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Móricz Péter
Breier, Steindl, Tóth, Haber –

körmendi fényképészek a II. világháborút megelõzõ fél évszázadban

A kezdetektõl az 1890-es évekig

Breier Albert

Steindl Károly

Körmend elsõ, hosszabb idõn át megjelenõ hetilapjának,
a Rábavidéknek az elsõ száma 1883 áprilisában került ki a
nyomdából. Az újságból ettõl az idõtõl kezdve nyerhetünk in-
formációkat a Körmenden mûködött fényképészekrõl. A fotó-
zás kezdetei és 1883 közötti idõszakból két körmendi fotós ne-
ve ismert: Knocz Kálmán és Jeney József. Elõbbitõl kettõ, utób-
bitól három portrét õriz a körmendi múzeum archív fénykép-
gyûjteményében. Mûhelyüket a városban mûködtették, egye-
bet azonban egyelõre nem tudunk róluk.

Az 1880-as években a településen rövid ideig tartózkodó
fényképészek elégítették ki a körmendi polgárok fényképek
iránti igényeit. 1884-ben Alkier Károly fürstenfeldi fényképész
nyitott mûhelyt a körmendi Templom utcában. 1885 decem-
berétõl három hónapon át Bodács Gergõ fényképész várta a
fotózkodni vágyókat Kis utcai mûhelyében, majd székhelyét
Németújvárra tette át. A Rábavidék cikkírója restelkedve je-
gyezte meg vele kapcsolatban, hogy

1886 nyarán Kastiana Ede fizikus és fényképész vendéges-
kedett Körmenden. Amellett, hogy földrajzi panoráma kiállí-
tást mutatott be a Korona szállóban, fényképfelvételeket is ké-
szített a város polgárairól, többek között a Körmendi Atlétikai
Club táncvigalmán megjelent társaságról. A következõ, Rábavi-
dék által említett fényképész Eggenweiler Miklós volt Gyõrbõl,
aki 1889 májusában és júniusában mûködött a Híd utcai
Lüttich-féle házban. Az újság kiemelte a mûvészies és élethû
arcképeket készítõ fotós gyors expozícióit:

1891-ben megélénkült a fotósélet a városban. Áprilisban
rövid idõre Wágner József fényképész, akadémiai festõ nyitott
mûtermet a Szombathelyi utcában. A bécsi fényképészeti és
nürnbergi festõ társaság tagja hirdetésben ajánlotta, hogy

1891 augusztusában a Kalmár és Székely
fõvárosi fényképész cég beltagja, Székely L. tartózkodott, s ké-
szített felvételeket néhány napig a városban.

1892 nyarán Wágner József fényképész és festõ tért vissza,
s nyitott mûtermet a Hosszú utcában, a Donner József-féle ház-
ban. Fotóit két méretben készítette: a vizit alakúak hat darabjá-
ért 2 forintot, a kabinet alakúak hat darabjáért 6 forintot kellett
fizetni. 1892 decemberében az Istvánffy és társa nagykanizsai
fényképész cég alkalmazottja érkezett a városba, és a Donner-

féle házban készített fényképfelvételeket a körmendiekrõl. A fo-
tók kidolgozása Nagykanizsán történt.

1891 novemberében a következõ hirdetést jelentette meg
Breier Albert budapesti fényképész a Rábavidékben:

1894 márciusában újra megjelent a városban,
majd az év õszén hirdetésben ajánlotta fel fényképész felszerelé-
sét eladásra, s azt is vállalta, hogy a vásárlónak 14 vagy 30 napos
oktatást tart a fényképezésrõl. Breier végül meggondolta magát,
mivel decemberben már arról tudósította ügyfeleit, hogy Donner
József Hosszú utcai házában a téli évadra egy

állított fel, melyben még borús, esõs vagy ha-
vas idõben is készített felvételeket. Hirdetésében megjegyezte,
hogy

. Ettõl kezdve Breier
Albert huzamosabb ideig a városban maradt, csak az 1896. évi
millenniumi kiállítás idejére tért vissza Budapestre, utána visz-
szaköltözött Körmendre. Nevét megtalálhatjuk színi elõadások,
bálok felülfizetõi között. A helyi hetilapban 1902-ben jelent meg
utolsó hirdetése, melyben egy új találmányára hívta fel a kör-
mendiek figyelmét:

1907-ben még Körmenden élt és mûtermet is mûködtetett.
Breier Albert fényképeibõl tíz darab található a körmendi

múzeum gyûjteményében. Többségük portré, de akad Bognár
Miklóst kerékpárjával, vagy Hodossy Dénest örökös kútgépével
ábrázoló felvétel is.

1908 és 1925 között mûködött Körmenden Steindl Károly
fényképész. Békéscsabán mint

tartott mûhelyt 1892 és 1905

„míg sok idegen kontárt
nagy bizalommal tisztel meg közönségünk, addig egy szak-
képzett magyar iránt közönnyel s mellõzéssel viseltetik.”

„Alkalma van tehát
közönségünknek igazán mûbecsü fényképek szerzéséhez,
melyeket gyorsan, úgyszólván egy pillanat alatt vesz fel
gépén, a mi különösen gyermekek levételénél igen elõnyös.”

„minden e szakmába vágó felvételek a legkisebbtõl a legna-
gyobb alakúakig, valamint színes aquarell és olajfestmé-
nyek, úgyszintén nagyítások, egész életnagyságig mûvészi-
leg elkészíttetnek.”

„Van sze-
rencsém becses pártfogóimnak tudomásul adni, hogy
Körmenden rövid idei tartózkodásom alatt fényképészeti
munkálatokat valamint pillanat! felvételeket is, bármely
idõben, azaz borult napokon is eszközlök. Egyszersmind fi-
gyelmeztetem becses megrendelõimet, hogy mindennemû
fényképeket, olaj- vagy vizfestményeket, valamint kréta raj-
zokat is (t. i. fénykép után) kicsiny alakokról egész életnagy-
ságig pontosan, sikerülten és élethûen, tiszta kivitelben, jótál-
lás mellett készítek. Egyúttal elhunytak arczképeit régiek után
újjáalakítom. Minden helybeli fölvételeimet ízléses és jó kivi-
telben eszközlöm. Becses pártfogását kérve legmélyebb tiszte-
lettel Breier Albert fényképész. Helyben lakásom Donner
József úrnál.”

„fûthetõ fényképé-
szeti üvegtermet”

„ajándékozásra és kellemes meglepetés szerzésre a fény-
képezés a legalkalmasabb és legolcsóbb”

„Találmányom a fénykép-felvételt lehetõvé
teszi minden világos alappal való ruhanemûn, menyasszonyi
és gyermekkelengyén, nõi és férfi ruhadarabokon, fehérne-
mûeken úgyszintén asztali készleteken és ágynemûeken.”

„ö cs. és kir. Fensége József
Fõherceg udvari fényképésze”
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között. 1907 körül érkezhetett a városba, 1908 márciusában
már mint körmendi fényképészt említették. Modern berende-
zésû mûtermét 1908 áprilisában a Gosztonyi-féle házba he-
lyezte át. Gyorsan beilleszkedett a helyi társadalomba: Pavetits
Manó polgári iskolai elõadásait gyakran illusztrálta képeivel, és
õt is többször regisztrálták a helyi egyesületek mulatságain, szí-
ni elõadásain felülfizetõként. 1912-ben a következõ volt a mini-
atûr fénykép árlistája: 9 db (3-4 cm) mellkép 60 f., 18 db (3-4
cm) mellkép 1 K., 12 db (4-5 cm) mellkép 1 K 20 f., 24 db (4-5
cm) mellkép 2 K. Az elsõ világháború idején a segélyezésbõl is
kivette részét: a sebesültek részére fehérnemût ajándékozott, a
Népsegítõ Irodának és a sebesültek karácsonyfájára készpénzt
adományozott. A háború idején munkaerõhiány miatt kényte-
len volt csökkenteni mûterme nyitvatartási idejét. A háborút kö-
vetõen megszaporodott helyi konkurenciája, utolsó datált kör-
mendi fotója 1925-bõl származik. Ezt követõen Szombat-
helyen Haber Henrik fényképésszel közös mûtermet nyitott, ta-
núsítja ezt a felirat egy fény-
kép hátoldalán.

Steindl Károly fotói közül 30 darab került a körmendi mú-
zeumba. Iskolai csoportképek, portrék, labdarúgó csapatké-
pek maradtak fenn mûhelyébõl.

Az I. világháborút követõen Steindl Károly mellett több
fényképész is dolgozott a városban. 1918 decemberében Adler
Sándor nyitott mûtermet a Géber-féle helyiségben, a szolgabí-
rósággal szemben. A Tanácsköztársaság idején Adlert a helyi
munkástanács fõbizottságába is beválasztották, a kastélyudva-
ron tartott népgyûlésen a Vörös Hadseregbe való toborzás mel-
lett szólalt fel. 1922-ben és 1923-ban Kép utcai, majd
Széchenyi utcai otthonában készített mûvészi felvételeket
(családi képek, lapok, igazolványok). A körmendi múzeum
egy fotót õriz tõle, ezen a körmendi vasutasok szakcsoportja
látható a vasútállomáson.

1920 áprilisában az Apolló mozi épületében nyitott rövid
életû fényképészetet Tihanyi Sándor. Hirdetése szerint

is
megfeleltek.

Tóth Kálmán 1882-ben született Senyeházán, szegény csa-
lád egyedüli gyermekeként. Néhány éves mozigépészi tevékeny-
ség után figyelme hamar a fényképészet felé fordult, így került
inasként Steindl Károly mûhelyébe. Iparengedélyt 1921-ben
szerzett, de csak 1926-ban tudta megnyitni saját mûtermét,
amely majdnem 70 éven át, 1994-ig mûködött a Deák Ferenc ut-
ca 17. szám alatt. Jó kapcsolatban volt Batthyány-Strattmann II.
Lászlóval, a kastélybelsõrõl készített üvegnegatívjait páratlan
kincsként õrzi a körmendi múzeum. Tizenhárom papírpozitív-
ja iskolai osztályokat, konfirmációt, labdarúgó csapatokat, színi
elõadásokat és az iparos dalárdát ábrázolja.

Négy gyermeke közül ketten, a legidõsebb és a legfiata-
labb lány tanulta ki apja mesterségét. Közülük Erzsébet volt
az, aki Tóth Kálmán 1952-ben bekövetkezett halála után to-
vábbvitte a családi vállalkozást.

Steindl Károly egykori mûtermében, a Rákóczi utca 30.
szám alatt nyitotta meg vállalkozását 1928 májusában Haber
Frigyes. Haber Henrik szombathelyi fényképész fia apja mûhe-
lyében tanulta a szakmát. 1928-ban önállósult, legalább öt évre
Körmendre költözött, ahol a következõképpen ajánlotta magát:

1931-ben mûhelyét áthelyezte az Oszterhuber-ház
emeletére, majd visszaköltözött Szombathelyre. A világháborút
követõen 1948 decemberében már újra Körmenden találjuk, hi-
szen a Kisiparosok Országos Szervezete körmendi csoportjának
alapítótagjai közt sorolták fel, sõt a titkári pozíciót töltötte be.
1989. évi nyugdíjba vonulásáig Körmenden, Rákóczi utcai mûhe-
lyében dolgozott. Haber Frigyes öt fényképét õrzi a múzeum, s
ezek mindegyike színi elõadásokat ábrázol.

Haber Frigyes elsõ körmendi mûködésével egyidõben
Polgár Jenõ, a 30-as évek második felétõl pedig Szabadosné
Basnetz Margit dolgozott fényképészként a városban. Polgár
Jenõ mûhelyébõl négy fotó került a körmendi múzeumba,
ezek különbözõ csoportképek, például az önkéntes tûzoltók-
ról, a helyi leventékrõl.

„Háber és Steindl Szombathely”

„nagy-
városi praxisa garanciát nyújtott a legmodernebb és legíz-
lésesebb felvételekre, amik a legkényesebb igényeknek”

„Elsõrendû mûtermemben, Rákóczi-utca 30 (volt Steindl-féle
mûterem) mely minden kényelemmel be van rendezve
(külön fogadószóba, külön öltözõfülke), a legmodernebb fény-
képek készülnek. Továbbá nagyítások, festmények bármely ré-
gi fényképrõl teljes életnagyságig. Meghívásra házon kívül va-
lamint vidéken is eszközlök fénykép-felvételeket, minden kü-
lön dijazás nélkül. Elvállalok továbbá amatõr munkákat is,
melyeket szakszerûen kidolgozok. Teljes tisztelettel Haber
fényképész.”

Az I. világháború utáni évek

Tóth Kálmán

Haber Frigyes

Összességében elmondhatjuk, hogy az 1890-es évektõl ál-
landó fényképész mûködött a városban, az elsõ világháborút
követõen egyszerre többen is ûzték ezt a szakmát a települé-
sen. Mellettük megjelentek az amatõrök, akik saját örömükre
fényképeztek. Közéjük tartozott dr. Batthyány-Strattmann
László és utóda, II. László herceg is.

A hivatásosokra azonban még évtizedekig szükség volt.
Breier Albert, Steindl Károly, Tóth Kálmán, Haber Frigyes nagy-
szerû fotókon örökítették meg a körmendi polgárokat, esemé-
nyeket és közösségeket. Kívánatos lenne, hogy e felvételekbõl
minél több kerüljön a múzeum gyûjteményébe, hogy megõriz-
hessük õket az utókornak.
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Breier Albert – Bognár Miklós kerékpárjával, 1902 Steindl Károly – Gyermekportré

Steindl Károly – Gyerekek kapával és gereblyével, 1913 Steindl Károly – Katonák
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Steindl Károly – A körmendi polgári iskola 4. osztályának tablója, 1910

Steindl Károly – A KIÖK ifjúsági labdarúgó csapata, 1924
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Adler Sándor – Körmendi vasutasok szakcsoportja, 1919

Tóth Kálmán – A Körmendi Iparos Dalárda, 1925
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Tóth Kálmán – Körmendi kastélybelsõ, 1940 körül

Haber Frigyes – A Kis lord címû színi elõadás szereplõi, 1931
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Polgár Jenõ – Levente díszegység a polgári iskola udvarán, 1934

Polgár Jenõ – Tûzoltóegylet, 1925
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Pintér György
A körmendi vár ábrázolása egy 1577-es térképen

A térképek alapvetõen a tájékozódást szolgáló térben kite-
rített ábrázolások voltak, amelyek a Föld felszínének bizonyos
részét, vagy egészét mutatták be. A geográfiai, topográfiai ada-
tok mellett azonban több más adattal is szolgálhatnak a térké-
pek egyedi jelölései, díszítései, a rajtuk fellelhetõ illusztrációk,
feliratok is.

Egy ilyen, mellékesnek tûnõ „plusz” volt fellelhetõ azon a
térképen is, amit az alábbiakban szeretnék bemutatni.

Ismert, hogy a ma Batthyány-kastély helyén vár állott, ami
köszönhetõen a Batthyány-családnak most nem kõhalom. Egy
1667-es térképen fellelhetõ alaprajz el is árulta, hogy egy négy
sarokbástyás, ekkorra már mind a négy oldalról épületek
övezte, kaputornyos erõsség védelmezte a Rába innensõ part-
ját az aktuális ellenségtõl.

Az alaprajzon kívül – aminek felhasználásával egy makett
is készült, ez megtekinthetõ a Dr. Batthyány-Strattmann
László Múzeumban – nem volt más adat, hogy hogy is nézhe-
tett ki a Rábaparti erõsség. Csupán leírásokból lehetett követ-
keztetni az épületek formájára, elosztására. Eddig.

Pár hónapja az Országos Széchényi Könyvtár a nagyközön-
ség számára is elérhetõvé tette a térképállománya egy részét.
Ez adott lehetõséget némi kíváncsiskodásra – hogy nem mond-
jam – kutatásra.

Ebben az adatállományban szerepelt egy német nyelvû
térkép, aminek szép hosszú címe, pontosan leírja, mit találha-
tunk a 35,6cm X 44,2 cm méretû metszeten. A térkép a
„Beschreibung vnd Gelegenheit des Turcken Zugs in Ungern im
[ja]r 1556. mit der Lägern vnd Orthen do zu sie beyden Parteyen
gelegen seindt ” Azaz: Az 1556-os török, magyarországi hadjárat
eseményeinek leírása a táborhelyekkel és helységekkel, ahol
mindkét fél tevékenykedett. A térkép Wolfgang Lazius (1514-
1565) osztrák katonaorvos, térképész, történetíró mûve.

Nos, ezen az egyetlen lapból álló, 1577-ben megjelent, tér-
képen a helyek a „települések látképi jelekkel” kerültek meg-
jelölésre.

