 30-án a felkelők egyhangúlag főpa-
rancsnoknak kiáltották ki. 
 

 Az eseményeket november 28-ával fejezte be, 
amikor menekülésre kényszerült, de külföldön is 
politizált, mint a Magyar Szabadságharcos (Nem-
zetőr) Világszövetség alelnöke. 
 

 A mű naplószerű visszaemlékezés, napi pon-
tossággal rögzíti az eseményeket. Pongrátz Ger-
gely írását a „Bevezető” tanulmányban adatolta 
Gosztonyi Péter: A magyar forradalom története 
című könyvével. A szövegből kiolvasható, hogy 
baráti szálak fűzték össze őket és így a vissza-
emlékező és a történész egy vonalvezetés alapján 
tudott megnyilatkozni. 
 

 Erről a könyvről nem tudok személyes em-
lékektől függetlenül írni. Mert eszembe jutott, mi-
lyen hálával tartozunk Eszenyi Miklós hajdani 
könyvtárosunknak (történész, a Művelődési Mi-
nisztérium munkatársa), aki kapcsolatot teremtett 
Dr. Gosztonyi Péterrel. A Svájcban élő tudós így a 
MBE Nagy Lajos Király Magánegyetemének taná-
ri karához csatlakozott. Milyen jó, hogy pár ezer 
diák az ő szaván át élte meg és hagyományozta to-
vább a magyar forradalom és szabadságharc em-
lékét, történetét és élő szóval, mint a továbbélő 
hősének erejével teremtett hallgatóink lelkében 
kopjafát Pongrátz Gergely emlékének is. 
 

 A magyar szabadságharc elbukását a szovjet 
tankok vívták ki, nemzetközi összefogás eredmé-
nyeként. „Az Egyesült Államok nem tekinti jó 
szemmel azokat a kormányokat, amelyek barát-
ságtalan viszonyban vannak a Szovjetunió hatá-
rán.” (21. old.) Az összefogás tökéletes volt. A vi-
lág nagyhatalmai keletről és nyugatról megmutat- 



KÖNYVEK  ESEMÉNYEK 

 95 

ták, hogy milyen nagy a hatalmuk. Képesek egy 
10 milliós nemzet végítéletének végrehajtására. 
 A könyv borítóján egy fekete-fehér fotó-
kollázs látható svájci sapkás, kendős alakokkal, a 
nemzeti címer körvonalával. Egy kis elkülönített 
mezőben a felvonuló ELTE-s hallgatók kis cso-
portja, felismerhető közöttük Hurták Erzsébet tör-
ténelem tanár, a későbbi Nagy Lajos Király Ma-
gánegyetem megbecsült és kitüntetett munkatár-
sa, kedves kollégánk. 
 Köszönjük a könyvet az író Pongrátz Ger-
gelynek, a címlaptervező Gerebenics Antalnak 
(Chicago) és Bándi Kundnak, aki intézményünk 
könyvtárának adományozta ezt a minden magyar 
számára nélkülözhetetlen alapművet. 

(Szerk.) 

 

 
 

A könyv borítója 
 

 

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

„Ez víg város, itt jó lesz nekünk!” – Húszéves a miskolci színészmúzeum 
 

2016. november 11., péntek 15.00 óra, Thália-ház (Miskolc, Déryné. u. 3.) 
 

Állandó kiállításának újrarendezésével is ün-
nepli fennállásának huszadik évfordulóját a mis-
kolci színészmúzeum. Az új tárlat továbbra is a 
vándorszínészet korától napjainkig foglalja össze a 
miskolci színjátszás történetét, s megmaradt a ko-
rábbi rendkívül népszerű, színházi interaktív tér. 

A tárlókba számtalan múltbéli "újdonság" ke-
rült, így a kiállítás a múzeum visszatérő vendégei 
számára is sok érdekességet kínál: többek között 
Honthy Hanna, Latinovits Zoltán dedikált fotói, 
Dajka Margit relikviái, a Somló-színészdinasztia 
emlékei, látványos szcenikai tervek, százéves ope-
rett jelmezek, a hatvanas évek kedvenceit – köz- 
 

tük Balogh Emesét, Káldy Nórát, Varga Gyulát – 
megidéző vidám plakátok gazdagítják a színeseb-
bé vált kiállítást. 

Az "Ez víg város, itt jó lesz nekünk!" c. tár-
latot Szegedi Dezső, Jászai-díjas színművész nyi-
totta meg november 11-én, aki húsz évvel ezelőtt 
a múzeum átadásának ünnepi műsorában is köz-
reműködött. A múzeum munkatársai a megnyitó 
vendégeit nemcsak zenés műsorral, hanem híres 
színésznőkhöz kötődő gasztronómiai ínyencsé-
gekkel is várták. 

A Miskolci Színészmúzeum megálmodója, lel-
kesítő toborzója, gyűjtője Gyarmathy Ferenc szín-

mûvész volt, aki már a ’60-as évektől munkálko-
dott az intézmény létrehozásán. 
 Gyarmati Béla színházigazgató karolta fel az 
ügyet, aki nyugdíjasként szervezte és élettel töl-
tötte meg a Miskolci Színészmúzeumot. 

Vass Nóra (Internet) 
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TÁLTOS KECSKE 

 

Gyermekrajz verseny 

 
 A Miskolci Bölcsész Egyesület több ezer pél-
dányban adta ki Gyárfás Ágnes mesegyűjteményét 
Táltos kecske címmel. A példányokat erdélyi és 
felvidéki iskolásoknak juttatták el, Csaba testvér 
gyermekeinek és a Tiszán innen - Dunán túl népi 
ének-néptánc és mesemondó versenyre jelentkező 
gyermekeknek. 
 2016. októberében negyedízben hirdetett 
meg az egyesület gyermekrajz versenyt, s minden 
jelentkező gyermek kapott egy Táltos Kecske cí-
mű meséskönyvet. 300-an jelentkeztek, közülük 
200-an Miskolcról. 91 tanuló a rajzait az iskolá-
ban rajzolta, nekik iskolai órák keretében olvas-
ták fel a meséket és a gyerekek így hallás után vá-
laszthattak. Ez így nagyszerű, mert a mesét jólesik 
hallgatni, hiszen ezred éveken át így maradt fenn 
szájhagyományos módon a mese. Négy általános 
iskola vállalta (önként) a rajzversenyre való fel-
készítést: Rónai Ferenc Kéttannyelvű, Művészeti 
Általános Iskola, Kaffka Margit Művészeti Álta-
lános Iskola, Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
Tapolcai Művészeti Tagozata és a Bársony János 
Általános Iskola. 
 Mintegy 91 tanulót mozgósítottak, istenáldot-
ta munkásságukkal. 
 A beküldött rajzok nagyon jól sikerültek. Első 
díjat a felsős tagozaton kapott megosztva három 
diák. 
 Az alsósok mindegyike kapott dicséretet vagy 
különdíjat, erről oklevelet és ajándékot. 
 A díjkiosztás az Adventi Hangverseny kereté-
ben zajlott le. A gyermekek kedvéért betlehemes 
játékot mutattak be a hallgatóink Hampó József: 
Mennyei király született című énekes-zenés mű-
vét. Közreműködött PhS Kékes Zsuzsa (tanszak-
vezető) Szelei Kiss Tamás, Zupkóné Fekete Zsu-
zsa, T. Nagy Krisztina, Mezőfi Csaba, Hampó 
József, Kovács Szilvia. 
 A darabot 2016. december 15-én délután és 
este is bemutattuk a gyerekek és az egyesület tag-
jai kedvéért. 

