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JUHOS—KISS JÁNOS 

Aranyszarvas — gyógyturizmus 
A valóság és álom határán vágtázunk 

Meglepődve, de jó érzéssel hallom reggel a 
Kossuth Rádióban, hogy ma (2001. nov. 26.) van a 
gyógyturizmus és gyógyfürd ők napja.. Nálam teg-
nap volt (szinte „boldogsággal" tölt ődtem fel!), 
amikor kirándultam egyet a tápiószentmárton! Atti-
la-dombon, voltam a Kincsem Múzeumban, láttam 
az épülő  fedett uszodát és a már kész lovardát. Ol-
vastam a 37 Celsius-fokos gyógyforrásról... Aznap 
délután hallom a rádióban, hogy minden harmadik 
település a gyógytur!zmusban Iát fantáziát. Megva-
lósításukhoz segíthet a kormány Széchenyi-terve, 
amely 10 milliárdot, majd még további 5 milliárdot 
különített el a gyógyturizmus fejlesztésére. 

Pár hét múlva olvasom a Magyar Nemzetben 
(2002. jan. 8.), hogy idén 12 milliárd forint jut a Szé-
chenyi-tervbő l azokra a programokra, amelyek a 
kulturális turizmust érintik... Lehet töprengeni, el-
mélkedni... Pályázni... 

Bevallom, belő lem tegnap új ember lett. Keresz-
tül-kasul körüljártam a tápiószentmártoni Attila-dombot, 
ahol zömmel fehér lipicai lovak legelték a száraz f űcso-
mókat, vagy öt-hat ló odajött hozzám, hogy valamiféle 
ősi szokás szerint köszöntsenek, hogy almát, pékter-
méket, „jóléti morzsát" kérjenek, hogy aztán „megbe-
széljük" a homályba veszett, de így is dics ő  lovas vitéz-
ségünk... 

A karámból rámlehelték vágyaik, hogy végre ta-
nítsanak már eltájolt fiataljainknak egy kis harcmodort, 
gazdasági gyarapodást, természetes életmódot, áldá-
sos megnyugvást, „kulturális turizmust"?! Beszélnem 
kell a Kaposmérőn megrendezett nyilas világbajnok-
ságról, ami Kassai lovas győzelmével ért véget, aki lo-
vas vágtában négy másodpercenként kil őtt egy-egy 
nyílvesszőt a négy céltábla valamelyikének közepébe!! 
Magyarországon van a legtöbb lovas-íjász társaság a 
világon Hozzánk jönnek újra megtalálni, fölfedezni lo-
vas múltuk. kezdve az oklahomai indiánoktól egészen 
a távol-keleti japánokig. 

Aztán olvasom a Magyar Nemzet 2002. jan. 9. 
számában: „Ezen a napon halt meg Bercsényi László, 
a francia huszárság megszervez ője, marsall (1778)." 
Nem akarok hozzáf űzni semmit, de fel a fejjel, magyar! 

A domb energiaközpontján álltunk. Fújt a csíp ős 
alföldi szél. Hárman álltunk a lovak közelében és egy 
család. Egy férfi, egy n ő  s egy tizenvalahány éves kis-
lányuk. Dühös voltam, amikor a férfi öklével vágott az 
egyik barátkozni akaró ló fejére, hogy „menj innen 
már"! Szomorúan gondoltam, hogy íme a pesti ember 
iskolapéldája! Mit keres ez itt a Nagy Magyar Alföldön?! 
Megértettem, amikor láttam, hogy feleségével béna 
kislányukat támogatták a karjánál fogva, hogy nagyon 
öregesen lépegetni tudjon. 

Hol vagy Attila? 453-ban meghaltál! a legna-
gyobb Hun Birodalom (az Uraltól a Rajnáig) legfélelme-
tesebb „királya" voltál. Mit lehet tanítani a gót Jordanes 
és Kézai Simon krónikái nyomán? Hová lett a nagy di-
csőségünk? Mit ír a nemrég meghalt Bóna István A hu-
nok és nagykirályuk című  művében? 

Merengek múlton s jövendőn. 
A hunok királya jóindulatú és nagylelk ű  volt. Fé-

nyes fegyverzete, aranysátra, fapalotája fenséges volt. 
Nem őrzött pénzt a ládájában, amije volt, azt elosztot-
ta. Nagyon bőkezű  és adakozó volt, azért még az ide-
gen nemzetek fiai is szerették, s szívesen laktak nála. 
Milyen jó lenne, ha most is fogadhatna a legpompá-
sabb sátránál, amely állítólag egymással csodálatosan 
összekapcsolt aranylemezekbő l volt összeerősítve. A 
sátrat tetszés szerint lehetett szétszedni vagy össze-
rakni, a sátor tartóoszlopai vert aranyból készültek, 
kapcsokkal ellátva, az eresztékeknél az oszlopokat 
csodálatosan csiszolt drágakövek fogták egybe. Attila 
istállói tele voltak szebbnél szebb fehér paripákkal, de 
olyan bőkezű  volt az ajándékozásban, hogy sokszor 
alig maradt egy-két paripája... 