Innentõl kezdett érdekessé válni a dolog, hiszen a térké-
pen „Ghyrmend” névvel a Rába (a térképen Rab fl.) és a Pinka
(Pynka fl) találkozásához jelölt Körmend látható. Ez magában
még nem volna érdekes, hisz a város ma is ott fekszik. De a
„látképi ábrázolás” egy palánkokkal megerõsített, több,
kapuval, az egyik elõtt híd rajzával is jelölt erõsséget ábrázol.
Háttérben, láthatóan, külön épületcsoport a vár, a kaputorony-
nyal. Ez volna az 1556-os Körmend látképi ábrázolása. Ebbõl a
korból nem rendelkezünk ábrázolással, eltekintve egy 1556-
os térképen látható, alább bemutatásra kerülõ ennél szegé-
nyesebben részletezett rajzot.

Jogosan felmerül a kérdés, hogy mennyire hiteles ez az áb-
rázolás. Nos, ebben az esetben csak egyetlen lehetõség van
arra, hogy következtethessünk arra, hogy az egész csak fantá-
zia alapján készült ábrázolás, vagy az 1556-os valóságot tük-
rözheti-e valamilyen szinten.

Alapul kellett venni az ismert várak ábrázolásait, amelyek-
rõl maradtak hiteles források és alakjuk elrendezésük nem,
vagy csak kevéssé változott az évszázadok során. Ha azok meg-
felelnek a minimális hasonlóság követelményeinek, akkor
nagy valószínûséggel a Körmendet ábrázoló rajz sem tér el az
akkori valóságtól.

Kirment 1667-es térképe

Lazius térképe az 1556-os török támadásról.

Sümeg vára ábrázolásai

1

Sümeg



Szentgrót

Tátika

Források:

Összeségében

Jegyzet

Szentgrót várának ábrázolásai

Tátika várának ábrázolásai

(A földrajzi helyek pontos helymeghatározásáról, alakhû-
ségérõl pl.: a Balaton formájáról elég kritikus megjegyzések ol-
vashatók Hrenkó Pál: Válogatás a Balatonkörnyék régi térképi
ábrázolásaiból, így van esély, hogy az ábrázolások sem fényképi
pontosságúak.

Persze az így fellelhetõ adatok, jó esetben tájékoztató jelle-
gûek, hiszen sem az ábrázolások idõpontja sem a rajzot/képet
készítõ nézõpontjai (ahonnan a képet készítették) nem össze-
vethetõk, de alapvetõ jellegzetességeket tartalmaznak.

Egy a HTIT állományában lévõ és 1556-ra datálható térké-
pen hasonló ábrázolás található.

Ezen a vázlatosabb ábrázoláson is elkülöníthetõ a várost
övezõ palánk és a mögüle kiemelkedõ vár kaputornya. (Érde-
kes módon az ezen szereplõ, Vasvár várának ábrázolása nagy-
ban hasonlít a tárgyalt 1577-ben készült térképen létható
Vasvár ábrázoláshoz. )

Így van esély arra, hogy az alapvetõ jellegzetességû vonása-
iban a Körmendet ábrázoló rajz is tartalmaz hitelesnek tekint-
hetõ információkat a város és a vár korabeli látványáról.

Beschreibung vnd Gelegenheit des Turcken Zugs in Un-
gern im [ja]r 1556. mit der Lägern vnd Orthen do zu sie beyden

Parteyen gelegen seindt (Térképtár, TE 122/ST,66, OSZK)
https://szechenyiterkepek.oszk.hu/szechenyi_terkepalk

almazas/flash.php?imageID=01-TE122
http://2017.zle.hu/tatika-vara
Https://varlexikon.hu/sumeg
https://varak.hu/latnivalo/index/1088-Zalaszentgrot-Var/
Veszprémmegyei Múzeumok Közleményei 14.sz.

(Veszprém, 1979)

A történelmet kutatók munkájában egy kutatás végére pon-
tot tenni nem lehet. A tudás, amire alapozhatók a
megállapítások, következtetések, tények folyamatosan bõvül. Így
minden megállapításhoz hozzá kell tenni, hogy „jelenlegi tudá-

sunk szerint”. Ez pedig
nem a kötelezõ álszerény-
ség, hanem annak elfoga-
dása, hogy bármelyik pil-
lanatban elõkerülhetnek
olyan adatok, amelyek
megerõsítik, részben,
vagy egészében megvál-
toztatják vagy esetleg ép-
pen cáfolják az eddig is-
merteket.

Ez a helyzet a fent le-
írt ábrázolással is. Eddig
nem volt, most van. Hogy
mennyire hiteles? Csak
feltételezésekre, elemzé-
sekre, amelyek kiinduló
pontja lehet tudásunk
újabb bõvülésének, ha-
gyatkozhatunk.

2

Térképtár, TE 122/ST,66, OSZK
1

2
Veszprémmegyei Múzeumok Közleményei 14.sz.

(Veszprém, 1979)
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Dr. Gyürki László
A Születés bazilika mozaikjaink restaurálása

A betlehemi Születés bazilikája a világ egyik legrégebben
mûködõ temploma. A bazilika és betlehemi zarándokút - a
Palesztin Autonómia területén található. Izrael és az Egyesült
Államok ellenzése ellenére, palesztin kérésre - 2012-ben lett a
világörökség része.

A hagyomány szerint Jézus születésének helyén emelték a
bazilikát Nagy Konstantin császár parancsára, s a munkálato-
kat 339-ben fejezték be. Betlehem már a Niceai zsinaton fel
lett véve Konstantin császár templomépítési programjába. Ez a
terv feltételezte, hogy a születés helyén, a halál és feltámadás,
valamint a mennybemenetel helyén egy-egy keresztény bazili-
ka épüljön, s így a keresztény „ kõben is legyen bizo-
nyítva. A születés barlangja, amely felett felépült – és amit leg-
értékesebb kincsként õriz,– már Jakab õsevangéliumában,
Szent Jusztinosznál és Origenésznél is ismert volt.

Konstantinnak és Szent Ilonának nem lehetett kételye,
hogy hol építsék fel a bazilikát. Az egyháztörténész Cezareai
Euszebiosz (263-339), a konstantini váltás kortárs tanúja írja:
„

Õ ugyanab-
ban az írásában még egyszer ismétli:

A Születés bazilikát a 6. században a szamaritá-
nusok felgyújtották és lerombolták. A mai formában a bazili-
kát Iusztinianosz császár emelte.

A Palesztin Hatóság, illetve a három egyház – a görög-
keleti, a katolikus és az örmény ortodox – közötti történelmi
megállapodás tette lehetõvé a felújítást, mindenekelõtt a tetõ-
zet renoválását a bazilikában. A tetõ legrégebbi része 1470-ben
épült. A födémszerkezeten 200 éve nem végeztek karbantartá-
si munkákat. Az ezerötszáz éve emelt templom több mint öt-
száz éves tetõszerkezetének felújítására 2010-ben létrehozott
nemzetközi segélyalapba elsõként Magyarország helyezte el
százezer eurós hozzájárulását. A felújításhoz Velencébõl húsz
tonna több száz éves, már kiselejtezett vörösfenyõ gerendát
hoztak, hogy a pótlásokat megfelelõen végezhessék el.

A keresztes háborúk korából származó mozaikokat és a
középkori falfestményeket is meg kellett óvni, restaurálni. A
Piacenti-cég az egyik legnagyobb olasz restaurátor csapat
2013-ban nyerte el a megbízást a betlehemi bazilika renoválá-
sára beadott pályázatukkal. A Palesztin Hatóság a három egy-
ház áldásával járt el a restaurálás meghirdetésénél.

A teljes restaurálás értékét 15 millió euróra (4,6 milliárd
forint) becsülték. Ennek költségeihez Magyarország is hozzá-
járult százezer euróval. A munkák elsõ szakaszát a tervek sze-
rint 2014 szeptemberére tervezték adta hírül akkor a sajtó.

A konstantini építésû betlehemi bazilikát a keresztes
korban, 1155 és 1167 között díszítették ki mozaikokkal. Két
mûhely dolgozott ezen, az egyiket a latinok, a másikat a görö-
gök fizették.

A mozaik kivitelezés szakmában jártas olasz restauráto-
rok szerint a munka fényûzõ színvonalú volt: az arany, az ezüst
és a gyöngyház berakás sem hiányzott. A közel 2000 m -es terü-
letû arany, ezüst és a gyöngyház-berakásos mozaikok azonban
az évszázadok alatt elkoptak, a gyertyák füstje feketére kor-
mozta õket, ártott nekik a pára, de a különbözõ háborúk, tûz-
vészek és földrengések is.

A Születés templomában a megmaradt mozaikok az ere-
detinek csak 10%-a. Ezek megmutatnak valamit abból a múlt-
beli csodálatos látványból, amit ez a szent hely a középkorban
kisugárzott.

Néhány régi írás megismertet minket a templom egykori
díszítésével. Ezek közül a legrészletesebb leírás a ferences
Francesco Quaresmitól származik, aki 1626-ban az Elucidatio
Terrae Sanctae c. mûvében részletesen leírta a betlehemi bazi-
lika összes mozaikját.

Ugyancsak Felix Faber dominikánus is, aki 1489-ben járt a
Szentföldön, leírta a látottakat Historia Suevorum címû mûvében.

Végül egy modern tanulmányra kell kiemelten hivatkozni:
A. Keshman munkája: Crusader Wall Mosaics in the Holy Land
in the Church of Nativity in Betlehem, Arte medievale, S. IV. III
(2013), 249-262.

Ezek alapján vizsgáljuk meg, hogy milyen alkotások voltak
eredetileg és melyek maradtak meg a mai napig a templomban.

Mivel ma már a mostani magas színvonalú olasz restaurá-
ciós munka után sem lehetett újjá- és újravarázsolni az összes
mozaikképet, föliratot és az oszlopokra festett freskókat, az em-
lített korabeli forrásokra hagyatkozva idézzük föl, hogy mit lát-
hattak a Születés templomba betérõk a falakon és az oszlopo-
kon és ebbõl mi maradt meg a mai napig.

A XII. században a 29 oszlopra festett kép közül a mostani
restauráció során csak keveset lehetett megmenteni: több ad-
dig ismert keleti és nyugati szentet, vallási elöljárót festett meg
a mûvész, és látott el görög és latin azonosító fölirattal.

Quaresimus leírása szerint a jobb oldalon alul található
Krisztus õseinek a Máté evangélium szerinti felsorolása Szent
Józseffel kezdõdõen, latin nyelvû feliratokkal (Mt 1,1-17).
Szimmetrikusan a baloldalon Lukács evangéliuma szerinti csa-
ládfa látható, ami Ádámig lett visszavezetve (Lk 3,23-38).

Fölötte a hét ökumenikus zsinat: Nicea (325), Konstanti-
nápoly (381), Efezus (431), Kalcedon (451), Konstantinápoly
II (553), Konstantinápoly III (680), Nicea II (787).

Credo”

Mindannyian egyetértenek abban, hogy Jézus, a Krisztus,
Betlehemben született ott, ahol a bennszülöttek egy barlan-
got mutatnak azoknak, akik messzirõl jönnek”.

„És a mai napig bizo-
nyítják a hely lakói az apák által kapott hagyomány szerint
azoknak, akik a hely története miatt Betlehembe jönnek,
hogy ott megbizonyosodjanak az igazságról, amikor a bar-
langot megmutatják, amelyben a Szûz a Gyermeket szülte
és lefektette”.

A bazilika mozaikjai
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Itt látható továbbá a négy provinciális zsinat: Antiochia
(272), Ankyra (314), Szardesz (347), Gargesz (kb. 340), és a
két helyi szinódus, Karthago (254), valamint Laodicea (4.
század) ábrázolása. Minden zsinatot egy-egy templom-épület
szimbolizál, kísérõ szövegben, amit az adott zsinaton Krisztus
emberi és isteni természetével kapcsolatban elfogadtak.

A fölötte levõ síkon a fõhajó két oldalfalán, közvetlenül a te-
tõgerendázat alá felfutó, félköríves záródású, a fõhajót megvi-
lágító ablakok közötti keskeny falmezõkön teljes alakú, földre
szállott, sietve lépkedõ, kezükkel irányító mozdulatot tevõ, s a
pásztoroknak, illetve a bazilikába betérõknek a templom szen-
télye alatti Születés barlang irányába mutató angyalok voltak
láthatók.

Manapság ezek közül az angyalok közül csak a fõhajó észa-
ki ablaksora között látható hét angyal, s azok közül is egyet, a he-
tediket csak a mostani restauráláskor fedezték föl, s szabadítot-
ták ki a több évszázados vakolatborítás fogságából.

A bazilika hajóinak keresztezõdésében evangéliumi jele-
netek láthatók. A legjobb állapotban maradt meg a „hitetlen”
Tamás mozaikja. Az északi kereszthajóban Krisztus mennybe-
menetele és megdicsõülése, a déliben pedig Jézus jeruzsálemi
bevonulása. Ezeknek a jeleneteknek az együttes üzenete a ke-
resztény hit összefoglalása, Jézus Krisztus halála és feltámadá-
sa a keresztény vallás középpontja.

A fõoltár fülke boltívén Szûz Mária a Gyermekkel, az apszis
ívén az angyali üdvözlet, Mózes és Dávid próféták között. Az alat-
ta levõ falon Mária életébõl jelenetek következtek apokrif írások
alapján, kiemelkedõ közülük Mária mennybevétele.

A szemben levõ oldalon, a bejárati kapu fölött, Jessze gyö-
kere Jézussal és a próféták: Joel, Amosz, Nahum, Ezekiel,
Izajás és Bálaám, valamint Izrael megkoronázott királyai fejük
fölött dicsfénnyel.

Más, újszövetségi jelenetek is láthatók voltak: Pünkösd,
Jézus bemutatása a templomban, a mágusok hódolata, a szama-
riai asszony Jákob kútjánál, János evangélista, a megdicsõülés,
az elfogatás a Getszemáni kertben. 1168-ban Focas zarándok
még VII. Konstantin Porphyrogenitus bizánci császár (913-959)
képét is látta mozaikon a templomban. Ez utal arra, hogy az
1054-es egyházszakadás után, amikor a bazilika a keresztesek
felügyelete alatt állt, még létezett kapcsolat a nyugati és a keleti
egyház között.

A fõhajó északi, a mai Szent Katalin-templom felõli oldalán
futó oszlopsor egy-egy oszlopára festették: I. (Szent) Makariosz
jeruzsálemi püspök, Remete Szent Antal, Nagy Szent Euthü-
miosz, Szent György, Szent Lénárd, Szent Kozma, Szent
Damján, Szent Karaldosz, Szûz Mária a Kisdeddel, Szent János
evangélista képmását és Jézus keresztre feszítésének jelenetét.

A fõhajót övezõ déli oszlopsorának egy-egy oszlopára
festették: Nagy Szent Theodósziosz, Szabbai Szent Szabbász,
Szent István elsõ vértanú, Szent Knut, Szent Olaf, Szent Vince,
Szent János evangélista, Illés próféta, Szent Onufriosz,
Ravennai Szent Fusca és Antióchiai Szent Margit képmását.

A két déli mellékhajó közti oszlopsor oszlopain: Idõsebb
Szent Jakab apostol, Szent Bertalan apostol, Szent Balázs, Szûz
Mária a Kisdeddel, Nagy Szent Leó, Szent Anna és egy másik
kép, Szûz Mária a Kisdeddel volt látható.

A középsõ apszis falfelület mozaikján Szûz Mária mellett
Dávid király és Ábrahám, a fõhajót a szentélytõl elválasztó dia-
dalíven Jézus Krisztus mennybemenetele volt látható.

A szentély északi falfelületén Basilius és Efrem mester a
Szentlélek pünkösdi eljövetelét, Szûz Mária Sion hegyi,
„öröklétre szenderülését” (Dormitio Beatae Mariae Virginis)
és Jézus bemutatását a templomban jelenítette meg.

A Születés bazilika kereszthajójának északi részében kira-
kott fali mozaikon a zarándokok a keresztesek korában még lát-
hatták Jézus Tábor hegyi színeváltozását, a „hitetlen” Tamás jele-
netét és Jézus mennybemenetelét. A kereszthajó déli falán Jézus
virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálembe mozaikkép volt látható.

A bazilika belseje
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A fõoltárfülke egyik felirata együtt említi Manuel Comme-
nos bizánci császár (1143-1180) és a jeruzsálemi Amalrih ki-
rály (1162-1174) nevét. Ebbõl az következik, hogy a mozaikok
a keresztesek szentföldi jelenlétének, ami 1187-ben ért véget,
utolsó évtizedeiben készültek el. Megbízók: a bizánci császár a
latin királlyal együtt, ami a történelemben gyakorlatilag egye-
dülálló együtt mûködés volt.