 A beküldött rajzok nagyon tetszettek a kö-
zönségnek, ezért 2017. január 15-én délután kiál-
lítás formájában is bemutattuk. 
 A díjkiosztáson részt vett Marion Anita Mis-
kolc Város Önkormányzatának Kulturális Osztály-
vezetője, a januári kiállítást pedig Kiss Gábor al-
polgármester vállalta el, de betegsége miatt nem 
tudott megjelenni. 
 Az egyesület gyermekrajz versenye akarat-
lanul is összecsengett a Miskolc Városi Önkor-
mányzat törekvésével. Decemberben karácsonyi 
gyermekrajz versenyt hirdettek és a beküldött raj-
zokból válogatták a vezető tisztségviselők az ünne-
pi levelezőlapjaikhoz az illusztrációt. 
 Ez a több év óta bevezetett gyakorlat a közön-
ség figyelmét észrevehetően a gyermekek felé te-
reli, akik a város védőszárnya alatt is szeretetben, 
mosolyra fakasztó módon boldogan sereglenek 
össze az adventi ünnepvarázs csodálatos hangula-
tában. 
 

 
 

A gyermek rajzverseny résztvevõi 
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MEMENTO 
 

Miskolc, 2017. február 5. Művészetek Háza 
 

Táncszínházi előadás a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kényszermunkások emlékére 

a Duna Művészegyüttes produkciója. 
 
 Évek során kikristályosodott lelkemben a hó-
napok képe. December a Kisjézus, a béke, a sze-
retet, narancshéj és fenyőfa illat hónapja. Ja-
nuárra régebben nem volt érdemes felébredni, 
mert már harmadikán közölte a média az ár-
emelést, a gáz, a villany kifizethetetlen díját. A 
decemberi szélcsendre rágyalogolt szöges bakan-
csával a realitás. 
 Ilyen a magyar valóság. A béke csak illúzió, a 
szeretet csak bennünk él, irántunk nincs megnyil-
vánulása. Januárban azokra az időkre emléke-
zünk, amikor az ország vérben állt és levert forra-
dalmak, elvesztett világháborúk ódiuma vissza-
hullt a nemzetre. Ilyenkor járulunk fájdalmasan 
vezeklő szívvel a rokonok, atyai, anyai, baráti ne-
veket feltüntető emlékművek, táblák elé kis virá-
gainkkal, akiket hadifogságba, szovjet építőtábor-
ba vagy málenki robotra hurcoltak el a GULAG 
táborokba. 
 Január a fájdalom hónapja. Nem az októberek 
ünnepélyességével enyhített, hanem a személyes a 
családi, a falusiak, a városiak az A-ZS-ig magya-
rok fájdalma. Erről tanúskodik a DUNA Művész-
együttes előadása, amely együtt élt mindazzal a 
lelki-testi fájdalommal, ami a megkínzott nemze-
tet sújtotta a vészterhes időkben, mert miközben 
százezreket elhurcoltak, gondjuk volt arra is, hogy 
megerősítsék a trianoni döntést és gondjuk volt 
nemcsak a családok, de a nemzet megcsonko-
lására is. 
 Az alkotókat hiteles emberek írásai inspirál-
ták. Azoké, akik megjárták a büntetőtáborokat. 
Sorsuk a nemzet áldozatainak oltárán égett el, 
mert hazajőve hitet tettek ihletett szóval minden 
magyarok igazsága mellett, s íróként, költőként 
hallatták szavukat: Pető Gyula (Gyömrő) Almádi 
Ferenc (Heves) Rózsás János (Nagykanizsa). 
(Örülök annak, hogy Rózsás Jánost még életében 
kitüntette a Miskolci Bölcsész Egyesület az Igaz 
Magyarságért érdeméremmel).  
 Gratulálunk a rendező-koreográfus Juhász 
Zsoltnak, a zeneszerző páros Szokolay „Don-
gó” Balázsnak és Burány Bélának a mű 

megálmodásához és megvalósításához, valamint 
munkatársaik és a táncosok közreműködéséhez. 
Köszönjük az élményt, a drámai hatást, a DUNA 
Művészegyüttes művészi produkcióját. 
 Szeretném, ha lapunk hasábjain is meg tud-
nánk őrizni az együttes táncosainak nevét, melyet 
most a „Memento” oldalairól emelünk át az írott 
sajtó világának örökségébe: 
 Abonyi Rebeka, Barcza-Tóth Tímea, Bonifert 
Katalin, Bódi Dávid, Fehértóy Zsanett, Horváth 
Eszter, Kálmán Lilla, Kanozsai Ákos, Kenéz Eni-
kő, Kriston Fruzsina, Kolumbán Norbert, Kuzma 
Péter, Lukács Tamás László, Mezei Balázs, Resz-
neki Virág, Soós Gyula András, Szabó Csaba, Sza-
bó Tamás, Végh-Pozsár Kitti, Végh Tamás, Vinc-
zéné Bednai Nikolett. 
 Köszönjük a fájdalmas, mégis felemelő él-
ményt. 

(Szerk.) 
 