Nekem se maradna egy sánta gebe sem, úgy-
hogy évszázadokat átível ő  ábrándozásom után most 
felbandukolok a „varázsdombra", az energiadombra, 
hogy elfelejtsem testi-lelki bajaim. 
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Egyébként tény és való, hogy Európában a föld-
kéreg a magyar Alföldön a legvékonyabb, 10 kilométer, 
máshol Európában eléd a 40-50 kilométert is. A leg-
több gyógyvíz és jótékony kisugárzás pontosan ezen a 
környéken van, aztán Pest megyében és Budapesten. 

Olvastam a tápiószentmártoni önkormányzat 
lapjának híradójában (2001. okt. 31-i számában), hogy 
a mai tudomány Szent György—vonalnak, illetve 
Leyzónának nevezi a földkéreg azon területeit, ahol a 
föld mélyéből történő  kisugárzások hatványozottan 
vannak jelen. Az emberi szervezetre jótékonyan ható 
kisugárzásról, elektromágneses er őtérrő l van szó az 
Attila-dombon, ahol messze a leger ősebb. Nem vélet-
lenül Attila-dombján került el ő  a késői vaskorban a hí-
res aranyszarvas pajzsdísz, fejedelmi jelvény, ma a 
Magyar Nemzeti Múzeumban látható. A nemrég eltávo-
zott László Gyula régész-professzor írta, hogy a 
tápiószentmártoni szarvas maga alá htizott lábú moz-
dulata számtalanszor ismétl ődik ukrajnai és ázsiai lele-
teken, de a mozdulatot nem értjük. A Kárpát-medencé-
ben két ilyen fejedelmi lelet került el ő , a másik a zöld-
halompusztai aranyszarvas. 

Az Attila-dombon 2,5- 3 Hz közötti a kisugárzás, 
amely jelentősen emeli az ember kreativitását s élet-
erejét. Nem véletlenül találkozok itt annyi gyógyulni 
idezarándokló, pokrócban sétáló emberrel e fagyos és 
szeles időben. 

Attila királyi címerén egy koronás fej ű  madár 
volt, magyarul turulnak nevezték, s minden hadban ma-
gukkal hordozták. A fél világ tartott félelmetes hadm ű -
vészetük és politikaművészetük sikerétő l. 

Elsétáltam a fedett új lovardába, ahol majd télen 
is rendezhetnek lovas programokat (még nincs átadva, 
üres). A Kincsem Lovasparkhoz közel megtekintettem 
a Kincsem Múzeumot. Itt látható többek közt a világ 
legeredményesebb versenylovának, Kincsemnek a 
csontváza. Fotójáról ítélve szép, hosszú nyakú és lábú 
ló volt. 1874 után 54 nemzetközi versenyen lett els ő  
befutó, a helyi Blaskovich János földbirtokos tenyész-
tette, aki annak idején a dombnak is az Attila nevet ad-
ta, s aztán az 1923-ban megjelent Attila városa cím ű  
tanulmányával felkeltette a szakma érdekl ődését a 
szinte kibogozhatatlan történelmi múltba kalauzolva. 

Kocsi János mai tulajdonos szerint 2002 tava-
szán megindul Attila újra megálmodott fapalotájának 
építése, Domonkos László, a M űvészeti Egyetem lát-
ványtervezési tanszéknek vezet ője készítette a maket-
tet a megvalósításához szükséges körülbelül 350 millió 
forint egy része is rendelkezésre áll. 

Milyen jó lenne ha közben az aranyszarvas és 
egyéb tárgyak után az építkezésnél felbukkannának 
olyan aranymeglepetések, amilyeneket még a világ 
sem pipált (az euro megközelíti!): mondjuk egy mági-
kus erej ű , aranyveretes Attila-kard; Attila arany-, ezüst-
és bronzkoporsói, aranylemezes vaszablája (nemcsak 
a lovat, hanem egyes népeket is rövid kantáron tartott!) 
netán arany szíjvégek, hogy jusson és maradjon is 
mindannyiunknak Istenostorán bojtfoszlányaiból, de fő -
leg azért, hogy szellemi kincsünk aranyfedezete mindig 
meglegyen! 

200212.11. évf. A~RA~<S 