A legutóbbi restaurálás során készített tanulmányok felve-
tették a mozaikkészítõk származását is. Nagy valószínûséggel
helybeli mûvészek voltak - már gyakorlati okokból is - akik a de-
korációs munkát végezték. Erre utalnak a feltüntetett szír ne-
vek is, mint „ és „ . Feltételezhetõ, hogy görög
mesterek és építészek is részt vettek az alkotásban. Az azonban
egyértelmû, hogy a dekorációs munka kivitelezõi jól ismerték
a Szentföld jelentõs mûemlékeit, amelyeket viszont nyugati
mûvészek alkottak. Példa erre, hogy a fõhajóban, a második
szintet (a zsinatok) a fölötte levõ harmadik szinttõl (az
angyalok) elválasztó dekorációs sávban, az ablakok
magasságában, feltûnik egy állat-forma alakzat, ami az euró-
pai román mûvészet jellegzetes figurája.

1335-bõl fennmaradt egy perugiai zarándok, Giovanni di
Fedanzola beszámolója, amelyben ez áll: „

.” A keresz-
tesek szinte Európa minden gazdagságát idehozták.

A munkálatok legnagyobb feltûnést keltõ felfedezése az
volt, hogy a meglévõ hat angyal mellett most megtaláltak egy he-
tediket is. Egy vakolt falrészen termográfiai vizsgálatot
végeztek, és a képernyõn megjelenõ sötét folt azonnal felkeltet-
te a restaurátorok figyelmét. Az óvatos tisztítás nyomán pedig
kibontakozott a hetedik angyal képe. Silvia Starinieri, egy fiatal
restaurátor így számol be arról, mit éreztek, amikor elõbuk-
kant az angyal: „

Bennünket mindenekelõtt a szépség teológiája érdekel,
ami ezeken a középkorban készült betlehemi mozaikokon
megmutatkozik, hiszen a mozaikok szépsége elvezet minket a
szépség Alkotójához, akinek a kultuszát itt ünnepeljük. A kö-
vetkezõkben ezt foglalhatjuk össze.

1.) Az elsõ pont, ami feltétlen kiemelendõ: az egység az Ó-
és az Újszövetség között, az hogy csak egy szövetség létezik
Isten és az emberek között, ami Ábrahámmal kezdõdik.
Betlehem Dávid és Dávid fia Jézus szülõföldje. A korai keresz-
ténység Markion eretnek tanítását, ami az Ószövetséget
elutasítja, itt is visszautasításra kerül. Az egyház az egész
Szentíráshoz ragaszkodik.

2.) Az Ószövetségben leírt, és a Messiásra vonatkozó pró-
féciák (Mik 5,2; Izajás, Szám 24,12), melyeket a Szentlélek
sugallt, és melyekre az Újszövetség is hivatkozik, határozzák
meg az üdvtörténetet. Ennél is többet, hiszen a mozaikokon áb-
rázolt jelenetek egy meghatározott módját adják az Írások
olvasásának: ez az Ószövetség krisztológiai hermenautikája.
Az Írás orientációja a Messiás eljövetele felé irányul.

3.) Az Ószövetségben a királyokat szentnek tekintették, és fe-
jük körül dicsfénnyel ábrázolták. Jessze gyökere erre emlékeztet.
Ezek között a királyok között mai meghatározásunk szerint nem
mindegyik volt szent. Jézus azért jött, hogy a bûnösöket megvált-
sa. Másrészt az eltérõ színû dicsfény nem csak a szentek sajátja.
Így például a jeruzsálemi bevonulást ábrázoló mozaikon a sza-
már (amelyen Jézus ül) - vezetõjének a fejét is dicsfény övezi.

4.) Jézus családfájának gyökerei az Ószövetségben éltek,
és bûnösök is vannak köztük. A Biblia nem a szentek története,
hanem a bûnösöké is, akiket megtérésre szólít. Az Isten Fiának
emberré válását komolyan kell venni.

5.) A középkorban az apokrif írásokat is olvasták, és népi-
es teológiának tekintették. Jó példa erre Mária mennybe felvé-
telének képe. Mivel a Szentírás semmit sem ír Mária haláláról
és felvételérõl a mennybe, ezért a népi jámborság egy apokrif
beszámolót vett át, ami a pátriárkák írásaira támaszkodott, és
annak idején igen elterjedt volt.

6.) Egység van a krisztológia és az egyház tanítása között:
az elsõ zsinatok arra törekedtek, hogy meghatározzák Krisztus
természetét, miszerint „

, és egy közös nyelvet találjanak, amely egyértelmûen
fogalmaz, és ez a görög nyelv lett. Ez a korai zsinatok teljesít-
ménye volt. A görög kultúrába való inkulturáció a héber rová-
sára történt.

7.) Az Újszövetségben egyetlen egység van, ami Krisztus
születésétõl a feltámadásáig (Tamásnak történõ megjelenésig)
tart. Jézus születése nincs elkülönítve életének többi esemé-
nyétõl. Pünkösd, ami a Szentlélek kiáradása, azt jelenti, hogy
az egyház egész élete az Õ mûve.

8.) A mágusok hódolata azt jelképezi, hogy az Újszövetség
nyitva áll a pogányok elõtt. Már a pogány eredetû Balaám sze-
repeltetése a próféták között is erre utal.

9.) Kiemelt szerepet tölt be Mária az üdvtörténetben.
Alakja az alábbi mozaikokon szerepel: angyali üdvözlet, bemu-
tatás a templomban, pünkösd, mennybevétel.

Efrem” Basil”

Végig a templom
falain, az oszlopoktól a tetõzetig, gyönyörû és elõkelõ moza-
ik (látható), amelyek az egész történelmet ábrázolják, a vi-
lág teremtésétõl Krisztus ítéletre való eljöveteléig

Végtelen öröm volt (…) óriási élmény ez egy
ilyen munka során. Reméltük, hogy megvan a teljes alak, és
így is lett, bár az arc és a lábak sérültek voltak.”

Õ valóságos ember és valóságos
isten”

Oszlopfõ

A betlehemi mozaikok teológiája
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10.) Az angyalok fontos üzenetet közvetítenek: egyedül az
imádás méltó az üdvösség titkához. Az angyalok processziója a
születés barlangjához a lényegre utal: Isten emberré lett, hogy
az ember „istenné” válhasson.

11.) Angyallal találkozunk az angyali üdvözletet és
Krisztus mennybemenetelét ábrázoló jelenetekben, tehát az
üdvtörténet kezdetét és végét angyal jelenléte jelzi. Az egyik an-
gyal lába alatt ez az aláírás áll: „ . Ez azonban
nem a mûvész dicsõségét hivatott hirdetni, hanem az alázat és
a hely iránti tisztelet jele, olyan mint egy imádság. A mûvész az
angyal lába alá írta nevét, mintha arra kérné, hogy vigye magá-
val a születés-barlangba.

12.) A Szentírás aktualizálva került a mozaikokra. Abban a
jelenetben, mely Jézus Jeruzsálembe való bevonulását
mutatja, a Szentsír temploma úgy áll elõttünk, mint amilyen a
bizánci idõkben volt. Ez arra utal, hogy Jézus „ akar bevo-
nulni a szent városba. A császárok, akik a mozaikon hatalmu-
kat Krisztustól nyerik, elismerést érdemelnek.

13.) A mozaikok teológiája ökumenikus. Egyes feliratok
latinul, mások görögül íródtak. A bazilika a keresztes idõk mû-
vészi csúcspontja, ami a bizánci és a keresztes mûvészet talál-
kozásából jött létre. A mozaikok az egyház ökumenikus arcát
mutatják: ez egy olyan hely, amelyet a keleti és a nyugati egyhá-
zak egysége jellemez.

Annak érdekében, hogy a mozaikok teológiája jól érthetõ
legyen, szükségesnek tartjuk röviden bemutatni a színek je-
lentésrendszerét is.

Az angyalok ruháján látható szín a fényt, az örökké-
valót szimbolizálja. A fehér az isteni, a dicsõség színe, az isteni
kinyilatkoztatás élõ csöndje, a kegyelem fénye. A fehér ruhák
az ártatlanság, a tisztaság, az öröm és a tökéletesség jelei.

A a legsötétebb és legkevésbé anyagszerû, de a leghi-
degebb szín is. A víz, a levegõ és az ég áttetszõségét jelképezi. A
sötétkék az isteni élet és lakhely titkát szimbolizálja.

A nem korlátozott szín, a fényhez közeli, ezért hát-
térként is szokták használni. Szimbolizálja az isteni energiát, a
Szentlélek szeretetét, a tûz éltetõ erejét és a vért is mindkét
értelemben: mint életet adó anyag, és mint vértanúság, áldo-
zat. Ez az a szín, mely a kereszténységben Krisztus vére által
megszentelõdött.

A a növények életét fejezi ki, és ezért a növekedést, a
termékenységet, a lélek regenerációját és tavaszát szimbolizál-
ja. A damaszkuszi muzlim mozaikmûvészek nagy elõszeretet-
tel használják, mint az újjáéledés és a termékenység szimbó-
lumát. Alkalmazzák a próféták és királyok ruházatához is.

A a fény szférájához tartozik. Egyszerû ikonokon az
aranyat helyettesíti.

A az anyag sûrûségét mutatja, és mindent képvisel,
ami földi. A barátok és az aszkéták barna ruhája a szegénységet
és a földi örömökrõl való lemondást jelképezi.

A a legfelsõbb hatalom szimbóluma, a megszente-
lést tanúsítja. Az ikonográfiában használt bíbor eléggé világító
szín, és így a vöröshöz áll közelebb.

A a fény teljes hiánya. A születés-barlang fekete,
mert Krisztus úgy váltott meg bennünket, hogy felvette ember-
ségünket és meghalt értünk.

Az tiszta, anyagtalan fény. Nem reprezentál semmi
mást: egyedül az isteni jelenlét szimbóluma. Az arany ezért ha-
talmas energia, ami vakít és megvakít, nem engedi meg a szem-
nek a behatolást, az isteni valóság az ember számára titok ma-
rad. Az arany azon tulajdonságai alapján, hogy nem változik,
tartós és fényes, az összes elem közül a legalkalmasabb az iste-
ni ábrázolására. Az arany háttér tér-idõ dimenzió nélküli térbe
helyezi a jelenetet, illetve az ikonon szereplõ személyeket. A
dicsfénynél az arany használata kötelezõ, különösen Krisztus,
és az Isten anyja esetében.

A mozaik középpontjában az áll, és az arcban a
. Krisztus arcának erõt és irgalmat kell kifejeznie, ezért

mellõzni kell az édeskés kifejezést és a túl sok hajfürtöt. Az arc-
vonások nem a fizikai anatómiát követik, hanem egy szellemi
természetet, ami keskeny és szimbolikus formában fejezõdik
ki. Az átszellemül. A ruhák redõi könnyûek és nem
nagytérfogatúak, és azt a benyomást keltik, mintha az ábrázolt
személyeknek a lelkét fednék, és nem a testét. Az egész ábrázo-
lás a teológiai igazság, mint a földi valóság kifejezése.

A mozaikokon a személyek többnyire szemben állnak a
nézõvel, vagy oldalról ábrázolják õket, ugyanis szembenézve
hozzánk szólnak, míg oldalról ábrázolva megszakad a párbe-
széd a nézõvel. A szemek nyitva vannak az égiek látására, és a
magas homlok befogadja a szellem erejét.

Végül álljon itt egy ikonográfus és mozaikmûvész imája,
ami kihangsúlyozza munkájának vallásos dimenzióját:

Uram, tanítsd meg, hogy az idõt, amit a munkához adsz,
jól használjam, és ne tékozoljam el!

Taníts meg Uram, a múlt hibáiból tanulni úgy, hogy köz-
ben ne forgácsoljam el erõimet aggályoskodásban! Taníts meg,
hogy ikonom alakját kínlódás nélkül meglássam, és hogy mû-
vemet gyötrõdés nélkül elképzeljem!

Tanítsd meg a sietséget az elidõzéssel, a higgadtságot az
igyekezettel, a szenvedélyt a békességgel összekötni!

Taníts meg mûvem helyes elkezdésére, mert ebben gyen-
gének érzem magam! Segíts munkám csúcspontján, hogy fi-
gyelmem ne lankadjon! Mindenekelõtt arra kérlek, hogy Te
zárd le mûvem hiányosságait!

Uram add, hogy kezem alkotása a Te kegyelmedrõl mások
számára, számomra pedig alkalmatlanságomról szóljon!
Õrizd meg bennem a tökéletlenség tudatát, hogy el ne vesszek
a büszkeségtõl!

Tisztítsd meg látásomat, hogy felismerjem: amirõl úgy
gondolom, hogy rosszul sikerült, az nem biztos, hogy rossz, és
ami nekem jól sikerültnek tûnik, az nem biztosan jó!

Uram, ne engedd soha elfelejtenem, hogy erõfeszítés nél-
kül a tudás üres, szeretet nélkül a munka elherdált, és minden
szeretet értelmetlen, ami nem önmagammal és a másikkal
kapcsolatos! Uram, Te taníts meg a kezeimmel, a karjaimmal
és minden erõmmel imádkozni! Emlékeztess arra, hogy mû-

Basilius, a festõ”

ma”

egész test

A színek szimbolikája

fehér
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piros

zöld

sárga
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bíbor

fekete

arany

arc sze-
mek

A mûvész imája
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vem a Te tulajdonod, és szabadon visszaadhatom, ha
visszaköveteled! Ha nyereségért csinálom, akkor el fogok
fonnyadni, mint az õsszel otthagyott gyümölcs, ha viszont má-
sok örömére csinálom, akkor elhervadok, mint egy virág
estére, de ha a jó iránti szeretetbõl viszem véghez, akkor meg-
maradok a jóban. Most itt az ideje a jóban, a Te dicsõségedre el-
kezdeni a munkát. Ámen.

Várnai Jakab atya a nagy munka befejezését így értékeli:
„Befejezõdött a nagy munka, amelyet Gianmarco Piacenti a kö-
zépkori katedrálisok építéséhez hasonlónak tart: ha monu-
mentalitását tekintve nem is, de a sok szakember és mûvész
harmonikus együttmûködése szempontjából mindenképp. A
felújított mozaikok végre ismét betölthetik eredeti szerepüket:

az isteni ragyogás megsejtésére indíthatják a templomba beté-
rõ zarándokokat, s közvetíthetnek valamit a betlehemi éjsza-
kában felragyogó fénybõl.”

Frederic Manns OFM, Der Glaube der Kirche auf dem
Mosaiken der Geburtskirche zu Betlehem
Im: Land des Herrn, 72.Jg. 1918-2 53-60
Várnai Jakab OFM, A betlehemi mozaik (Az Új Ember 2017. de-
cember 2431-i számában jelent meg.)
Hering József Kuruc. Info, Forrás: https:// kuruc.info/r/62 /
193356/

Felhasznált irodalom:

Körmendi Figyelõ Dr. Gyürki László-  16  -

Kanizsa József

MOSTMÁR JÖHET A CSÖND…

Istentõl

(Németh Károly atyához,
aki Szombathelyen él)

Most már jöhet a csönd
a Föld pihegésének hallgatása
Most már jöhet az éj
a csillagok végtelen ragyogása
*
Jöhet az õszi köd
végtelen sûrû párabundája
S jöhet a fehér tél
hó-tükrének szembe-csillogása

S jöhetnek a tavaszok
ezer színvirágú virágzása
gyümölcsfáknak tiszta
életjel virágba borulása

S jöhetnek a fény-nyarak
kalászt-érlelõ napsugárzása
a gabonát arató
férfiak öröm diadaltánca
*
S jöhetnek a hosszú napok
Fényt hozva a szemedbe áldott reményt
Legyen ez végsõ megnyugvás

kapott szeretet küldemény
*
Isten legyen veled és
velünk jézusi hitben
Áldjon az Úr tettedért
Béke legyen szívedben
Ámen

Bukits Anna: Madonna
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Szabó Ferenc
Az ember magasabb síkú testei

Az ember olyan lény, akiben a legmagasabb szellemet és a
legalsóbb anyagot az értelem összeköti. A Teremtõ, az abszolút
Isteni Rend törvényei; és az alkotóink, a magasabb civilizációk
lényei alakítják ki jelenlegi formánkat. A megszületésünk után
a Föld háromdimenziós világában, az érzékeléseinken és a ta-
nulási folyamatokon keresztül kezdjük megismerni ezt a létsí-
kot ahova megérkeztünk, hogy tapasztalatokat és tudást gyûjt-
sünk. A kialakuló testünkkel azonosítjuk kezdetben
magunkat, én tudatunk és kibontakozó személyiségünk
áltálában a fizikai sík üzeneteire küld válaszreakciókat.
Legfõbb feladatunk ezek kielégítése. Elõször csak hangos sí-
rással jelezzük, hogy valaminek hiányába vagy éppen többleté-
ben vagyunk, majd fokozatosan szavakkal, mondatokkal is ki
tudjuk fejezni, hogy milyen vágyaink alakulnak ki. Életünket le-
élhetjük úgy, hogy a folyamatosan jelentkezõ újabb és újabb
szenvedélyek kielégítésére törekszünk megfelejtkezve önva-
lónkról. Minden vágy beteljesülése még több vágy feléledését
fogja eredményezni, így a soha ki nem elégíthetõ sóvárgás rab-
ságába kerülünk. Az újabb és újabb vágyak keletkezése kielé-
gíthetetlen éljünk akár ezer éveket is. Értelmünk fejlõdésével
az elménk kapcsolódik a szenvedélyek kielégítésére létrejövõ
cselekedeteink egyre rafináltabb sorozatával. Az emberi elme
elképesztõ terveket tud szõni vágyai kielégítésére, és mint a tör-
ténelem bizonyítja, semmitõl sem riad vissza. A fizikai síkon
rendben is van, hogy az itt keletkezõ alapvetõ vágyakat: éhség,
szomjúság, hõérzet, nemi ösztönök kielégítése megtörténjen.
Az életünkben az elakadás akkor jelentkezik, ha csupán csak a

fizikai testünkkel azonosítjuk magunkat, és egész életünk so-
rán nem tudunk ezen túl lépni, nem ismerjük fel, hogy ne-
künk nem csupán fizikai testünk, hanem más magasabb di-
menziós testeink is vannak. Ezek megismerését és tudatos
használatát már a beavatottak, jógik az emberiség kialakulásá-
nak kezdetén elsajátították a hozzájuk érkezõ magasabb civili-
zációk tanítóitól. E kezdetben titkos tudást mára mindazok szá-
mára elérhetõ, akikben az igény felmerül arra, hogy nem csak
fizikai valójukat akarják megélni, hanem önmagukat tejesség-
ben is meg akarják ismerni.