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

 
 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
1983-as miskolci bemutatójáról∗ 

 
ELŐZMÉNYEK 

 

I. A magánszínházak műsorán 
 

 A magyar drámák közül, amíg a Bánk Bán-t 
leginkább ,,ünnepi dráma előadásként vették elő 
jeles alkalmakkor, vagy évadnyitó előadásként, 
addig Madách remekműve jobban beépült a re-
pertoárba. 1884-ben Gerőffy Andor mutatta be el-
sőként Miskolcon. Jakab Lajos igazgató jóvoltából 
1888-ban az első Évát, Jászai Marit is láthatták a 
miskolciak, ugyanezen év telén pedig Luciferként 
a nagy műveltségű Rakodczay Pált. Időről időre 
elővette a drámát Csóka Sándor is. Luciferként a 
század első két kiemelkedő miskolci direktora, a 
színészként is jegyzett – a későbbiekben a buda-
pesti Nemzeti színészévé lett – Palágyi Lajos és 
Sebestyén Géza is bemutatkozott. Palágyi nevéhez 
                                                           
∗ A Miskolci Bölcsész Egyesület a Lapozgató Délutánok ke-
retében bemutatta Jankovics Marcell alkotását, egy ani-
mációs filmdrámát, Madách Imre: Az ember tragédiája rajz-
film feldolgozását. 
2017. február 15-én Érsekcsanádi István professzor tartotta 
a bevezető előadást. 
PhS Kékes Zsuzsa a miskolci bemutatókat méltatta. 
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kötődik az első nagy előadássorozat 1908/1909 
telén. S 1922-1927 között évről évre elővették a 
Sebestyének is. A darab népszerűségéhez nagy-
ban hozzájárult a monumentális történelmi tablók 
látványossága. A szcenika fontosságát mutatja, 
hogy Palágyi például megszerezte a népszínházi 
előadás díszleteinek másolatát Debrecenből, 
Sebestyén Mihály pedig bátyja Városi Színházából 
hozatta át a díszleteket. Ez utóbbi nem kis bátor- 
 

ságra is vallott: a hagyományos historikus díszle-
tekkel szemben Baja Benedek modern, expresszi-
onista képeket festett háttérként. Hasonlóképpen 
újszerű díszletek között került színre a drámai 
költemény 1942-ben Földessy Géza igazgatása 
alatt: „modernül ható mértani stílusú díszlet, az 
egyes jelenetekhez szimbolikus kulisszákkal” 
adott teret a játéknak, melynek középpontjában a 
pesti vendégművész, Kiss Ferenc Lucifere állt. 

 

 
 

Az ember tragédiájában Jászai Mari, mint Éva (Internet) 

 
 

II. Az államosított színház műsorán 
 

 A színházak 1949-es államosítása után 1956 
őszén merült fel a tragédia színrevitelének gondo-
lata: a társulat el is kezdte próbálni, ám az ok-
tóberi forradalmi események meghiúsították a be-

mutatót. Ezt követően 1963-ban Orosz György 
rendezésében, Básti Lajos, Zsolnay Zsuzsa, Bodor 
Tibor illetve Polgár Géza, Balogh Emese, Pákozdy 
János főszereplésével, Wegenast Róbert díszleté-
vel mutatták be a drámát: „Ennek az előadásnak a 
díszlet volt a mindent meghatározó, legfontosabb 
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leleménye. (...) A fekete körfüggöny előtt a szín-
pad teljesen csupasz volt. Illetve, a körforgó mint-
egy háromnegyedére ráépült egy fokozatosan, csi-
gavonalban, mintegy másfél-két méterre emelkedő 
rámpa. A színek különböző történelmi korát a zsi-
nórpadlásról leeresztett egy-egy jellemző kép jel-
képezte csupán. (Egy piramis, egy görög váza raj-
za és így tovább.) A színpad alapszintjén kezdő-
dött a játék, az angyalok természetesen a rámpa 
legmagasabb részén álltak és dicsérték az Urat, és 
amikor az emberpárt kiűzik a Paradicsomból, ak-
kor Ádám kicsit majomszerű mozgással, erősen 
hajlott háttal elindul az alatta megmozduló rám-
pán fölfelé. Valójában egy helyben jár, de mindig 
magasabbra ér, és mire felér a csúcsra: kiegyene-
sedik. 

 
Az 1983-as bemutató 

 

 A tragédia születésének évfordulóján a Buda-
pesti Nemzeti Színház és zalaegerszegi társulat 
mellett Miskolc is színre vitte Madách drámáját. 
Az előadás rendezője Csiszár Imre, aki 1975-től 
főiskolásként kezdett dolgozni Miskolcon, majd 
1979-től művészeti vezetőként hazai színjátszá-
sunk élvonalába emelte a színházat, s a nyolcva-
nas években az egyik legizgalmasabb színházi 
műhelyként tartották számon az intézményt. Csi-
szár Brecht szellemében a színház társadalmi sze-
repvállalását, politikusságát hirdette. Expresszív 
erejű, nagyszabású rendezései – A szecsuáni jó-
lélek, az Angliai Erzsébet, a Cseresznyéskert, Ga-
lilei élete, Peer Gynt – totális színházi produk-
ciókat eredményeztek. Hűvös tárgyilagossággal, 
groteszk távolságtartással, racionalitással átgon-
dolt és rendkívüli izzással megvalósított munkái 
sorába illeszkedett a tragédia színrevitele: Csiszár 
Imre rendezésében meglepő ötlettel Madách alsó-
sztregovai birtokán képzelhettük magunkat, ahol 
mintha paraszt színjátszók adták volna elő a da-
rabot. Ez a naiv, bumfordi népi hang a groteszk 
irányába lendítette a romantikus drámai költe-
ményt: nem a filozófiai drámát bontotta ki, hanem 
az öntudatos emberré fejlődés drámáját hangsú-
lyozta. 
 A drámát falusi rituális szertartásként mutat-
ták be: a színház ezen ősi funkciójához való 
visszakanyarodást tükrözte a játékban alkalmazott 
körforma, a tömegek körkörös mozgatása és az 

egyszerű motívumokból építkező, de erőteljes ze-
nei hatás (zeneszerző Márta István). 
 A falusi kúria udvarán elsőként a zenészek 
jelentek meg, a színpad hátsó szegletében foglal-
tak helyet, s az előadás alatt végig ott játszottak. 
Majd sorra jöttek a színészek fehér, darócszerű 
alapruhában. A felharsanó zenére felszabadult ün-
nepség kezdődött: az Úr dicsérete – Körtvélyessy 
Zsolt mint falusi tisztelendő úr jelent meg egy ma-
gaslaton, akit az akkori május elsejei ünnepsé-
gekhez hasonlóan köszöntött a falu népe. Lucifer 
(Blaskó Péter alakításában) és az Úr összecsapása 
vetett véget a boldog, öntudatlan ünnepnek. 
 Az egyes történelmi színekben a színpad kö-
zepére, mintegy porondot kijelölve, különféle szí-
nű, kör alakú szőnyeget helyeztek egymásra, kö-
zépen egy toronyszerű, színről színre változó épü-
lettel. Egy-egy színhez csak minimális jelzést al-
kalmaztak. 
 A játék végén a szereplők egyenként előre-
mentek a színpad szélére, letették a jelenet alatt 
kezükben tartott égő gyertyákat, s távoztak. Majd 
az Úr, mint pap és Lucifer, mint tanító, szerepüket 
letéve, egymást átkarolva sétáltak ki a színpadról, 
nyomukban a zenészekkel. Megtisztító, elgondol-
kodtató magyar szertartás részesei lehettek. Az 
előadáson végigvonult a tűz jelképe. Lucifer, ami-
kor kijelenti az elalvó emberpárnak, hogy „Egére 
egy kicsiny sugárt adok, (...) s e sugár a remény”, 
meggyújtott egy fáklyát, s ezzel a fáklyával kísérte 
végig Ádámot, mint az útmutatás, haladás, bátor-
ság jelképével. 
 „Az ember tragédiája Miskolcon nem titkol-
tan egy generáció vallomása önmagáról s arról, 
hogy mily „rettentő látomások” gyötrik, s hogy e 
látomásokkal valahogy mégis együtt kell élni. A 
fiatalok Tragédiája ez az előadás, nem csak a ját-
szók életkora teszi azzá, hanem a problémalátás- 
és kezelés is. Csiszár Imre megközelítése egy a 
lehetséges sok közül, s bár Madách műve veszített 
valamelyest filozófiai mélységéből, az elő-adás po-
pularitása mindenképpen nagy nyereség. Ez az 
előadás azok közé a hazai és külföldi Tragédia-
interpretációk közé sorolható (szolnoki, zalaeger-
szegi, tartui stb.), amelyek élő és aktuális drá-
mának látták és láttatták Madách Imre remekmű-
vét” – fogalmazta meg az előadás jelentőségét 
Nánay István kritikus. 

(Kékes Zsuzsa) 
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Tibold Szabina 
 

Amikor a Fény eljött hozzám 
 

Drága Édesanyám!     
 

 Vannak érzések, suhanó gondolatok meg-
érinthetetlen hangok a lelkemben melyek szavak-
ba nem foglalhatók, mélységük talán még a Fény-
nyel sem elérhető. Egyetlen kötőszál tartja őket 
össze és ad értéket nekik ― a Te lényed, az 
esszenciád, ami valahogy a legszürkébb pillana-
tokban is erőt ad a folytatáshoz és értelmet a meg-
oldáshoz. 
 
 Amiket ebben a füzetben összegyűjtöttem Ne-
ked, talán csomópontoknak számítottak a kettőnk 
közötti kapcsolat megtisztulásában és erősítésé-
ben. Ha asszimilálni tudnám minden fájdalmad és 
szenvedésed, melyet létem hatására átéltél, meg-
köszönném a Teremtőnek. Mivel nincsen hozzá te-
hetségem, talán a lelkem darabjainak megvillan-
tása gyógyírként fogja simogatni a sebeidet. 
 Ahogyan szeretlek, az túllépi az emberi sze-
retet határait ― csillogsz, fénylesz előttem, mint 
az Istennő, mécsesed lángja bevilágítja a szívem. 
 

 
 
 Megválaszolatlan kérdések özöne ostoroz. 
Életem kérdései, mint elemek, a Széllel, Tűzzel és 
az áradó Vízzel hasonlíthatók. 
 Pl.: Nőnek születtem, ide, ebbe az ájuló vi-
lágba, ahol múlt és jövő elképedve bámul egy-
másra, mialatt a jelen káosza megemésztetlenül 
okádja ki az értelmet. 
 Nőnek születtem ― szépnek, érzékinek, med-
dőnek. Miért? ― kérdem a sötétségtől ―, csavarta 
meg így a sors létemet? 
 Érezvén a lehetőségek végtelen, szétpukkanó 
buborékait, felmentem a Sorsot a felelősség alól, 
vádam önmagamra hull. Kapaszkodtam észbe, 
biztonságba, feláldozván ösztöneimet. 
 Meddőnek születtem? 
 Azzá lettem. 

Boszorkányok Éjszakáján, 
Terhes Hold, mosolygó arcán 
Táncol az Éj… 

 
Indigó palástja, 
Csillag dekoltázsa 
Csábos, varázsos 

  álmot ígér. 
 

Szerelmét várja, 
Ki késik a drága, 
Hajnalpírt paskolván, 

  orcájára. 
 

Mosolya feldereng, 
Az Éj tovarebben, 
Ki várt hiába, 

  hiú mátkájára. 
 

 
 
 

 Földanya mindannyiunknak megadja a for-
mát és a pódiumot ahhoz, hogy megalkothassuk 
karakterünket és kibontakoztathassunk egy drá-
mát a történelem-szőttes számára. 
 

 
 

’Freedom is in the 
pover of perception. 

 
Trans: 

‘Szabadság a felfogóképesség 
erejében van. 
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 Imádság az Istennõhöz 
 a téli napéj-egyenlõség alkalmával 
 

Imádom Őt, kinek teste 
termékeny és óvó mint 
  Gaiaé 
 
Imádom Őt, aki terhem viselte, 
megszült, etetett testéből, 
vigyázott álmomban, 
majd áldással 
utamra engedett. 
 
Ő, aki gyönyörben alkot, 
fájdalomban előre bocsájt, 
a Végnél megbocsájtással 
újra magába ölel. 
 
Imádom Őt, kinek képét 
és formáját viselem 
 testemen, lelkemben. 
 
Ő az anya! Én anyám, 
 mindenki anyja. 
 
Év kereke forduljon, 
Évszakok váltakozzatok, 
hogy Anyánk megújulhasson 
az Élet számára, 
mindannyiunk biztonságára. 
 
  Úgy legyen! 
 