Az emberiség korának kezdetén Egy vallás létezet, majd eze-
ket a kialakuló közösségek, nemzetek fokozatosan átalakítot-
ták igényüknek és nem a valóságnak megfelelõen. Hiszen vala-
mikor a vallás nem hit kérdése volt, hanem a vallás megegye-
zett a tudással. Ma ez akkor következne ismét be, ha a valláso-
kat és a tudományt nem különálltan kezelnénk, hanem újból
egy közös egységként értelmeznénk. Korunkra mindent szét-
daraboltunk és a részek mögött nem látjuk meg, hogy minden
egyes látszólagos elkülönülés csak egy kerek egész parányi
része, és ez minden egyes egyénre is igaz. A vallások mindig
több szinten jelentek meg, a hétköznapi ember számára kéz-
zelfogható magyarázatokra volt szükség, aminek óhatatlan ve-
lejárója lett, hogy a nagyon magas szellemi tudás csak foszlá-
nyaiban maradt jelen. De gyakorlatilag bármelyik mai valláson
keresztül eljuthatunk az egész mindenség megértéséhez.
Ahány ember, annyi különféle út, de ha keressük, mind egy
helyre juttat bennünket, még ha ezt a helyet másképpen neve-

Létezõ, de láthatatlan energiamezõk



zik meg a különbözõ népek. Ezért értelmetlen a vallásokat
szembe állítani, hiszen közös gyökérbõl fakadnak és a külön-
bözõ úton megvilágosultak is ugyanazon szellemi síkra juthat-
nak el. Az anyagi világ síkján élõ erõszakos uralkodók tudják a
mai napig is kihasználni az emberek megosztását, egymásnak
ugrasztását és a gyûlöletet háborúkká fokozni, természetesen
az önzõ érdeküknek megfelelõen. Kár, hogy ezen Földgolyón
mi még nem jutottunk el odáig, hogy az emberiséget skizofrén
uralkodók helyett, magas tudású beavatottak vezetnék. Talán
egykor a vének tanácsa tölthetett be hasonló szerepet, de a gát-
lástalan erõszak háttérbe szorította a bölcs tanácsokat. Ma sem
tartunk máshol, bolygónkon az erõszak uralkodik, demokrá-
ciának nevezett színházat tartunk fenn az álcázott diktatúrák
elfedésére. Ez fajtánk végzetéhez vezethet, mert az egyéniség
többoldalú kibontakoztatására nem ad lehetõséget. Csak arra
emlékeztetnék, hogy a magas technikai szintet elért emberiség
nem tud odáig eljutni, hogy az egyének a tisztességes megélhe-
tésüket napi négy-öt órányi munkával biztosítani tudják.
Mintha csak valakik arra kárhoztatnának minket, hogy saját
dolgainkra, magunk és a világ megértésére, saját gondolata-
inkra ne maradjon idõnk. Egy-egy életen csak átrohanunk és
ha hiszünk az ujjá születésben akkor az új személyiségünk ott
kezdheti ahol az elõzõ abbahagyta. Elpazaroltunk egy életet. A
valódi tudás megszerzése juttathat csak minket feljebb és fel-
jebb azon az úton, ami a szellemi világ magaslataihoz eljuttat-
hat minket. Ehhez elõször is önmagunkat kell megismerni. Az
a személyiség amit évek hosszú során át kialakítottunk meny-
nyire a valódi énünk, vagy a kettõ akár nagyon távol áll egymás-
tól. Az ember nem csak a fizikai síkon él, hanem ennél sokkal
többön. Így nem csak fizikai testünk van, ami az itteni anya-
gokból épül fel, hanem az egyre magasabb síkokon testünk is
egyre finomabb anyagból épül fel.

Fizikai testünkhöz szinte teljesen hozzátapadva létezik az
éterikus testünk, ami látható testünk pontos mása és az
éterikus anyagból áll. Az éterikus anyag még ha láthatatlan is,
attól még tisztán fizikai anyag így ki van téve a hidegnek, a me-
legnek és az erõs savak hatásainak. Szétszórt tudatossággal
rendelkezik, nincs gondolkodási képessége. Testünktõl 6-8
mm-re nyúlik ki, színe halvány ibolya-szürke vagy kékes-
szürke. Testünk nem mi vagyunk, testünk egy eszköz, amivel
itt az anyagi világban létezhetünk. Az éterikus test áthatja a fizi-
kai test minden egyes részecskéjét és azt éterikus burokkal ve-
szi körül. Az éterikus test segítségével jut be az életerõ, a prána
az idegrendszerünkbe. Az éterikus test felfogja az életerõt, ami
a Napból árad ki és erõs hatást gyakorol fizikai egészségünkre.
Az éterikus aura vagy egészség aura viszont már több 10 cm-re
nyúlik túl testünktõl. Az éterikus látás lehetõvé teszi, hogy át-
lássunk a fizikai anyagon, így bepillanthatunk egy lezárt
dobozba, egy lezárt borítékban lévõ levelet is el tudunk olvasni,
egy bizonyos mértékig a földbe is betekinthetünk. Az éterikus
látás sok lényt tesz láthatóvá, többek között a természetszelle-
mek alsóbb rendjeit az ide tartózó tündéreket, gnómokat, ma-
nókat. A materializáció azt jelenti, hogy az éterikus anyagot szi-
lárd halmazállapotúvá változtatjuk, természetesen ez mûkö-
dik visszafelé is a fizikai anyagot éterikussá változtathatjuk. Az
álmunkban történtekre való visszaemlékezés is az éterikus

anyagtól függ. Alváskor és a halál pillanatában valódi énünk,
nevezhetjük ezt a lelkünknek is kibújik a fizikai és éter tes-
tünkbõl és átlép az asztrális síkra.

A sík elnevezése asztrális (csillogó) vagyis csillagos, nevét
onnan kapta, hogy anyaga a fizikaihoz képest ragyogónak tû-
nik. Az asztrális testünk olyan tudathordozó eszköz, mely ha-
sonlít a fizikai testünkhöz de finomabb minõségû anyagból
épül fel, melyet ragyogó színû aura vesz körül. Itt alakulnak ki
az érzések, szenvedélyek, vágyak és indulatok. A fizikai agy és
elme (ami a mentális testben van) között kapcsolatot teremt.
Tehát az asztrális test segítségével tartjuk fenn a kapcsolatot a
külvilág és az elménk között, és az asztrális testünk a fizikai tes-
tünk finomabb fényesebb mása. Alvásunkkor az asztrális tes-
tünkben mûködünk és egy részére emlékezünk, ami itt velünk
történt, de általában nem mindenre. Életünket folytonossá
tehetjük, ha asztrális testünkben tudatosan tudunk létezni,
ilyenkor a fizikai és asztrális világokban is jelen lehetünk. Az
asztrális testünkkel nagy sebességgel utazhatunk, távoli he-
lyekre. A fizikai és éter testünket áthatja az asztrális finomabb
anyag. A fizikai atomok asztrális anyagból álló tengerben úsz-
nak és az atomok nem érintkeznek egymással közvetlenül, kö-
zöttük jóval nagyobb tér van, mit amekkorák az atomok. A fizi-
kai és asztrális világban élõk ugyanazon térben úgy élhetnek
együtt, hogy egymásról nincs tudomásuk. Átlagos estben az
asztrális test 45 cm-rel terjed túl a fizikai testnél és ennek bizo-
nyos fényt is kölcsönöz. Az asztrális test színekbõl áll, melyek ál-
landóan villognak, a színek érzéseknek, szenvedélyeknek és in-
dulatoknak felelnek meg. Az asztrális test felsõ részében talál-
ható az értelem sárgája, a szeretet rózsaszíne, az áhítat kékje,
az alsó részben az önzés, kapzsiság, csalás, gyûlölet színei, az
érzéki érzelmek a kettõ között lebeg. Asztrális testünk része a
vágytestünk (káma) is. Az asztrális testet gyakran nevezik állati
léleknek is. Az élvezet a fájdalom az asztrális központban jele-
nik meg. Az ember értelmét a kámának (vágy) és a manasznak
(elme) egyesülése hozza létre. A káma-manasz az alsó énünk,
sokszor ezt hisszük az igazi énünknek, pedig ez csak a látszat-
világ síkján mûködik. A káma-manasz az ember személyes én-
je. A manaszból származik a szabadság érzése, az a tudat, hogy
irányíthatjuk önmagunkat, hogy a felsõ természet uralja az
alsót, tudatunknak ezért kell a káma helyett a manasszal azo-
nosulnia. Asztráltestünkben hasonlítunk a fizikai testmá-
sunkra, ebben az eszközünkben sokkal tevékenyebbek lehe-
tünk, szabadon és óriási sebességgel mozoghatunk. Az asztrá-
lis világban még nagyon sok ámítással és bûvölettel találkozha-
tunk. Minden sík fénye a Napból származik, viszont az asztrális
világban nem egy irányból árad a fény, hanem itt szórt fény van.
Az asztráltestünk fölött helyezkedik el a mentális testünk, ami
két részre osztható az alsó mentális és a felsõ mentális
(kauzális) testünkre.

A mentális test énünk gondolkodó eszköze, alkotó anyaga
rendkívül ritka és finom fajtájú. A mentális test is egy eszkö-
zünk melyen keresztül a felsõ énünk mint intellektus nyilvá-
nul meg amelyben az elme fejlõdik ki, az emlékezéssel és a
képzelettel együtt. A mentális testünk két részre oszlik, egyik fe-
le amit konkrét gondolatnak nevezünk, a másik fele a kauzális
test, ami az elvekkel és elvont gondolatokkal foglalkozik. A
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mentális és a kauzális test alakja tojásdad. A mentális testnek
nincsenek külön szervei (látás, hallás, tapintás, ízlelés,
szaglás) mindenrõl amivel kapcsolatba kerül egyszerre lesz tu-
datos. Egy általános érzékszervrõl beszélhetünk, amely tökéle-
tesen válaszol az õt ért rezgésekre, bármely dolognak jut isme-
retére azt azonnal tökéletesen megérti, egyszerre lát, hal, érzé-
kel mindent amit meg lehet a dologról tudni és mindezt egy
azonnali mûvelet által. Itt a gondolatátvitel útján lehet érint-
kezni szavak nélkül, így a mentális világban nyelvi korlát nem
létezik (az asztrális világban még megvan). Egy fejlett ember
mentális testében a büszkeség, gõg, harag, és önzés színei
eltûnnek, a megmaradt színek az egész aurát kitöltik. Ez a tes-
tünk életrõl életre növekszik a fejlõdésünkkel arányosan. A fizi-
kai és asztrális testet áthatja, de már az ember fizikai formáját
elhagyja és ovális, tojásdad formát ölt fel. Itt már nincs külön
szerve a látásnak, hallásásnak, szaglásnak, ízlelésnek, tapin-
tásnak a mentális rezgéseket egy érzékszerv egyszerre veszi fel,
ami az elmével azonnal kapcsolatba kerül. Ha az elme beszél
egyszerre szól színben, hangban, formában és akár zenében
is. A gondolat a mentális testben keletkezik és innen sugároz le
az asztrális és a fizikai test szintjére. Az elme a mentális testben
lévõ valódi Énünk, amit nem szabad összekevernünk az éle-
tünk során kialakuló személyiségünkkel. Ha egész életünkben
csak más emberek gondolatai forognak elménkben és azokat
visszhangozzuk csupán, akkor életünk során egy cseppet sem
gyarapodik mentális testünk. Saját gondolataink, elménk gya-
rapításával juthatunk csak elõbbre emberi fejlõdésünkben. A
jó gondolatok segítik, hogy egyre több jó gondolat áramoljon el-
ménkbe a rosszakat leginkább kizárva. Az ember halálával leve-
ti elõször a fizikai és éter testét, majd az asztrális testét is. A
mentális világba magával viszi a tudatának tartalmát és
devacsán-i (mennyország, ragyogó világ) életében eme elrak-
tározott anyagot képességekké és érõkké dolgozza át. A mentá-
lis világban mentál testünk igaz látással és hallással rendelke-
zik. Az asztrális testbõl az ember egyszerûen átsiklik valami gyö-
nyörûséges nyugalomba, boldogság érzésbe és bölcsességbe,
itt kezdetben saját burkába zárja magát, nem vesz részt a men-
tális világ életében. A legnagyszerûbb színárnyalatok látványa
tárul elé, zene és harmónia tölti el. Leírásáról a következõket
tudhatjuk: arany, ezüst fák drágakõ gyümölccsel, nagyszerû
városok, arannyal és ezüsttel borított utcák. A Földi életbõl itt
már csak a magasabb és tisztább gondolatai, nemes és önzet-
len gondolatai maradtak meg. A mentális világ az isteni elme
visszatükrözõdése, végtelen kiterjedésû információs raktár. A
devachanban térbeli és idõbeli elkülönülés nincs „szóbeli”
vagy gondolatbeli félreértés nem lehetséges. Itt Brahmannak,
Zarathusztrának, Buddhának, Jézusnak, Mózesnek, Allahnak
követõi egyformán részesülnek az égi boldogságban. Ez idõ-
szak után az (alsó) mentális test átadja az állandó kauzális
(felsõ mentális) testnek a kialakított jellemvonásokat. A men-
tális test az „igazi ember” utolsó teste, anyaga feloszlik a men-
tális világban.

A fizikai, éterikus, aztrális és (alsó) mentális testeink
halandóak, viszont a kauzális (felsõ mentális, oki test) sok tes-
tet öltésen keresztül is megmarad, szinte halhatatlan. A kauzá-
lis testben lakik mindennek az oka, ami mint okozat nyilvánul

meg az alsóbb világokban. Az a test a manasz, az elme teste az
ember valódi Énje, ez az örökké való ember. Az „igazi ember”,
a Manasz, a Gondolkodó a mentális sík felsõ részén, a kauzális
szinten mûködik. A kauzális testben vannak elraktározva a tu-
lajdonságok csírái, mint magszerû fénylõ részecskék, és innen
kerülnek át a következõ testet öltésbe. A kauzális test fogad be
minden maradandót mindent, ami nemes, ami harmonikus
és ami összhangban van szellem törvényével. A kauzális test-
ben vannak az emlékezet, az intuíció és az akarat képességei.
Itt már tiszta értelem és világos meglátás van, minden a csaló-
ka érzelmektõl mentesen. Az érzékek és a külsõ világ itt már
nem zavarnak be, csak a tiszta belsõ irányítás, mûködés van
jelen, semmi konkrét, csak elvont dolgok. A kauzális test alak-
ja tojásdad, körülbelül 45 cm-re terjed túl a fizikai testen.
Színe tele van a legszebb és legfinomabb árnyalatokkal, ame-
lyek ragyogóak, tiszták és fénylõk leírhatatlan a földi színekkel.
A kauzális test felsõ részébõl egy ragyogó szikra-korona emel-
kedik ki, amely a szellemi törekvést jelzi. Ez az a csatorna amin
keresztül az isteni erõ leárad. A mentális test az emberben az el-
me (manasz) konkrét gondolkodás színtere, az értelem, az el-
vont gondolkodás eszköze a kauzális test.