 

   
 
 

 

 Öt-hat éves koromban volt egy prófétikus ál-
mom, leírom Neked, hogy megértsem és végre 
megszabaduljak tőle. 
  ~ Az üres fürdőkádban fekszem az edelényi für-

dőszobában, könyökömmel feltámasztva ma-
gam, nézem a terhes hasam és várom, hogy a 
szülés meginduljon. 
Tele vagyok félelemmel, sötét van és én egye-
dül vagyok, csak egy kis fény szűrődik be az 
ajtónyíláson. Ahogy az idő múlik, a félelmem 

növekszik. Próbálom nyomni a gyereket, de 
realizálom, hogy nem fog semmi kijönni, mert 
nem lehetek terhes. 
Hatalmas ürességet, elhagyatottságot érzek. A 
fájdalomtól és az egyedülléttől, a tehetetlen-
ségtől elkezdek sírni. 

 
 A sírásra felébredek és látom, hogy a köny-
nyek és a fájdalom valódiak. A szülő nő dimen-
ziójából visszacsöppenek a gyermeki testembe, de 
a lelkem ott marad a női sors megmagyarázha-
tatlan ürességében. Ez az álom, mint egy rossz 
szellem gyakran visszatért hozzám. Talán fel akart 
készíteni egy életre, ami csak egyedül, segítség 
nélkül teljesíthető. 
 Azzal, hogy nem szédültem bele a világ dog-
májába és valahogy leküzdvén a félelmeimet belső 
erőre tettem szert, megértettem, hogy egy Nő min-
dig ’terhes’, mindig önmagában hordja az alkotás 
magját. Gyakran nem képes erőkifejtére, addig 
amíg önmagát meg nem ’szülte’ először. 
 A magamra találás pillanatában a Te erődet 
hoztam a világosságba. Átfénylettél a homályon és 
megértettem az értékeimet, mert Te ruháztál fel 
velük! 
 El kell mosolyodni magamon, hogy milyen 
bűntudatom volt, amikor egy világot tettem ma-
gunk közé, azt hittem a könnyebb utat választot-
tam. Bár nem kívánom senkinek az életem, én 
nem cserélném fel senkiével és nagyon keveset 
változtatnék rajta, ha újra kellene kezdenem. 
 Őszintén mondhatom, hogy mindig hűségesen 
követtem a Csillagomat. 
 
 

 
 
 
Az emberek nagy szellemi sötétségben élnek. 

Ha valaki, aki kimerészkedett a világosságra 
visszatér a Fénnyel a sötétségben élőkhöz, leg-
inkább megvakítja őket. A ’szem’, amely nem fo-
kozatosan követi a csiklandozó sugár útját annak 
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forrása felé, az elveszti látását, mielőtt felfedez-
hetné annak szépségét és teljességét. 
 
 

 
 
 
 Amikor nincs bennem zaj és a csend teljes, 
elkezdek hallani dolgokat. hangokat, törött mon-
datokat, beszélgetés foszlányokat. Néha felisme-
rem a hangot, néha csak futó zagyvaság. 
 Megpróbálok odafigyelni és kiismerni az ér-
telmét, talán üzenet a számomra. Nem aggódom, 
és nem ijeszt meg, ez egy különleges adottság, bár 
gondolom egy pszichiáter Schizophreniának ne-
vezné. Én érdekesnek találom és Joseph 
Campbell szavai jutnak az eszembe: 

„Ugyanabban a vízben, amelyben az őrültek 
fuldoklanak, a psychic vidáman úszik.” 
 
 

 
 
 
 A bálványokat ledöntjük, majd új értelem-
mel felruházva újra felállítgatjuk őket. 
 Gondolom az evolúció törvénye szerint min-
den kimegy a divatból egyszer, de ami a folyta-
tólagos funkcionálás szintjét elérte és ugyanakkor 
képes rugalmas átalakulásokra a környezethatá-
sok alapján, az eléri a halhatatlanság fokát. 
 
 

 
 
 
 
 

Versike az öngyilkossági gondolatok 
gyógyítására 

 
’Hörög a görög 
Szegyében tőr lötyög, 
 

Ülepe alatt 
Döglött lova rohad.’ 

 

 
 
 

Világok fölött síkon 
 állok – 
Hajamat borzolják, kuszálják 
 a lángok. 
Lábaim szélben fürdenek, 
Zivatar ébreszti lelkemet 
Földanya 
 altasd el 
  testemet. 

 
Egyesülés az elemekkel 

 

 
 

Ez a versike, ami a betegséged alatt látogatott 
meg.  
 
 Amikor a Fény eljött hozzám és megvilá-
gította a sötétségemet, azt hittem én voltam az 
egyetlen ember a világon, aki vakságban élt. 

Ma már tudom, hogy a fény látogatása aján-
dék, különleges kegy volt a számomra, hasonlít-
ható, de nem azonosítható mások életről alkotott 
véleményével 
 

 
 

A földi játékról 
 
 A színpad ugyan az, a színészek is ugyan 
azok, bár a díszletek és karakterek változnak, a 
rendező szeszélyeitől függően. 
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Gondolatok a Magyar Szent Korona 
keresztpántján látható 

nyolc apostol térbeli elrendezéséről 
 
 Dr. Végh Tibor kutató és szerzőtársunk kül-
dött egy célszerű összegzést arról, hogy az Ősi 
Gyökér köréhez tartozó kutatók milyen meggon-
dolások alapján helyezték el a keresztpánt apos-
tolait egy-egy általuk felállított rendszerben. A 
kutatók elfogadták a Bolyai-ak által emlegetett 
Üdvtörténet szót, s e fogalom körében szemlélték 
a nyolc apostolt. Dr. Végh Tibor levelébe bele-
foglalta a kutatók vezérelvét: 
 
 „Borbola János a Teremtő („Pantokrátor”) 
képének korábban betűként értelmezett jeleiben 
és a pártázat „méhkasszerű” rajzolataiban az 
egyiptomi matematika képleteit fedezte fel (lásd 
„Királykörök” című könyvét), Németh Zsolt a 
Szentek képeinek eddig díszítőelemként kezelt 
mintázatát részecskefizikai elemekkel analógiába 
hozva találta meg a szentek sorrendjében az 
energiaáramlás útját a Szent Koronában, (lásd 
könyvét: „A magyar Szent Korona” 2007. BKL 
kiadó), jómagam Pap Gábor célravezető köve-
telményeit szigorúan betartva és hasznos segít-
séget nyújtó támpontjait elfogadva, azok alapján  
(intuícióval kiegészítve) a Szentek névünnepeinek 
a csillagászati évkörben történő elhelyezésével 
mutattam ki a Szent Korona szerkezetében annak 

Boldogasszony-központosságát (2002-ben, lásd az 
Ősi Gyökér 2009/3-as számát). 
 Pap Gábor helyes követelményeiért és tám-
pontjaiért hálásak lehetünk és nagy kár, hogy – 
együttműködése híján – a többszörösen is elért 
eredményekben nem osztozhatunk vele.” 
 
 Scheffer Miklós kutatótársunk evangéliumi 
igékhez rendeli mellé az apostolokat és Krisztus 
meg a Pantokrátor képét (Én és az Atya egy va-
gyunk) és kiemelve János apostol talányos képét a 
megsebzett lábszárral hittel és lélektani mód-
szerekkel közelítette meg a MSZK képeinek ol-
vasatát. 
 
 Ugyancsak foglalkozott a Magyar Szent Koro-
na és a magyarság kapcsolatával Szabina, amikor 
a „fénybe burkolt változó pont” ezoterikus jelen-
tőségét kutatta. Javasolta, hogy a koronánkat, mint 
szakrális gyűjtőpontot emeljük a fejünk felé, esz-
mei magosságba, s ekkor fénybe borul a nemzet 
ege. 

 
Kedves Végh Tibor barátunk és kutatótársunk! 

 
Köszönjük a lapunk tartalmi elemeire vonat-

kozó szíves kitekintését és mindig érdeklődő sze-
retettel várjuk tanulmányait. 
 

Szeretettel köszönti: Ági 
 

 
 

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

 
 

Indiánok ~ Hunok ~ Magyarok 
 
 Tibold Szabina küldte el Interneten az in-
diánok nyelvéhez az alábbi adalékot. Örömmel 
láttam, hogy régi, kedves professzorunk – Simon 
Péter – kutatásait ma is emlegették. 
 

A Dakota indiánok lakota törzsénél tett lá-
togatásomkor nyelvész és történész apámmal 
együtt vettem részt a kisiskolás indián gyerekek 
anyanyelvi számtanóráján. Az egyszeregyet dalol-
va fújták, valahogy így: (énekelve) „Ketó ketó 
hetyen topa, ketó ketó hetyen topa”. Apám úgy 
tántorgott ki az ajtón és a fűben négykézlábra 

ereszkedve skandálta a hallottakat. Azt illuszt-
rálta, hogy a topa a négykézlábra esett ügyetlent 
jelenti, mely régen a négy magyar szinonim szava 
volt. A „ketó” értelmezése nekem se jelentett gon-
dot. Apám elmondta, hogy 1910-ben, szenyéri 
iskolájában így tanulta ezt az egyszeregyi rész-
letet: „Kétszer kettő legyen négy”. Ezt a „le-
gyent” később több, 90 év körüli ember is meg-
erősítette, ők is így tanulták a századelőn. Mivel 
hazafelé a lakotákkal rokon oglalák földjén jöt-
tünk át, megálltunk, és egy indián kisfiútól meg-
kérdeztem: „Mondd, hogy mondjátok ti a saját 
nyelveteken azt, ami angolul így hangzik: two by 
two is four (kétszer kettő, az négy)”. „On pár on 
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pár lecsen topa” volt a meglepett gyerek válasza. 
Pedig nekünk volt sokkal több okunk a meg-
lepődésre, hiszen most egy másik, és nálunk is élő 
szóval fejezték ki ugyanazt. Az „on” szinte a világ 
valamennyi nyelvén egyet takar. A pár magyarul 
most is kettőt jelent. Tehát a jelentés: „Egy pár x 
egy pár legyen négy”. 

S ha még ez sem elég bizonyíték, akkor itt 
van még egy: 

Mert pl. egy lakota-sziú tanácskozó tűznél is 
elhangzanak ilyen szent mondatok (ezek elmon-
dása ott kötelező): 

„Rakattu ja dizet, 
Ill ja füsti Hezod. 
Wakonda Dédpa 
Azt mö nek Atonhe!” 
 
„(Megrakták a tüzet, 
Száll a füstje Hozzád. 
Nagy Szellem Ősapa, 
Add meg nekünk Szellemed!)” 

 
 

– Dr. Simon Péter – 
 

 
 

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

 
 

Áts Nellynek 
    

Kedves Nellyke! 
 
 Köszönöm, hogy elküldted verseidet és le is 
közöljük a „SEGÍTSETEK A FÖLDNEK” és az 
„EZ VAGYOK ÉN” címűt. Ez lesz a bemutat-
kozásod. Gratulálok a Táltos Kecske Gyermekrajz 
pályázatra beküldött képedhez. Továbbra is sok 
sikert és jó tanulást kívánok szeretettel. 

Ági 
 
 
 

Áts Nelly versei 
 
 

SEGÍTSETEK A FÖLDNEK 
 

Hullócsillag az égen, 
Vigyázz ránk a sötétben! 

Nézz le szeretteimre, 
Adj áldást rájuk örökre! 

Az emberek, akik éltek s haltak, 
Segítsetek a rászorulóknak! 

Az életben a gátlásokat, 
Segítséggé váltsátok át! 

Minden jelenség, eseménnyé, 
S a csemete váljon zölddé! 

Segíts nekünk világegyetem, 
Hogy mindenhol legyen szeretet! 

 

EZ VAGYOK ÉN 
 

Szívem gondterhes, 
Eszem mérges, 
Szemem víg, 
De mindig rí. 

Mérges vagyok, 
De szeretek. 
Testem ölel, 

De mégis letakarja a lepel. 
Lábam fut, 

De utol éri az út. 
Ajkam mosolyog, 

De folyton háborog. 
Füleim lehangoltak, 

Merthogy engem okolnak. 
Orrom sose víg, 

Mert annyi rosszat bír. 
Lelkem segít, 
De mégis sír. 
Ilyen vagyok, 

Ez vagyok ÉN! 
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Kaffka Margit versei 

 
 

MORVAMEZÕTÕL URÁIG 
 

Apám északról jött. A lelke ércvizű tó, 
Mely súlyos hegyek sötétjén küzdve ezerévig szivárgott, 
S elnyomva, mély magányban mindent magábaváltott, 

Mi titkos, lágy erővel oldó és gyógyító. 
Oly szomorún fölényes, mint bölcs, szelíd, komoly, 
Egyetlen hű szolgája valami izgága, zsarnoki úrnak, 

Kitől rakoncátlan kis úrfiai tanulnak. 
― A csigaháza volt egy szép, hűs, okos mosoly. 