Naprendszerünkben a fejlõdés tere hét síkon történik,
amit három csoportra oszthatunk. Aluról felfele a következõk:

I. Csoport (elementális, ásványi, növényi, állati és em-
beri lények):
1. Sthúla (fizikai tevékenység)
2. Káma (vágy, érzelem)
3. Manasz (elme)

II. Csoport (beavatottak)
4. Buddhi (intuíció)
5. Átma (szellem)

III. Csoport (logoszi)
6. Anupádaka
7. Ádi

A felsõ mentális sík felett létezik a buddhikus és az
átmikus világ. Ezekrõl a világokról azt mondják, hogy az itteni
„embernek” a formáját éppen csak látható leheletfinom hár-
tya határolja. A tudat eszköze itt a szellemi vagy üdvösség test.
Ez a Beavatás kapuja, itt tapasztalhatjuk meg a minden látszó-
lagos különbség mögött lévõ Egységet.

Az ádi, és anupádaka síkok már léteztek a Naprendszerünk
kialakulása elõtt is. A szellem és az anyag valójában nem külön-
bözõ lételemek, hanem az Abszolútnak két megnyilvánulási for-
mája. Az ádi sík olyan mennyiséget tartalmaz a felépítendõ tér
anyagából, amennyit a Logosz kijelöl, hogy megformálhassa an-
nak a rendszernek az anyagi alapját, amelyet meg fog alkotni. Az
anupádaka sík ugyanebbõl az anyagból áll amit módosít és át-
színez a Logosz egyéni élete, mindent meglelkesítõ tudata, ami
ennek következtében valamennyire különbözik egy másik nap-
rendszertõl. Az Anupadaka és Adi világba már csak a nagyon kép-
zett Istenné vált emberek képesek belépni. Az emberek többsé-
ge mivel e magaslatokba nem tud felérni a kauzális síkról tér
vissza az anyagi világba.

Monádnak, Isteni töredéknek, tudategységnek hívjuk azo-
kat a Legfelsõbb Tûz szikkráit, akiknek a kialakuló világban ki
kell fejlõdniük. Az elsõ Logosz (Atya) szintjén keletkeznek még
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az elõtt, hogy fejlõdésük tere kialakult volna. Ez a Sok keletkezé-
se az Egyben. A monádok az Isteni élet töredékei, gyökereik az
ádi síkon vannak, de az anupádaka síkján mûködnek, egyedi lé-
tezésüket az anyag legritkább hártyája különíti el, így a tudategy-
ség elválaszthatatlan a legfinomabb anyagtól. A monád az
anupádaka síkon mindentudó, de a többi síkon öntudat
nélküli, az anyagba való leszállása közben megtanulja az alsóbb
síkok rezgéseit érzékelni. Így folyamatosan kialakulnak alsóbb
síkjaink eszközként használt testei, elkészül a kauzális és men-
tális testünk, késõbb a vágy-anyagból az asztrális, majd elérjük
az anyagba merülés legalsóbb szintjét az éterikus és fizikai tes-
tünkben. A monád teljes lesüllyedése után elkezdi felemelkedé-
sét a síkokon keresztül. Az élethullám az anyagi világon eresz-
kedik lefelé és egyre növekvõ elkülönülést eredményez, míg a
felfelé haladó visszatérés során újra visszaáll az egység. A
monádok alászállása csak látszólagos, hiszen õk végig az Atya
szintjén maradnak, de az életsugaraik kiáradnak az alsóbb
síkokra, ahol megszerzik az adott síkok anyagait, hogy megta-
pasztalhassák e világokat. A Lélek az, ami egyéniesíti az Egyete-
mes Szellemet, az önmagában egyetemes különállóként jelenik
meg, hogy az egyén fejlõdhessen, hogy hatékony egyéniesülést
élhessen meg az Univerzum minden síkján. Az ember halhatat-
lan lélek, akinek halandó személyisége(i) vannak.

A fentiekben áttekintettük az ember testeinek a teozófia
(Isteni bölcsesség) szerinti felosztását. Ez a tudás nagyon õsi –
lehet, hogy több tízezer éves – és nyomós érvek szólnak a
mellett, hogy földönkívüli mestereinktõl kaptuk. Ezt a tudást
átadták földünk minden akkori népének és ott a beavatottak év-
ezredek folyamán ezt megõrizték és az új generációknak min-
dig tovább adták. A mellékelt táblázaton azt láthatjuk, hogy ez a
tudás hun-magyar népünknél, Egyiptomban, Közép-
Amerikában, Indiában a mai napig fenn maradt. Minden bi-
zonnyal más népek is birtokában lehettek ennek az õstudás-
nak. Az ember egyszerûsített hármas felosztásban test-lélek-
szellem, de láthatjuk, hogy ezen belül is további részeinket kü-
löníthetjük el, de azt soha nem szabad elfelejteni, hogy e ré-
szek nem különülnek el egymástól földi tartózkodásunk
során, hanem mindig egységet alkotnak. Azok a magas rezgés-
számú testeink is megvannak csíráikban amit tudatos szelle-
mi életünk fejlesztésével kialakíthatunk.

Láthatjuk, hogy a különbözõ elnevezések megközelítõleg
szintén ugyan azt a tartalmat fedik le, amibõl igazolva látszik,
hogy a tudás valamikor egyetemes volt és nem helyi próbálko-
zások során alakult ki ezen ismeretek megszerzése, hanem a
beavatotti láncon keresztül ez mindenhol megjelent.

A legkönnyebben megfogható fizikai testünk elnevezései;
a kha, a táplálékburok, a táplálék lényegû-anyagi test
(annamajakósa), a fizikai test (tonalayo) mind-mind megfog-
ható anyagi testünket takarják. Ez látszólag egyszerû, hiszen
megszoktuk földi testünket és általában – ugyan helytelenül –
ezzel azonosítjuk magunkat és úgy érezzük, hogy szinte magá-
tól mûködik, amit természetesnek veszünk. Ez a rendszer való-
jában annyira bonyolult, hogy teljes részletességben mûködé-
sét a mai emberiség valójában nem is ismeri. A sejteket felépí-
tõ atomi részecskék szintjén történõ törvényszerûségek felis-
merését a kvantumfizika kezdi boncolgatni. Elért eredményei,

felismerései teljesen összecsengenek az ókor burkolt vallási
szövegekben megjelenõ univerzumot mûködtetõ elvekkel.
Ezek a parányi elektromosságok összekapcsolódásai – bekap-
csolva a külsõ energiákat – létrehozzák testünk mûködését.
Több ezer, több tízezer kialakult nagyobb energiapálya mû-
ködtet minket mozgásunkban, gondolkodásunkban, amit ma-
gától érthetõnek veszünk. Ehhez a „természetnek” millió évek-
re volt szüksége, hogy mindezt kialakítsa és ebbe már az elõt-
tünk járó civilizációk is örömmel avatkoznak bele, majd kísér-
leti alanyaikon megfigyelik génmanipulációik eredményeit.
Ha valami nem sikerült tudjuk, hogy jöhet a víz vagy tûz özön,
ami helyreállítja a Föld mûködését az elfajult kísérlet után.

A lélek szintje ahol összekapcsolódik a magasabb finom
szellemi energia és a durva fizikai anyag, aminek természete-
sen a forrása közös. Itt jelentkeznek egyrészrõl a fizikai állatias
– sõt azt meghaladó – vágyak és a magasabb érzelmi sík ener-
giáinak keveredései. Az itt keletkezõ problémák sok esetben ki
is töltik az egyén életét. Viszont, errõl a síkról nem lehet megér-
teni az ember teljes mûködését, itt csak konfliktus helyzeteket
lehet kialakítani és ez újabb és újabb történésekkel csak
fokozódik, amit az élet elõrehaladásával – idõsödéssel – némi-
leg mérsékelni lehet, bizonyos területeken. Ezen a szinten már
láthatjuk, hogy egyes civilizációk részletesebben is megerõsítik
a szintrõl tudhatókat és nemcsak egy általános fogalom alatt
foglalják össze a területet, hanem azt még különbözõ részekre
tovább osztják. A fizikai test mûködtetõje a szusz (test-lélek), a
khaba (asztrális forma), ka (állati lélek), életerõ burok
(prána), asztráltest, lélegzet lényegû pránikus test, vagy az éte-
ri világból érkezõ ösztönzõ mind-mind azt takarja, hogy tes-
tünk hogyan is mûködik az anyagi világ síkján. Az itt megjelenõ
értelem és vágy burka vagy az érzelmi viselkedésünket megha-
tározó szívünket körülvevõ energia már a káma-manasz (vágy-
elme) konfliktusait vetítik elénk. A kielégíthetetlen vágyak elé-
réséhez kapcsolódó elme az, ami a jó vagy rossz cselekedetein-
ket elindítja. Hatalom és érzelem vágyainak kielégítésére szám-
talan háború indult el, amit néha tovább színezett egy-egy szép
királyi hölgy megszerzésének mindent elsöprõ vágya, amiért
akár százezres emberélet feláldozása sem volt drága és minde-
zek után esetleg két ember jól érezte magát egy rövid idõre, vá-
gyaik beteljesítésekor. És szintén ugyan ez mûködik a társadal-
mak „kis” embereinek élete során, a küzdelmek megvívása a
kiválasztott ara megszerzésére, majd, hogy eme siker után egy-
más között indulhasson meg a párharc, hogy melyiküknek is
lesz igaza egy – amúgy teljesen lényegtelen – kérdésben. Úgy
tûnik, hogy a világunk itt meg is rekedt az elmúlt ezer években.
Más-más szereplõkkel folyvást ismételgetjük ugyanazon törté-
neteket. Fajtánk ebben a dagonyában tobzódik belemerülve a
sárdobálás, a sárba lehúzás játékának „szépségeibe”.

A szellem síkja emelhet ki minket innen, ha a személyisé-
günkön felülemelkedve kívülrõl kezdjük szemlélni magunkat,
hogy közben felismerjük és megtaláljuk belsõ felettes énün-
ket. Itt ismerhetjük fel magasabb önvalónkat, itt kezdhetjük
meglátni, hogy felsõ énünk mennyire nem ugyan az mint a ma-
gunknak hitt személyiségünk. Az isz (szabad lélek) a bá (felsõ
lélek), az akh (földi értelem), a megkülönböztetõ burok (felsõ
manasz), az üdvösség, buddhi burok, a mentális és a felsõ
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mentális a kauzális test, a manomajakósa-gondolatok,
érzések, a vigjánamajakósa-értelmi (bölcsesség) és buddhi
test, a fejünket körülvevõ energia elme a tonal már mind a ma-
gasabb síkokra emel vissza minket, ha az akarat meg van
bennünk, hogy valódi feladatunkat a lélek visszaemelését való-
di világába elkezdhessük. Itt jelentkezik még nahual testünk,
amit alváskor és a halál után használunk vagy a sah a halál utá-
ni szellem, az ánandamajakósa a spirituális test kozmikus tu-
datot megélés öröme, üdve és a kauzális test állandósága.

A világ látszólagos egyszerûsége azonnal bonyolulttá válik, ha
a mélyére ásunk, de csak az adhatja meg ittlétünk értelmét, ha
a magunk képességeinek megfelelõen felszínre hozhatjuk a tu-
dás elfátyolozott kincseit. Kétségtelenül meg kell élnünk a fizi-
kai síkon kialakuló érzelmeket, barátságokat, emberi jó vagy

rossz kapcsolatokat, amiket harmóniába – a konfliktusokat
megszüntetve – valójában csak akkor tudunk hozni, ha a sze-
mélyiségünk helyett magasabb énünk bölcs irányítása alá he-
lyezzük önzõ egónkat. A mindent átható önzésünk ütközik má-
sok mindent átható önzésével. Ebbõl csak egy magasabb rez-
gés a mindent szintén átható szeretet rezgése emelhet ki min-
ket. Ezt teljes valójában csak a magasabb síkú testeinkben él-
hetjük át, ami visszasugározhat a fizikai valónkra. És ha ide egy-
re több kis Buddha, egyre több kis Jézus érkezik és feladja az
önzõ egyéni és társadalmi szinten álló harccá merevedett
háborúinkat, akkor már itt a Földön is megélhetjük magasabb
testeinkben rejlõ számtalan lehetõség kitárulkozó világát, ki-
teljesítve az emberiség paradicsomkert iránti vágyát, hogy
amennyit csak tudunk, hozzunk le a még pokoli világba.

E. Clapton –  V. Morrison

Pénzt vagy életet!

Pénzt vagy életet te döntesz!
Hagytad, hogy félelemmel töltsenek tele,
Pénzt vagy életet te döntesz!
de ahogy hallod ez most a hazug szavak tele
Ha már nincs mit mondanod,
talán már nincs meg benned a tett heve

Szabad ember akarsz lenni
vagy csak egy rabszolga?
Szabad ember akarsz lenni
vagy csak egy rabszolga?
A láncokat addig cipelni,
míg nem tesznek a sírba?

Nem akarok szegény lenni,
s nem lennék herceg!
Nem akarok szegény lenni,
s nem lennék herceg!
A dolgomat akarom tenni
bluest játszani a barátaimnak, nektek!

Magna Carta, emberi jogok,
ér még valamit az alkotmány?
A daráló alattunk addig forog,
míg lecsorgunk a fájdalom torkán

Ez még egy önálló nemzet,
vagy egy rendõrállam pusztán?
Jól nézz körbe jelzek,
az idõ már fogytán.

A saját sofõröd akarsz lenni,
vagy maradsz egy megkorbácsolt halott ló?
A saját sofõröd akarsz lenni,
vagy maradsz egy megkorbácsolt halott ló?
Szeretnél mindent jobbá tenni,
vagy maradsz rosszat rosszra halmozó?

Pénzt vagy életet te döntesz!
Hagytad, hogy félelemmel töltsenek tele,
Lassítsd le a folyót!
ahogy hallod ez most a hazug szavak tele
Ha már nincs mit mondanod,
talán már nincs meg benned a tett heve

Pénzt vagy életet te döntesz!
Pénzt vagy életet te döntesz!
Dick Turpin* is maszkot viselt.

* Dick Turpin: Richard Turpin (sz. 1705. szeptember 21. -
1739. április 7.) angol útonálló. Turpin élete elején
valószínûsíthetõen apja hentes mesterségét követte, de az 1730-
as évek elejére csatlakozott egy szarvastolvaj bandához, késõbb
pedig orvvadász, betörõ, lótolvaj és gyilkos lett.



Körmendi Figyelõ ifj. Szabó Ferenc-  23  -

ifj. Szabó Ferenc
A tudat alaptermészete

A tanulmány megírásának csíráját egy örömteli és na-
gyon is informatív találkozás, majd egy azt követõ nyilvános
beszélgetés egyik momentuma indította el. Egészen konkré-
tan az a mondtad mely nem hagyott nyugodni, mely mondat
most alkalmat biztosít egy sor rendkívül lényeges filozófiai
megállapítás felfûzésére és átgondolására. A mondat a követ-
kezõ volt: . Az elhang-
zást követõen azonnal elmémbe szöktek, azok a realitások,
melyek a megállapítást irrelevánssá teszik vagy legjobb eset-
ben is csak részigaságnak tekinthetik. Ahhoz, hogy a tudat
alaptermészetéig, alapeszenciájáig eljuthassunk elõször is
meg kell vizsgálnunk, hogy egyáltalán mi a tudat, milyen mó-
dosulatokat vesz fel, milyen közegeken halad át és milyen sa-
játosságokat fog a magáénak tudni vagy inkább pontosabban
a megáénak vélni. Érdemes megvizsgálnunk azt is, hogy je-
len állapotában mennyire alkalmas vagy alkalmas e egyálta-
lán ilyen mélységû kérdések vizsgálatára. Eredetére is fényt
kell, hogy derítsünk, hiszen gyökér nélkül a vizsgálat táptala-
ját veszti és egészen biztosan tévútra fog vezetni. A hamis pre-
koncepciókból való kiindulás megannyi ma biztosnak kiki-
áltott tudományos kijelentés sajátja, így ezek kiindulópont-
juk okán sem lehetnek pontosak vagy valósak. A vizsgálat tár-
gya egészen a valóság szövetének ma ismert legmélyebb ta-
nulmányozásáig fog minket kalauzolni. Az egykoron egy-
séges és magasan fejlett kultúrák tapasztalati, illetve õket
messze meghaladó lények által átadott tudása mára megko-
pott. Új elméletek léptek a helyükbe, új istenek születtek, me-
lyek elõtt fejet hajtva az emberek ismét visszasüllyedtek az os-
tobaság óceánjába. Mindezt ma már hihetetlenül destruktív
önimádattal és gõggel teszik, melyben jelenleg is fuldoklik az
egész emberiség. Az új ember tévedhetetlennek hiszi magát
egy olyan tapasztalati móddal, mely az öt érzékszerven
alapul, amirõl nagyon is jól tudja, hogy rendkívül könnyen
becsapható. Szerencsére születtek olyan új mûszerek, me-
lyek kitágították ezt a mezsgyét és bepillantást engedtek az ér-
zékszervek által nem észlelt frekvenciatartományokba. Ez ro-
mokba döntötte az addig csalhatatlannak hitt koponyák kije-
lentésit. A tudomány már elkezdett átlépni saját korlátait,
ám lényegi fejlõdést a mainstream ágába nem tudott átvinni,
így még várat magára egy nagy áttörés, ha egyáltalán ez bekö-
vetkezhet. Azon, hogy ez miért nem történhetett meg a mai
napig közel 100 év alatt sem, érdemes mindenkinek elgon-
dolkodni.

Az avatatlan elme számára már a fejezetcím is furcsán
hathat, hiszen a kölcsönhatás oda-vissza ráhatást felételez, a
ma bebetonozott elméletek pedig egy objektív valóságmodellt
tárnak elénk, melyben a tudat egy jelentéktelen tényezõ egyfaj-
ta mellékhatás, mely a biokémiai folyamatok egyik kísérõje-
lensége. A valóság, mint olyan tudjuk, hogy állandó ingerára-
dattal látja el tudatunkat, melynek szövevényeibe a végen már
képes annyira belebonyolódni, hogy teljesen öntudatát vesztve
elvesszen a látszatban, ignorálva a valóság mélyebb, lényegi
szférait. Így a ráhatás ezen oldala talán szélesebb körben is
ismert, de mi is ez a valóság valójában? A régiek azt tanítják,
hogy a világ májá azaz illúzió természetû. Ez nem azt jelenti,
hogy a valóság nem létezik, hiszen ha ez így lenne ennek az in-
formációnak a felismerése, elég kellene, hogy legyen a belõle
való kikerüléshez, azonban ez, ahogy tapasztalhatjuk nem így
történik. A világ tehát illuzórikus és nem egy nem létezõ
objektum, a kettõ között pedig árnyalatnyinak tûnhet a
különbség, ám valójában óriási.

Ez a tudás egykoron köztudott és egyetemes kellett,
hogy legyen. A magát egyre fejlettebbnek és mindenhatóbbnak
kikiáltó emberiség elfeledkezett az õsi tanokról és új istent te-
remtett magának melyet imádhatott és a nevében új dogma-
rendszert hozhatott létre. A születõ istent anyagnak nevezték
és minden anyjának és legvégsõ valóságának kiáltották ki, me-
lyen kívül semmi nem létezhet. Mivel a nyugati tudományos
gondolkodás nem tekinthet vissza túl régi gyökerekre így nem
meglepõ hogy a saját csapdájába esett, az anyag tovább-
bonthatatlanságába vetett hit darabjaira hullott a XX. század új
tudományos felfedezésinek fényében. Így jutunk el azokhoz a
kiváló tudósokhoz, akik újra ablakot nyitottak a régi tudásra
egy új fogalomrendszer létrehozásával, mely lényegileg mege-
gyezik az õsi filozófiák bölcsességével, pusztán egy új termi-
nust vezettek be a valóság leírására. Létrejött tehát a
kvantumfizika, mely kezdte olyannyira határtalannak látni a
világot, mint amilyen az valójában.

Niels Bohr a XX. szá-
zad talán legnagyobb fizikus elméje. Ebben az idézetben már
tapinthatóvá válik, amit elõre vetítettünk, a tudomány elért ar-
ra a szintre, hogy felismerje valóságmodellje hibásságát. Bohr
és munkatársai rájöttek arra, hogy a részecskék alapállapota a
hullámtermészet és a megfigyelõ megfigyelési szándéka hozza
létre a hullám összeomlását, melynek következtében részecs-
kévé válik, ezt a két-rés kísérletben igazolhatóvá is tették.

„a tudat alaptermészete a boldogság”

„Az emberben az érzékek tárgyain elmélkedve
ragaszkodás ébred azok iránt. E ragaszkodásból kéj
támad, a kéj pedig dühöt szül. A dühbõl teljes illúzió ered,
az illúzióból pedig emlékezetzavar. Ha zavart az
emlékezet, elvész az értelem, s az értelem elvesztésével az
ember ismét visszasüllyed az anyagi lét mocsarába.”
Bhagavad–gita (2.62-64.)

„Ez az egész univerzum való-
ságosnak látszik, pedig természeténél fogva valótlan, akár-
csak egy álom. Elhomályosítja a tudatot, és újra meg újra
szenvedésekkel sújtja az embert.” (Bhágavata-purána
10.14.22)

„Azok, akiket nem sokkol,
amikor elõször találkoznak a kvantummechanikával, való-
színûleg nem értették meg.” / Niels Bohr/

A tudat és a valóság kölcsönhatása



Innentõl már egyre kézzelfoghatóbbá válik, hogy mi is a tudat
és a valóság kölcsönhatása. Egy új tudományos paradigma van
születõben, mely teljes összhangban áll az õsi mesterek tudá-
sával.

Látható tehát, hogy a régiek bölcsessége immáron tudo-
mányos alapokra is helyezhetõ és a tudat nem pusztán az agy-
ban lezajló biokémiai folyamatok mellékterméke, mely pusz-
tán érzékeli, feldolgozza az õt érõ ingereket, valamint robot
módjára reagál ezekre, hanem valójában a tudat az elsõdleges
valóság és ez hozza aztán késõbb létre azt a látszatbirodalmat,
melyben mindennapjainkat éljük, és olyan szilárdan hiszünk
abszolútságában.

Láthattuk tehát a tudat egyfajta abszolútságát, de vajon
honnan származik ez a fajta elsõbbség, és mik azok a
változások, melyek végén létrejön ez a szûk illúzió, amit önma-
gunknak definiálunk a háromdimenziós illuzórikus létezés-
ben. Ahhoz hogy ezt érdemileg megvizsgáljuk, nem tudunk
lentrõl felfelé haladni, ahogyan azt elvárná a mai bevett
gondolkodás, a Legfelsõbbõl a Forrásból kell kiindulnunk, kü-
lönben nem láthatjuk át a valóság teljes spektrumát. Itt a hie-
rarchia minõségbeli és nem térbeli. A tudatnak ez a fajta
abszolútsága azon okra vezethetõ vissza, hogy mindent lebont-
va róla és a valódi gyökerét megtalálva egylényegû azzal a
létezõvel, mely mindent megalkot és önönmagába foglal.
Minden, ami létezett, létezik és létezni fog akár fizikai akár e fe-
letti vagy alatti szférákban erre az okra vezethetõ vissza. Ez a leg-
végsõ ok öröktõl fogva létezõ, önmaga okán létezõ,
mozdulatlan, nem született, változtathatatlan, tulajdonságok
nélküli, az örök tanú minden és mindenek mögött. Innen in-
dul tehát útjára a tudat kiválva ebbõl az egyetemes VANságból
ezzel létrehozva az Énséget. Ezzel elkezdõdik a szubjektív evo-

lúció folyamata, hiszen immár különválva a forrástól elkezdõ-
dik a tudat a saját önmegismerõ és az útja végén majd visz-
szatérõ transzformációs folyamata. Ez a fajta Énség még nem
lehet azonos a mi síkunk egójával, ám az elkülönüléssel meg-
születik ennek az archetípusa, mely maga a látszólagos
különállás, hiszen az egylényegûség továbbra is fent áll és fent
is fog állni errõl csupán az éppen valamely tudat módosulat-
ban elveszett elme feledkezik meg. A tudat ezután különbözõ sí-
kokon halad át, melyeken keresztüljutva felveszi az azokra a vi-
lágokra jellemzõ tulajdonságokat, így téve szert teljesen hamis
önazonosításokra, melyeknek legvégsõ állomása az anyagba
szállás, ahol bekövetkezik a teljes öntudatvesztés. Ezeket a vilá-
gokat a legtöbb õsi filozófia hét részre osztja, amellyel a mo-
dern tapasztalatok is megegyeznek, persze mindezen fõ szfé-
rák mentén az univerzumok száma végtelen kell, hogy legyen.
Ezen szféráknak és az ezeket uraló tudatos lényeknek köszön-
hetõen teszünk szert az értelemre (buddhi), az elmére
(manasz), érzelemvilágunkra (káma-rúpa), a hamis egóra
(ahamkára). A tudat alapeszenciája ezen módosulatok felvéte-
le közben is változatlan és mozdulatlan marad ám elkezdõd-
nek a téves öndefiniáló folyamatok, melyek végeredménye-
képpen létrejön a hamis személyiség. Ez a hamis személyiség
önmagának hiszi a fentebb említett tudatváltozatok mindegyi-
két, ezzel teljesen elveszve a májában, az illúzióban, megfeled-
kezve valódi Önvalójáról és a világ valódi természetérõl. Hamis
egyenlõséget von önmaga és az érzelmei között, melyek sem-
mi máson nem alapulnak, mint a kámán a vágyon, és az
önzõségen, melynek másik mozgatórugója az ahamkára a ha-
mis ego. A Földön ismeretlenek az önzést nélkülözõ érzelmek,
bár ezeket már nem is érzelmeknek kell, hogy nevezzük, ha-
nem ezek õsképeinek. További hamis önazonosságot vél felfe-
dezni önmaga és a gondolatai között, melyek szintén tévútra ve-
zetik a világok között bolyongó fátyolba burkolódzó tudatot.
Ezeket és még megannyi fogalmakkal kimondhatatlan ön-
megismerõ és önmegszabadító folyamaton kell keresztül ha-
ladnunk ahhoz, hogy elérhessünk a tiszta eszenciáig mely már
mentes a látszattól.

A lehetõsé-
gekhez mért teljességre való törekvés jegyében vizsgáljunk
még meg néhány ismert tudat módosulatot mielõtt továbbha-
ladnánk. Az indiai terminológiában további három a nagy több-
ség számára is ismert transzformációt ismerhetünk meg, az
ébrenlétet, az alvást és a mélyalvást.

„A kvantumfizika az elektronok lehetséges történései-
vel és mindezen lehetséges történések valószínûségével
számol, de nem tudja megjósolni az egyedi, aktuális
történést, amelyet egy bizonyos mérés fog kiváltani. Akkor
hát ki vagy mi dönti el, hogy mi valósuljon meg a számtalan
lehetõség közül? Vagy, a fizikusok kedvenc zsargonjával
élve, ki vagy mi idézi elõ a valószínûségi hullám
„összeomlását” az adott idõben és térben az adott
elektronná, egy adott mérési esemény során? (Amit
Goswami – Képzelt Ablak 34.o.) „Azonban, miután csak-
nem egy évszázada igyekszünk megfejteni az anyag titkait
a kvantumfizika segítségével, világossá vált, hogy az elmé-
let önmagában nem tökéletes; a megfigyelõvel, a tudattal
kell kiegészítenünk. Logikusan arra a következtetésre ju-
tunk - mint azt majd bebizonyítom, hogy a kvantumfizika
tisztázásához szükséges tudat ugyanaz, mint amellyel az
írott történelem során a világ misztikusai találkoztak. Ez
nem lehet véletlen. Így feltárul a képzelet ablaka, a
lehetõség, hogy a tudományba bevezessük a tudatot, mint
minden létezés okát, felismerve, hogy egy új tudományos
paradigmának, a tudat tudományának metafizikai alapja
lehet.” (Amit Goswami – Képzelt Ablak 7.o.)

„Ily módon önmagát tévesen a
Prakritivel azonosítva, magát hiszi a tettek (Karma)
szerzõjének, holott valójában, a három anyagi minõség
(Gunák) hozza létre.” Bhágavata-purána 3.26.6. „Nos így,
az Igazság (Számkhja-tattva) folyamatos gyakorlása
(Abhjásza) révén emelkedik ki a megkülönböztetõ bölcses-
ség a következõ formában: „Nem én vagyok”, „Semmi sem
az enyém” és „Nincs Én vagy Ego”! Ez a végsõ teljesség
(Aparisesa), amely mentes minden hiányosságtól
(Aviparjaja), makulátlanul tiszta (Visuddha), az abszolút
tudás (Kevala-gjánam)” (Számkhja-kariká 64.)

„Az alvás ideje alatt a
Bhúták, az anyagi elemek és azok finom lényegei a
Tanmátrák, az érzékek (Indriják), az elme (Manasz), az ér-
telem (Buddhi) és a többi (mint az Ahamkára) teljesen visz-

Tudat módosulatok
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szavonódnak a megnyilvánulatlan Prakritibe, ám ez alatt
tejesen éber és az Ahamkárától független marad (a tetszha-
lottként alvó testben) a Lélek.” Bhágavata-purána
3.27.14.”A külsõ tárgyi világtól független belsõ észlelések és
mentális képzetek alkotják az álom-tudatot (Szvanpa)”.
1.9. Siva szútra „Ha az alvó ember már nem vágyakozik
semmiféle érzéktárgy után, és nem is álmodik semmirõl, az
a mélyalvás tudatsíkján létezik az a Pragjá, az intuitív
tudás, míg õ a tiszta tudatosság boldogságának élvezõje,
melynek arca a bölcsesség és ez a harmadik láb.”
Mándúkja-upanisád 5.

„A boldogság és a boldogta-
lanság kellõ idõben való megjelenése majd eltûnése olyan,
mint a hideg tél és a forró nyár váltakozása. Ezek csupán az
érzékek és azok tárgyainak ideiglenes kapcsolatából ered-
nek. Meg kell tanulnod elviselni õket anélkül, hogy
megzavarnának, ó Bhárata.” Bhagavad-gítá 2.14.

Amiért nem lehet a boldogság a tudat
Alaptermészete

Kísérlet a tudat alaptermészetének kifejezésére

Mint láthattuk a tudat alapállapota messze meghaladja a
mai felfogóképességünket és olyan szellemi magasságokba ka-
lauzolt minket, melyek egészen az eredtéig és a valósággal való
viszonyáig vezetettek bennünket. Ebbõl már láthatóvá vált,
hogy olyan szférákba érkeztünk meg melyek jelentékenyen túl-
szárnyalják fogalmi rendszereinket és már nem léteznek a föl-
di béklyók, legalábbis abban a formában biztosan nem, aho-
gyan azokat mi ismerjük. A boldogság egy olyan földi fogalom,
amely a dualitás kérlelhetetlen törvényei alapján létezik és
ezek átlépésére még akkor is képtelen lenne, ha megpróbál-
nánk kiemelni jelen valóságunk keretei közül. A legnagyobb
problémája a kettõsségbõl való születés, hiszen ez zárja be a há-
romdimenziós síkra egészen az idõk végezetéig. Még ponto-
sabban fogalmazva az ellentétpárja nélkül képtelen lenne lé-
tezni. A jó és a rossz, a hideg és a meleg, a boldogság és szomo-
rúság csak egymással alkotott viszonyukban létezhetnek és
hozhatnak létre egy skálát mellyel az éppen illúzióban vergõdõ
elme azonosulni tud. Ha valamelyik változót kivesszük az
egyenletbõl, mindkettõ megszûnik létezni, ugyanis elveszti a
hivatkozási alapját és súlytalanná válik. A legfelsõbb síkokon
nem hogy a kettõsségek, de még a mindenektõl való elkülönü-
lésnek sincs nyoma. Magasabb szellemi szférákban beszá-
molnak egyfajta eufóriáról, mérhetetlen boldogságról ám ez
messze nem egyenlõ a mi kettõségekbõl táplálkozó és
kettõségekbõl fakadó boldogságunkkal, a szó nem is alkalmas
annak a létélménynek a kifejezésére. Indiában ezt nevezik
Ánandának. A magasan fejlett jógik a felsõbb birodalmakban
megtapasztalják a Szat-Csit-Ánandát, melynek jelentése örök-
kévalóság - tudás - gyönyör. Ezeket szokták Isten három tulaj-
donságának is nevezni, akit az Elsõ Logosszal tudunk azonosí-
tani. Az Abszolút – akirõl már szóltunk – legelsõ kiáradása az
Elsõ Logosz, és õ már valamennyire megszemélyesíthetõ, te-
hát az Abszolúttal ellentétben már körülírható néhány
tulajdonsággal, de még így is elérhetetlen magasságokban
létezik, ahová a történelem folyamán csak nagyon kevesen ju-
tottak el. Innen kiindulva nem is lenne annyira meddõ ötlet,
hogy a tudatnak akkor ez az alaptermészete, azonban itt még
nem jutottunk vissza a Forrásig. Az Abszolútba visszatérve pe-
dig minden feloldódik, teljesen elveszti szubjektív mivoltát és
újra eggyé válik az õt megalkotó és végeredményében végig mû-

ködtetõ és a háttérbõl figyelõ Önvalójával. Ez a létezés kiindu-
lópontja és végpontja is, mely emberi elmével felfoghatatlanul
hatalmas ciklusok mentén kiárad, majd újra összehúzódik
megalkotva ezzel a látható és a nem látható világokat. Ez az a
tudat, amely mindent létrehoz és mindent fent is tart, a
létállapot, amibõl elindul az abszolút tudat egy szikrája a maga
szubjektív útján, úgy hogy végig egylényegû marad forrásával,
mely változatlanul a háttérben szemlélõdik, hogy aztán újra az-
zá válhasson, ami a manvantra kezdetén volt. Ez az a személy-
telen isten, az abszolút ok, melyet neveznek AZ-nak,
Parabrahmannak, mely mentes minden tulajdonságtól,
változástól, kettõségtõl, melynek egy darabja alkotja a mi tuda-
tunk örök és elpusztíthatatlan magját, mely a világokon átha-
ladva hamis önazonosságokat alkotva létrehozza az általunk
személyiségnek nevezett illúziót. Így válik hát bizonyossággá,
hogy a tudat alaptermészete nem lehet a boldogság sem a bol-
dogság magasabb archetípusa.