S gyermeke én... 
De én kicsinyebb vagyok, mert érzem, csak nem merem követelni a részem. 
Mert kezem egy kilincsen, csak nem mertem soha még felnyitni egészen. 
Ha sértve elémvet morzsákat az élet, gőggel a porban otthagyni se merem. 

Bár gyűlölet fullaszt, emberséggel fölveszem és ajakammal illetem, 
Sőt, ― hogy érdemes legyek, önként viselek böjtöt és terhet és jármot. 

Ha üt, jogformát keresek, hogy igazát védjem és félreállok. 
Mert csigaházam és menedékem az ál-fölényű alázat. 

― Mert belezárkózva egyedül vagyok, úr vagyok, senkise láthat, 
Mert leigázott, szlávos apák hős félelmében reszket a lelkem, szegény. 

S így tisztelve ― kijátszhatom a dolgokat gyengén, ravaszul ― apáim gyermeke én. 
S lám, furcsa-e, szégyen-e? ― Anyám véreit is a vérembe leltem. 

Vércseszemű, lobogó, nagyhomlokú, kislovú had, 
Verecke után a lápos, puszta Urában kicsiny urak, 

Kik évezerig „ellenszegülének” bús garral a zsombékos telken. 
Hol újudvar állt, finom idegenség, bőárnyú, kegyes királyi palást. 
Nem mentek el. Eb ura! Ott különb ember is koccintana nálunk. 
Igriccel ittak. Magukét. Szamosszeg a világ, és házuk a váruk! 

Igric, ha dicsérve nótába-szerezte, kacagva laktatták torkig a nyavalyást. 
Volt, ki paraszttal soh’se szólt, köztük szeges ostorral járt csak. 

De nagy pestis-időn haló szemüket ő fogta le csinján. 
Másik asszonynak esküdött, hogy gyűrűje ott lesz örökre az ujján, 

S egyszer... levágta gyűrűstül az ujját, hogy oda lökhesse elébe: ”Lássad!” 
...S hogy mindez bennem asszonnyá kicsinyült! 

Tudod-e? Hogy engem akarni nem, csak kérni és várni lehet. 
Hiszed-e? Nekem egy kicsit mindegy. Nem sírok. Kacagva szeretek. 

Játszol? ― Túljátszom. (Bennem valami nagy álomkomoly!) 
Elmúlt? ― Nem is volt! (Hol az ”örökké” szent babonája, hol?) 

Ó, én megkeresem az asszonyt, a másikat, hogy jó legyek hozzá, és szívemre öleljem. 
Megáldalak vele, elküldelek vele (előttem nem lehet asszony), hogy kedved teljen. 

Így! ― (Bús álomurak, Ura urai a láp szigetén.) ― 
A csigaházam, a váram olyan egy, oly gyönge... olyan én. 

 
Nyugat, 1909. II. köt. 596. I. 
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LITÁNIA 
 

Te édes-kedves társam, 
Miféle szerződés ez? 
Micsoda Isten irta, 

Mikor szivünkbe irta? 
 

Ez puha, fehér párnám, 
Min nem nyugodtam eddig. 
Lelkem szép muzsikája 
Mit nem hallottam eddig. 
Bölcsességgel teljes könyv; 
Mostanig nem tanultam. 
Én friss-jó egészségem; 
Mily soká beteg voltam! 

 
Én reggeli harangszóm, 
Szép, napos délutánom, 
Szelíd, esteli lámpám, 
Sürü csillagos éjem. - 
Ó éjem, égem, kékem, 

Te kedves-kedvességem! 
Csobogó, teli korsóm, 

Friss, hajnali harangszóm, 
Csendes, nyugalmas álmom, 

Napfényes délutánom. 
 

"Szerelem"? - ezt már írtuk, 
Prózába, versbe sirtuk. 
Szerelem; olcsó szó ez: 
Szerelem, - így ne hívjuk! 
Apám vagy és fiam vagy, 
A mátkám és a bátyám, 

- Kicsiny, fészkes madárkám; 
Ideál, - szent, komoly, nagy; 
Pajtásom, kedvesem vagy. 

 
Hittel és emberséggel 
Első te, kit vállallak, 

Kit szóval-szívvel vallak 
És álmomba se csallak. 
Kit bántani nem hagynék, 
Kiért tán ölni tudnék; 
Te édes-kedves társam, 
Miféle szerződés ez? 
Micsoda Isten irta? 

 
 

Nyugat, 1916. II. kötet. 606-607. l. 

 

LACKÓ 

 
Jött egy csoda. Harmatlágy, pici jószág, 

Édes, lihegő, bimbószínű lény. 
Vér lüktet benne! Eleven valóság! 
S nézem kétkedve, tanakodva én. 

Vánkospihéit elzilálni félek, 
Már szétterült az álmaim felett, 
Már átölelem féltve, mikor ébred, 
Ó, el ne rebbenj tőlem, új igézet! 

- - - A te szemeid a leggyönyörűbb szemek. 
 

Jött valakim, aki nem volt idáig, 
- Felém rajzó, bomlott vágyakkal telten, 
(Bár öltögettem hószín, csöpp ruháit) 

Csak nemrég is, be messzi járt a lelkem! 
- Hát vége volna a titáni hévnek? 
Nagy száguldásnak viharparipán? 
Közelebb jöttek-é a messzeségek? 

Nem! - Csakhogy itt engem keres az élet, 
- - - Az csak a párna fodra, Csacsikám! 

 

Már halkan úszik a soktornyú város, 
A légemelte, rezgő, csalfa kép 

Mindegyre messzebb. És nyomába szálldos 
A vágy, - szétfoszló, lenge párakép. 
Viharzó tapsok zaja szerteszéled, 
Homályba hullnak kísértő szemek, 
Kilobban a tűz, elhallgat az ének, 

Itthon maradtam - mindörökre véled. 
Egy álom int még. - - - Ne sírj! Nem megyek. 

 

No lám! Elgörbült kedves gyűszűszád. 
Ne sírj, kis ember, én gyönyörűségem! 
Se lát, se hall egyébrül az anyád, 
- Tejszagú, édes kis testeden át, 

Csak azon át szabad az út már nékem. 
Halkan hívó szók még kísértenek, 
De a kiáltásnak ereje nincsen. 

Szeme lezárul. - Nem, nem mehetek! 
Csitt... aluszik! És akkor jól van minden. 

 
A Hét, 1906. II. kötet. 510. l. 
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Kühne Katalin 
 

EGY NEMZET GYÁSZOL∗ 
 

Sír az ég, hullatja könnyeit értük. 
Mi mégis égünk, remélünk és élünk. 
Újra kezdjük életünk, nő sírokon 
virág, bokor, fa lombosodik. 

 

Egy nép eszmélt, együtt indult, vállalták 
a harcot, a szenvedést, a kínhalált. 
Megnyomorítottak, megdicsőültek. 

Csendben imádkozunk, ez így lesz ünnep. 
 

Megérkezett a nyári kánikula után 
vihar, zuhogó eső. Mindent tisztít, 
vérüket elmossa hatvan év múltán. 
Árkok megtelnek, sebek feltépődnek. 

 

Emlékezünk srácaink tetteire, 
hős kiállására, fiaink halálára, 

börtönökben megkínzott szüleinkre. 
Kimondták a kimondhatatlant bátran. 

 

Igy végleg megpecsételődött sorsa. 
Üldözöttek, kitagadottak lettek. 
Kitelepítettek, munkatáborba 

vittek, hol százezreket éheztettek. 
 

Tíz-tizenöt évet ültek gyermekek. 
'mikor a tizennyolcat betöltötte, 

több száz fiatalembert kivégeztek, 
a vérbírák ártatlanokat öltek. 

 

Piros vérüket ontották az utcákon, 
jeltelen sírokba temetve fekszenek. 
Évtizedek múlva kaptak sírkeresztet, 
a háromszázegyes parcellában nevet 

 

'kik előtt hatvan éve gyászolt egy nemzet. 
Elenyészhet, elszáradhat minden élet, 
de tavasszal megújulhat, élni kezdhet, 
nyáron kiteljesedhet, újra teremhet. 

 

Földünk gazdagodhat, velünk gyermekünk. 
Értelme fejlődhet, eszméket szülhet, 
így nekünk új világot, békét hozhat. 
Csatát nyer, igazáért kiáll, szólhat. 

                                                 
∗ Ezt a verset 1956. október 23-ára, a csodálatos napok emlékére 
írtam, hatvan éves évfordulónkra, és az utána következő megtor-
lások miatt, amelyek százezreket nyomorítottak meg. Ha méltónak 
találjátok, osszátok meg másokkal, akik szintén átélték ezt a kor-
szakot. Ismeretlen emberek összebomlása, 13 nap dicsősége, majd 
szüleink, fiatalok szenvedései, gyermekek vére az utcákon, hősies 
tettei, a börtönökben, gulágokban, kitelepítésekben, statáriális bí-
róságok ítéletei által kivégzettekre emlékezzünk, amíg élünk. Le-
gyünk büszkék rájuk, mondjuk el nekik, milyen nagy változás in-
dult el akkor, amit a világ népei azóta is példaként említenek. 
Azok, akik ezután Nekünk, akik mindezt átéltük, kötelességünk 
megosztani utódainkkal:    

 
Melher Marika 

 

HAJNALI MISE 
 

Jeges fehér hajnalon, 
hajlékom elhagyom, 
arcom fagyba mártom, 
indulok eléd Jézusom. 

 

Karcsú, bús kémények, 
ég felé pipálnak, 

fenyőágra, bokorra, 
dér hálói szállnak. 

 

Fényes hajnalcsillag, 
házak fölött kóborol, 
léptemre kapualjból, 

kutyák vicsora válaszol. 
 

Sápadt képe a holdnak, 
társként követ utamon, 
dideregve belém karol, 
s körbefonja alakom. 

 

Halvány lámpafények, 
elnyúlt árnyékára lépek, 
felém jönnek, elhagynak, 
jégtükrök elém buknak. 

 

Öregedő asszonyok, 
adventi vén pásztorok, 
csoszognak mögöttem, 
rózsafüzér kezükben. 

 

Toronyban óra bong, 
rorátéra hív a harang, 
tölgyfa ajtó nyikorog, 
léptüktől csizma kopog. 

 

Három királyok jönnek, 
Jézust váró bölcsek, 
betlehemi csillagok, 

fényt hordó asszonyok. 
 

Homályból sötét padok, 
oltár előtt ministráló angyalok, 
orgona hangja száll velünk, 

párát lehel énekünk. 
 

Adventi gyertya serceg, 
feszület elé térdelek, 

imára kulcsolom kezemet, 
várom a születő kisdedet. 

 
 
 

 



 

 

 

 

Ábrányi Emil 
 

ÉL A MAGYAR... 
 

Fessétek bár sötétre a jövőt, 
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés, 
Beszéljetek közelgő, hosszu gyászról, 
Mély sűlyedésről, biztos pusztulásról: 
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés! 
Szentűl hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 

 
Többet ki küzdött és ki szenvedett? 
Hiszen vértenger, temető a mult! 
Vetettek rá halálos szolgaságot, 

Irtották szörnyen... ámde a levágott 
Törzsek helyén még szebb erdő virult. 
Ezért hiszem, akármit mondjatok, 

Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 
 

Ki a saját pártos dühét kiállta, 
Annak nem árthat többé idegen! 

Hányszor harsogták kárörömmel: Vége! 
S csak arra szolgált minden veresége, 

Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. 
Ezért hiszem, akármit mondjatok, 

Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 
 

Szükség van arra nemzetem, hogy élj! 
Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy, 
Van egy erényed, mely fényt vet te rád, 
S melyért az Isten mindent megbocsát – 
Hogy a szabadság leghűbb véde vagy! 

Ezért hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 

 
Ha minden nemzet fásultan lemond, 
S a szent rajongás mindenütt kiég, 

S a büszke jognak minden vára megdől: 
A te szabadság-szerető szivedtől 
Új lángra gyúlad Európa még! 

Ezért hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar örökre élni fog! 

 
Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk, 

Ki trónusán bírói széket űl! 
És hogyha minden búra, bajra válik, 
Romok között is hirdetem halálig, 
Erős, nagy hittel, rendületlenűl: 

Legyen bár sorsunk még oly mostoha, 
Él a magyar s nem veszhet el soha! 

 
 



 

 

 
 

”Honfoglalás kori kereszt a jászberényi Múzeumban” Fotó Márta Zsolt 

 
 
 

Következõ szám tartalmából: 
 

Farkasinszky Tibor: Magyarok régi istenség és népneve 
 

Gyárfás Ágnes: Vágd ketté a horgas inát. Lábsérülések szimbolikája 
 

Kühne László: Egy szemtanú emlékezései: Miskolc, 1956. október 
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