Tanulmányunk befejezõ részében kísérletet teszünk -
már csak azért is hogy a címhez hûek tudjunk maradni - fogal-
mat találni a felvetett kérdésre. A feladat nem kicsi, hiszen
ahogy láthattuk egy olyan dolgot próbálunk felcímkézni, mely
elképzelhetetlen mértékben meghaladja tudásunkat és
felfogóképességünket, ám meglehetõsen haszontalan élet len-
ne az, mely kísérletet sem tenne önmaga eredetének feltérké-
pezésére. Másfelõl viszont szükségünk van ezeknek a termino-
lógiáknak a kialakítására, különben nem tudnánk átadni egy-
másnak a sokszor intuitíve megszerzett tudást és azon világok
ismereteit, melyek kívül esnek a nyelvi eszközrendszereink ha-
tótávolságán. A vallások, a filozófia, a tudomány mind-mind
egy-egy kísérlet erre, és szükségünk is van a különbözõ utakra,
hiszen mindnyájan más megfejtési móddal rendelkezünk, an-
nak fényében, hogy a Hetek melyike elé fogunk az egyik végsõ
beavatásunkon megérkezni. A jógának is ezért vannak külön-
bözõ ágai, melyekbõl a hatha jóga, ami a legismertebb és legel-
terjedtebb manapság, pusztán egy ezen ösvények közül me-
lyek ugyanoda vezetnek. Kísérletet teszünk tehát az alaptermé-
szet kimondására, ám azt elõre vetítenénk, hogy semmiféle tö-
rekvés nincs azon irányba, hogy ez egyfajta dogmává váljon, hi-
szen mint írtuk többféle út létezik és mindegyik helyes, ha az
arra alkalmas gyakorló jár rajta. Azt tehát láthattuk, hogy egy
olyan fogalmat keresünk, mely a kettõségektõl mentes kell,
hogy legyen, a fogalmaktól is mentesnek kellene lennie, ám ez
jelen esetben megvalósíthatatlan, sõt a jelen emberiségnek is
az. A kettõségek csalfa világától megszabadulva kell
megvizsgálnunk, hogy mi lehet, azaz egyetlen szó, mely képes
egy ilyen határtalan abszolút fogalom alaptermészetét leírni.
Ha megfigyeljük az Átman az Önvaló jelenlétét a személyisége-
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ink mögött, arra a következtetésre jutunk, hogy minden szem-
pár és mindenek mögött, ami valaha létezett és létezni fog ez az
Abszolút helyezkedik el tanú állapotban. Így ennek a tanul-
mánynak a végsõ konklúziója az, hogy a tudat alaptermészete
a tanú állapot, ám ezt is csak ebbõl a földi létszemléletbõl lehet
igaznak tekinteni, s amint azt már elõre bocsájtottuk ez nem
abszolút igazság, csupán egy metafora, mely kísérletet tett egy

olyan létállapot megfogalmazására, ami az istenek elõtt is rejt-
ve van. „Amikor a bölcs végül számtalan születés után saját
Önvalójában (Átman) megvilágosodik, már teljesen men-
tes a vonzódástól, és minden anyagi dolog iránt fenntartás-
sal él, még Brahmá régióját is beleértve. ” Bhágavata-
purána 3.27.27.
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Bukits Anna:
Életfa

Bukits Anna: Dobozkák I.

Kanizsa József

IVÁNC AZ „ÕRSÉG KAPUJA”
(Gyarmati Tibornéhoz)

Az „õrség kapuját”
nyitja rám a táj.

Bükkös, tölgyes erdõ
dombos keble vár.

Botanikus õs-angolpark
tündérfái

lengedeznek, mint vándor-
madár szárnyai.

Kanyargós Kossuth Lajos
utca visz, visz,

az õrség varázs-falvába.
Hazavisz…

A szecessziós templom
õrként áll. Vigyáz…

…vigyáz Ivánc népére.
Tornyából messze látsz.

Itt otthon vagy.
Téged szeret a Nép.

Áldjon s védjen meg
az Isten adta ég…
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Karaul Horváth János György
Tengri Meng! Õsisten legyen veled!

(Az írást Karaul Táltos írásban fennmaradt hagyatéka alap-
ján szerkesztette Szabó Ferenc. Külön köszönetünket fejezzük
ki Szunomár Attilána – Aranykopjások fõtárnoka – aki megõ-
rizte és kutathatóvá tette a hagyatékot.)

„Az Vagyok, Aki Létezik” – mondta magának a Tokmak.
„Tudom, hogy mi Vagyok” – mondta az õrzõ Tokmak Karaul.
És akkor kikerült Teremtõjének kezébõl, és attól kezdve magá-
ra volt utalva.
És fel fogok emelkedni a hetedik égbe, ahol csak Szél és
Sötétség honol.
Ahol a végtelen nyugalom hömpölyög az egyedülvaló akarat
elõtt.
És ott fenn. Vagyok én valaki? Kérdezem lelkemben. És ott fenn.
Az vagyok, aki vagyok?
Az idõk kezdetén, egy tér nélküli pontban, a köldökben, ahol sö-
tét örvénylésben kavarog a végtelen nagy a végtelen kicsiny-
ben: a köldökben, ahol a Különbözõ Azonossá válik, ahol a léte-
zõ lehetõségek éjszakai vihara: ahol az Éj-Ura, Kara Khán meg-
tagadja önmagát, fényre lobban, és megszületik a világegye-
tem, amely életet ad a drága ikertestvérnek.
Megszülettek a napok, megszületett a rõt ünõ, megszülettek a
tarpánok, szarvasok, megszülettek a dalok az Estengri Khán te-
remtette emberek lelkében.

Tudással hiszek egy örökkön forgó nagy és végtelen erõben,
tudom, hogy nélküle minden teremtett lény kicsiny és erõtlen,
tudom, hogy szüntelenül teremti, s gyúrja az õs anyagot, öröktõl
fogva van, s én a Tokmak Táltos is benne vagyok, ismeretlen õs-
ok, az elsõ életteremtõ tûzkatlan kelyhe, amibõl a lélek az õsa-
nyagból szeretettel kipattant, milliárdnyi élet szikrát szórt a vég-
telen térbe, ûrbe, forogjon kozmikus életre izzón örökkön át és
felhevülve. Mindez a végtelenbõl a végtelenségbe áradjanak, pa-
rányi részeibõl a létezõ teremtett világnak, mit sok, sok milliárd-
nyi naprendszerben éltet, szül, hevít, erõt ad minden teremtett
élõlénynek, tudom, hogy létezett mindig a négy õselem: Tûz,
Víz, Föld, Levegõ s Te Õs-Ok: Östengri-Istenem! Te teremtettél
rendet: az anyagból testet, tudás hitet, ásvány, növény, állat örök-
kön megújulva éljenek. Tudás hitem is Tetõled ered, származik,
Te bontod ki bennem reményeim szárnyait, hogy életem
Hozzád méltóképpen éljem, s az öröklétben legyen végezetül ré-
szem. Óh! Végre emelj Magadhoz! De addig erõsítsd tudás
hitemet, letûnõ napjaim Tehozzád méltóan közelebb vigyenek.
Hozzád, óh – alkotóm – s ezen mostani földi létem, mint egy
röpke álom – tûnjék el egészen… Csak amit tanultam,

tanítottak, ami szép volt s nemes, az maradjon utánam maradó-
kat erre emlékeztess: Ha e Földanyára kell vissza térnem újra
élve, ne legyek e mai világ hitvány földi férge, legyen bennem õsi
fajtámnak õrzõ hûsége.

„Mert Napisten Õsturáni szittya népére vár!”
Õsi Napisten Tudás Hitünk szerint
A Nap: Fény, Tûz, jó melegség, sugarából született az Élet, a Nap
mögött s minden fölött isteni törvény egységed.
Az igazság: atyai fénye, a szeretet: anyai szeretõ jóság, s lel-
künkbõl keletkezett: az Élet, ez az õsturáni lélek.
Isten egység jele: a Nap, a Napcsillag egy Napkereszt, Éganyáé a
fénylõ holdgerezd, s az élet áldását szeresd!
A szeretet a jövõbe és az égbe vezet, ahol keletkezett.
A Nap: a Tûz, süt s hajt meg ûz, keringtet vizet, szelet, forró égal-
ja-sarkok között, s áramoltat tengereket.
Nap áld eggyé Eget-Földet, Menny könnye és ásvány nászban,
levélzöldben, piros vérben szerelem és boldogság van, ha a há-
rom nincsen, csak féktelen gyûlölet van.
A Nap a bolygók övezetén, indít, folyton folyvást forgat.
Isten az Élet és az örök Elmúlás, õssejtbe rejtve évmilliókat.
Asztrálsíkon s szellemgúlán. Annak leg hegyén az Õstevõ
Szellem, sorsvégzetes történelmi vándorlásunk. Õ sodorja: az
Egyetlen.
Hajlék kellõs közepén: Tûz, mert õseink a tûzben laknak, ham-
vába hull vissza az elmúló s tûzbõl pattant parázs õsmag.
Az elmúlás és az új élet között láthatatlan út a parázs lélek, új-
szülöttbe Õs lelke száll. Mi nem vagyunk kósza lelkek!
Gyulladt volna lelkünk lángból, Õsi törvény, úgy volt rendje, arc-
ra borította népünk, új hitért jövõnek az Õs Egyetlenért!
S nemzetünk most méhébõl szakad, születetlenül múl el magzat!
Hõs, Õs támadhatna belõle, de anyja méhe-lelke hamis temetõje.
Egymást fordították népünk, ne nézzünk Tûzbe, életadó Napba,
ne tisztuljon lelkünk Szertüzekbe, ne tekintsünk a parázslón re-
gélõ csillagokba, szent parázsból feltámadó holnapokba.
Ez lett a miénk, most már temethetünk, elföldeljük mit nem
lehet, vádolnak az õsök, megkínzottak, földön futóvá tettek, –
miért éltek?
A hamis világ így hirdeti diadalmas hatalomvágyó gyõzelmüket.
De indul már újra a lélekáramlás és újraszületnek turáni
Szittya magyarok, és magyar anyák lágy öle vár, nem halok
meg, ha elmúlok!
Olyan ez a Szittya magyar nemzet, amit csak Õsturáni Turul
nemzett õsi népünk igaz Istene, szívére öleli Ögyek párja szép
Emese.
Dobbants a semmiségnek aljára, fénysugárként járj a tiszta
égen, szikrázz-rezdülj, vár hû õsi néped, hozd Tokmak Táltosi
õsiséged!

(Az õrzõ Tokmak Karaul Táltos lelkének emlékezése a
Kezdetre. Íródott: Az õrzõ Tokmak Karaul Táltos szállásán
2003. Fergeteg-január havának 16. napján.)

(Az õrzõ Tokmak Táltos Tudás-hit vallása 2003. Jégbon-
tó-február 6.)

Istenem és Táltos tudás hitem



Újra él, feltámadt õseink Teremtõ Egy Igaz Életadó Napistene,
õsi fajtánkat szívére öleli oltalmazó karjaival Õsanyánk, Emese.
Csillagtérbõl, égösvénylovon, csillogó haddal, Csolbán serege
nyargal.
Új Nap születik, szülõ anyja: az Ébredõ Hajnal.
Fénylõ hírnöke a Négy Világtájnak jó szellemeinek õrzõ Békéje
a 108 Õsturáni Szittya nemzetségek régtõl várt reménysége.
Oltalmazón ölelik a teremtõ erõk õrzõi, fénykoránt emelve föléje.

Az „Aranykopjás” Fõvezér Táltos az Õrzõ Tokmak Karaul
fohásza, Sangtihoz az Ég urához, a Világügyelõ Estengri Khán-
hoz: Láthatatlan Alkotó, ki lakozol a megmérhetetlen sphérák-
ban, hozzád emelem szemeimet s most, mikor mindenséged
ható ereje újra föltámadva, új életet hoz a természetbe, a legna-
gyobb szertartással járulok eléd. Gyenge nádszál, törékeny fûz-
faág a te szolgád. Szíve mint a hangyáé olyan kicsiny, mégis pa-
rancsolatod Õrzõ Tokmakká tett, oh Uram! Mélyen érzem lel-
kem gyarlóságait és parányi voltomat, mégis tartózkodom, hogy
az erény törvényei ellen vétkezzem s megfeszítve gyengesé-
gemet, követni akarok minden bölcs törvényt és szabályt, hogy
kötelességeimhez hû legyek. A mély földrõl tekintek égi magas
palotádra. A te csodálatos utaidon szállj le oltáraidhoz, hol
szolgád, hozzád méltóan leborulva, várja végtelen kegyelmed
ajándékait. Nemzetem vezeti – tisztségviselõim – rangjuk sze-
rint kísérve, tisztelettel meghajolnak elõtted, miképpen a téged
kísérõ õrálló szellemeid a végtelen kelettõl nyugatig. Szolgád
földre borul s szemei hozzád emelkednek. Fogadd el kegyelme-
sen áldozatomat s õrizd meg azokat, akik a te kiapadhatatlan jó-
ságodhoz fohászkodnak.

Karaulok, csatás batirok táltosainak, gyógyító Khámoknak
áldozati szertartásos fohászkodás amikor igen nagy és végzetes
betegség, járvány támadja meg õket. Napkeletkor a kiválasztott
szertartás helyen.
Hat áldozatú áldozatos Ezüstös,
hét áldozatú áldozatos Aranyos!
Betegség támadt ránk,
oszlasd el a betegséget,
halálos baj támadt ránk,
jójitsd ki a halálos bajt!

Az alvilági fényû, feketesugarú
nagy idõ alatt, hosszú utunkon
gyötrõdõ jonhunk baját
bár oszlatnád el végkép!
Beteg csontok csúf betegségét

bár oszlatnád el végkép!
Tavaszi állatot adó Tengri khán, hallgass meg,
õszi állatot adó Tengri khán, hallgass meg!

Mint a hétoldalú oldalas fa, úgy forogsz odafent ézes,
hogy megtedd a kérésünk, ézes,
aranyos Nagykhán- így tettél eddig.

Hét földet, hat földet körülfogó Nagykhán,
földért fohászkodunk, mit nem fog a nagybaj!
A beteg földön lovas emberedet,
kopját, rossz csizmát öltött szegény fiad
feketeszájú alvilági veszedelem
ím, emészti, rágja,
feketeszájú alvilági veszedelem
ím, pusztítja, gyötri.
Csak talpalatnyi helyet adj nekünk,
ahol nem öldös a férfinak nem való halál!

Sörényes állat fehér alakjával
szólítunk Téged,
sörényes állat fehér alakjával
ím, hívunk téged!
Mindenfelé futó nyilas magzatod
fohászkodik hozzád, Nagykhán,
mindenfelé futó sok kopjás magzatod
fohászkodik most, Nagykhán.

Hét fekete sas röptényi magasságban lakó
fenséges apádhoz lovagolj föl!
Kösd fehér-sörényes állatod
az égfényességû vasoszlophoz.
Az aranyvízzel folyó patak mellett
aranyszíjas nagy jurt belsejében
aranytakarókon belépve
állj a hét istenkét osztó Tengri elé!
Tónagyságú szemed emeld reá,
hegynagyságú kezed terjeszd elé!
Fenséges, aranyos apádat szólítsd,
szavas szavakkal mondd el bajunkat,
Világügyelõ, nyírsarus férfi!

(Emlékeztetõül írtam annak okán, hogy a Négy Világtáj jó
szellemeinek õrzõk Békéjével, a Töstõr Kánnal a négy õrzõ a
négy világtáj kapuknak õrzõi és akik arra méltókká válnak
elindulhassanak az õsi fényösvényen /Selyem-úton/ a Jáde
Kapunál álló Napszentélyhez és a legnagyobb tisztelettel kö-
szöntsék Sangtit, a legragyogóbb Napistent, amikor annak
ott lesz az ideje. Készült: 2003. Fergeteg-január havának 31.
napján az õrzõ Tokurak Karaul Táltos szállásán.)

(A szöveg a vladivosztoki keleti akadémia tudós kínai
lektor közlése, fordította: Baráthosi-Balogh Benedek, 1928.)
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Apácskád megszólít, háromszor kérdez,
sörényes állat miért vitt hozzá?
Felelj, fiúcska, háromszor mondd el,
fohászkodj hozzá, igézd meg szívét!
A kerékképen forgó hét világ
karikaképen pergõ hat világ
bajos népnek hozz orvosságot,
nehezülõ talpnak hozz tiszta földet!
Lányok alá való zöldszín mezõkön,
férfi alá való sárga homokban
hadd járjunk tovább hét véráldozattal!

Az Örzõ Tokmak Karaul Táltosnak a Karaul és a Karacsáj nem-
zetség még élõ öregjei tanították ezt. Az Abakán szavak az
Ujgur, Kazah és a tuvaj nyelv keveréke.

Veli ej alem albati virde dzsiham, alem izuze mankja murám
velirám.
Õsi útról jövök az õsök üzenetét hoztam, hûséggel megõriztem.

Csakjasa devletele, csakjasa devletele,
Szájukkal szólok, szájukkal szólok,

Veli ej alem albati virde dzsiham, alem izuze mankja murám
velirám.
Õsi útról jövök az õsök üzenetét hoztam, hûséggel megõriztem.

Jazistej, jazistej, Kardes csok bodun jazistej!
Krónikás, krónikás, Vértestvér köszönet néked, krónikás ezt írd!

Tengri Meng!
Õsisten legyen veled!

Õseink Õse, a Magyarok Istene köszöntése, amikor életadó
fénysugarát árasztja reánk!
Õsi Táltos- és Õr-Tûzhely

Köszöntelek, Õseink Õse, Magyarok Istene!
Széttépted Önmagad, hogy parányaidból alkosd a Magyart!
Teremtettél egy Tündért, Õrangyalt, a Magyar Édesanyát!
Százszorszép bokrétának a bõ Magyar Családot!

Köszönt a Koppány nembéli Karaulok élõ ivadéka, az Õsi
Jásszák õrzõje, aki életre kelti földi másod! (Az Áldozati Tûz
meggyújtása.) Légy Áldott, Istenünk, Magyarok Istene! Fogadd
áldozatunkat, amelyet alázattal adunk! Tûzáldozatunk az Általad
teremtett Magyar Föld virága, füstje szálljon hozzád és a Hetedik
Égbe, dicsõ múltú Eleink Égi Lakhelyére! Megidézem földi
Õseinket: Mao-Tun-t, Bahator Iztan-Hu Nagy-Khánt, Nimród
Nagy Királyt, Mundzukot és fiát, Atilla Iztan-Hu Nagy-Khánt, Égi
Küldetésû Árpád Vezér Nagy Fejedelmet, s akik Õt nemzették, Ál-
most és Emese Õsanyát, a vértanú-halált halt Koppányt, Somogy-
ország és részeinek Pajzsraemelt Fejedelmét, óh! Megidézlek, Ár-
pád vérébõl származó Vajk! Lásd, mit tettél jóhiszemûségeddel!
Vér van benned, bár ne tetted volna, Árpád vérivadéka! Megidéz-
lek, Vér-Bulcsú Vezér! Hadi tetted Atillához mérhetõ! Idézem

Thonozubát, s mind-mind dicsõ múltú Eleinket, hogy tanúi
legyenek, miként ejtik szerét élõ ivadékok az Ünnepnek! Tiszta
lélekkel, az élet porától megtisztult kézzel gyújtottam meg, élesz-
tettem fel az Õsi Lángot! Magyarok Istenének Földi Mását!

Õseink õsmûveltsége igen sokszínûen nyilvánult meg minda-
zon ideig, amíg Taksony fia Géza, és annak fia Vajk erõszakkal
el nem térítette.
Az év Napfordulóit (Nyári és Téli), a Tavaszi és Õszi
Napéjegyenlõség eseményét is ugyanolyan tisztelettel, méltóság-
gal ünnepelték meg, mint a Tanhu-választást, párok egybe-
kelését, gyermekáldást, az élõk elmúlását, harci gyõzelmeket, fel-
nõtté válást, és mindent, ami szép és nemes volt elméjüknek, lel-
küknek. Õseink tiszta melegséggel, szívbõl tudtak örvendezni, és
igaz valósággal gyászoltak, amikor az illett.
Tavaszforduló idején (tavaszi Napéjegyenlõség, Kikelet Hava,
március 21-24.) a Tavasz Hírnöke az ünnepség alkalmával a
Napkeleti oldalon áll, és idõben õ adja a Fõvezér-Táltosnak,
Fõtáltosnak az õrzött tüzet.
A Nyári Napforduló idején (Napisten Hava, június 21-24.) a
Napisten Hírnöke az ünnepség alkalmával déli irányban áll.
Ezen idõben õ adja át az õrzött tüzet.
Az õszi forduló idején (Õszi Napéjegyenlõség, Földanya Hava,
szeptember 23-26.) az Õsz Hírnöke a Napnyugati oldalon áll,
és ezen alkalommal õ adja át az õrzött tüzet.
A Téli Napforduló idején (a Napisten halála és újjászületése, a
Fény és a Sötétség örök küzdelme, Álom Hava, december 21-
25.) a Napisten újjászületésének Hírnöke (Tündér Ilona és
Árgyélus Kis Khán) az északi irányban állnak, és ekkor õk ad-
ják át az õrzött tüzet, amelynek felszított lángjával van meg-
gyújtva az Új Élet Tüze.
A Négy Évszak külön is megjelölve a négy Teremtõ Erõ (föld,
víz, levegõ, tûz) színeivel.

, Karácsony ünnepe a Napisten halála és a
Fény születése Álom (december) havának 21. napján. A szertar-
tás Napnyugtával veszi kezdetét 16.00 körül. A résztvevõk és a
szertartást bemutatók elhelyezkednek a helyszínen. A köszöntõ
és az alkalomhoz illõ versek elhangzása után az Aranykopjás
Fõvezér Koppány nembéli Karaul Táltos õsi hangszerrel körbe-
járva jelt ad a szertartás kezdetére. Ezt követõen a szertartást be-
mutatók valamennyien egyszer körbejárják a Táltostûz körét.
Amikor a fõ helyre vissza érkeznek, gonggal jelzi, hogy megint egy-
szer körbejártak az év hónapjai és eltelt egy esztendõ. A Fõtáltos
köszönti a Táltos Szerre megjelenteket. Meggyújt három füstölõt
és körbejárva elmondja az õsök üzenetét. A Fõtáltost közrefogja a
Négy évszak személye és körbejárják Áldos füstölõvel az egész ün-
nepi rendezvény helyszínét, majd mindenki visszatér a helyére. A
megmaradt füstölõket elhelyezik az arra kijelölt Áldozóüstben.
Sámánok köszöntõ beszéde és szertartás bemutatása következik.
A Négy évszak ismét közrefogja a Sámánokat az élen körbejáró
Fõtáltossal, füstölõkkel, a Sámánok dobolással teszik meg útju-
kat. A Fõvezér-Táltos és az Õrzött Tûz õrzõjével együtt táplálja a
tûz életben maradását. Az Õrzött Tûz õrzõje – Tündér Ilona meg-
személyesítõje. A Fõvezér-Táltos ismét gonggal jelez, hogy min-
denkinek figyelmét erõsítve a dolgok megfigyelésére ösztökélje.

Téli Napforduló
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Az Õrzött Tûz erejével felélesztik a Táltos és Sámán dobokat. A
Fõvezér-Táltos közben jelképesen megfürdik az õsforrás vízében,
hogy megtisztult testtel-lélekkel elvégezze a szertartás fõ részének
reá esõ dolgait. A dolgok végzésekor mindenrõl elmondja, mit és
miért tesz. Jörgömös Kamda a Fõvezér-Táltos utóda segíti dolgai-
ban. Mint utód az Õ tisztsége a Szertartás fõ helyének és az
Aranykopjások lobogójának õrzése. Õ a Jobb Dogri Khán, a Jobb
oldali sereg vezére. Mikor már mindent rendje-módja szerint eli-
gazítottak az utód vissza áll az Õrzött Tûz jobb oldalára és amíg
szükséges Tündér Ilona és Árgyálus Khán õrzik a Fõtáltos irányí-
tásával. A Fõvezér-Táltos a Nap járásának megfelelõen, körbejár-
va megidézi az õsöket, a hõsöket és a Világügyelõ Estengri Khánt,
hogy legyenek tanúi az ünnepségnek a megõrzött õsi tudás to-
vább élésének, itt és most. Másodjára mikor körbejár egyenként
köszönti az év hónapjait és azok elmondják köszöntõjüket. A
Fõvezér-Táltos most felkéri az Aranykopjás Fõtáltost, hogy az irá-
nyításával az Õrzött Tüzet az õrzõk hozzák a Táltos Szertûz meg-
gyújtásához a megfelelõ helyre a déli oldalra. A Fõtáltos a felszított
tûzben meggyújtja a gyújtófát és feltartja magasra és felszólítja a
rendezvény egyik kiemelt vendégét, hogy gyújtsa meg az Égi
Tûznek földi mását. Amikor a gyújtott tûz fellobog a szertartás be-
mutatói egyszerre felkiáltanak: Áldás! Ma itt és most új Élettûz
támadt, új Fény született, ismét ereje van a Napisten Teremtõ
erejének, ami újult erõt ad ifjúságunknak és feltámadni készülõ
nemzetünknek. Áldás! Áldás! Áldás! A Fõvezér –Táltos helyükre
szólatja a szertartás segítõit és a Sámánok zenei kíséretével regél
a Világ keletkezésérõl, elmúlásáról az Élet újjászületésérõl. A
Sötétség és a Fény küzdelmének Táltos bemutatása, ahogy azt a
Koppány nembéli Karaulnak az õrzõ Tokmaknak meghagyták
õsei. A már teljes erejébõl élõ Táltos Szertûz életteremtõ közelébe
szólítja az ünnepség minden résztvevõjét, akik kézen fogva kör-
bejárják a tüzet, a belsõ körben a szertartás bemutatói teszik
ugyan ezt. A Külsõ kör a Kerek Világmindenség egésze. A Belsõ
kör a Napisten és középen az Égi Teremtõ újjászületõ Tûz földi
mása. A Fõvezér-Táltos, a Fõtáltos és a Sámánok szerencsés Áldás
köszöntõiket mondják el. A Fõvezér-Táltos bejelenti, hogy az arra
méltókat, itt és most Tiszteletbeli Aranykopjássá fogadja. A Táltos
és Sámán dobok elhalkulnak, a Fõvezér közli, hogy a szertartást
befejezték annak rendje-módja szerint. Áldás! A jelenlévõk Áldos
vacsorán vesznek részt. Az étkezést õsi módon Asztali Áldás el-
mondásával köszöntik. Az étkezés ideje alatt õsi és keleti énekek
zene hangzik a háttérbõl.

Táltos Szer a napéjegyenlõség, március 21.
Napján

Az õrzõ Tokmak szava: Dönts el magyar, hogy ennek a
földnek, amit õsidõtõl örököltél, ura akarsz-e lenni, vagy meg-
tûrt szolgája!
Koppány Karaul táltos, Aranykopjás fõvezér, a lenyugvó Nappal
szemben állva tolmácsolja az õsi szavakat:
E nap ragyogja be és hozza el a hetedig égbõl
Õseink üzenetét, mely így szól, üzen:
akarj, magyar, van mit akarnod! Szeri Pusztán és
véresküvel, örök idõkre néked ezt hagyták meg.
Tedd, amit õseid tettek, hogy az õsi Életfának

holnap is termõ ága sarjadjon,
aminek az Öregisten téged is teremtett.
Legyen áldás az õsöknek, az õstevõnek, s nékünk
múlhatatlan gyõzelem. Áldás!

alkalmából gyújtott õsi Táltostûz.
Az õsök megidézése (1997 vagy 1998 szerk.): Atilla Iztan-Hu
Nagykán uralkodásának (434-453) kezdetétõl az 1564., az Égi
küldetésû Álmos fia Árpád Vezérfejedel hazatérésének az
1104., és Tar-Zerénd fia Koppány, Somogyország az Ormánság
és a Száván túli területek pajzsra emelt fejedelem vértanú halá-
lának (997) 1000. évének Napisten havának 24. napján ezen
helyre megidézem, hogy legyenek tanúi tetteinknek igaz szava-
inknak. Megidézem a Hadak útjára távozott dicsõ emlékû õsö-
ket és a mindhalálig esküjükhöz hû vitéz hõsöket. A négy világ-
táj köszöntése, a Napisten köszöntése. A Tûzgyújtásra jötteket
áldó szóval köszöntöm! Akik szerét ejtik õsi dolgaink megis-
merésének a Magyarok Egy Igaz Istene vezérelje életünk során,
legyen rajtunk Áldás! Áldás! Áldás! Távozzon ezen helyrõl az ár-
tó Ármány, a Körbösz, Csoma, ártó Ördöng és minden rútság!
Csak tiszta szívvel és lélekkel tekintsetek a Teremtõ Õstevõ földi
másának fényébe! Találja meg ki-ki a maga igaz párját, ha
átugorta a Táltostûzparázst! Áldás nemzetünkre, Kárpát övezte
hunokra, õsmûveltségünk megmaradására, születendõ ivadé-
kainkra akik újabb 1000 év múlva is meggyújtják az õsi Táltos
Tüzet! Meggyújtom az Égi Tûznek földi párját, Áldás! „Tanri
nevében, lóra, csatára, ne feledd, Atilla volt õsapád!” Istenünk
most életadó fénysugara árad, hogy testünk, lelkünk megerõ-
södjön. Kiviruljon, új köntöst öltsön magára a Magyar Termõ
Határ. Ezer ággal küld éltetõ, teremtõ erõd, hogy legyen
kenyere, lova, tejet adó tülköse a Jurtosnak, kard kovácsnak,
csatás batirnak, rovónak, elõkelõnek, vendégnek és a
családnak! Kérlek Istenünk, fakaszd rügyét a termõfáknak,
nagyvadak hajlékának! Áraszd folyók vizét, legyen vidám
csobogása! Légy Áldott! Istenünk a Te Fényedtõl virul a rét száz-
szorszép virága! Életadó fényed, lelkünknek megújulni akaró
reménysugára. Általad köszöntjük testvéreinket akik arra él-
nek ahol az Élet Tengerébõl naponta felkelsz! Kérünk Téged Él-
tetõ sugarad add a Négy Világtáj felé kirajzott vértestvéreinkre,
rokonainkra! Megtartjuk Hitünket, amely általad felragyogott,
megtartjuk szavunk, amit e Szent Tûznél adunk! Magyarok
vagyunk! Táltos szavammal kérlek Világ Ügyelõ Tengri Kán, vé-
delmezd fogyó Nemzetünket, veszélyben lévõ Édes Hazánkat
Magyarországot! Testvéreim, Istenünk éltetõ fénye, tiszta erõ
sugara vezéreljen dolgaitokban, gyarapodjatok! Tengri Meng
Legyen Veletek!

A mellékelt rajzolat szerint a szertartás segítõi elhelyezked-
nek a kijelölt helyükön. A Négy Világtáj Jó Szellemeinek földi õr-
zõk Békéje háromszor megszólaltatja a Lélek csengõjét ezután
megszólal háromszor az õsi csatakürt, Szerbe hívja Õsturáni
Szittya Magyar fajtánkat. A csatakürt elhangzása után szól az õr-
zõ Tokmak Karaul Táltos köszönti az egybegyûlteket. A Világ
Lélek õrzõk Békéje háromszor szólaltatja meg a csengõt és azt

Tavaszköszöntõ

Nyári Napforduló

Az õszi Napéjegyenlõség
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követõen a Tokmak Táltos vezetésével meggyújtják az Áldos
Szertüzet. Az Áldos tûz meggyújtása után az õrzõ Tokmak Táltos
köszönti a Napistent és Áldást kér az ünnepség napjaira. A
Táltos beszéde után háromszor megszólal a Lélek csengõje és
ezt követõen a Regõs Sámánok éneke hangzik fel. A regõs ének
elhangzása után a Lélek csengõ ismét megszólal és a négy
Világtáj Kapu Õrzõit kéri, hogy oltalmazzák a szertartásunkat,
ünnepség napjait, õsmûveltségünket, nemzetünk megmaradá-
sát. A Béke mikor vissza áll helyéra megszólaltatja a Lélek csen-
gõt. Ezt követõen indul körbe a Négy Világtáj Tiszta Forrásainak
õrzõje és a rajzolaton látható módon a Tavasz, Nyár, Õsz, Tél,
évszakait, hónapjait, a négy teremtõ erõt körbe locsolja az Élet
vizét és kéri az Õsteremtõt, hogy új életet teremtsen. Amikor
körbejárt, azt követõen a Kerek Esztendõ minden hónapját is
meglocsolja az életet adó forrás vízzel és vissza áll helyére. A
Lélek csengõ ismét háromszor szólal és ezt követõen indul útjá-
ra a Földanya õrzõje. Köszönti a Tetejetlen Égigérõ 108 ágú Õstu-
ráni Életfát és arra kéri, hogy évezredek múlva is teremtõ ágat
hajtson és ne tûrje meg õsi gyökerein, ágain, törzsén a rágcsáló
férgeket. Tovább haladva érkezik a Világlélek õrtõjéhez,
megköszöni, hogy az Õ oltalmazó Tiszta lelke, szelleme vigyáz
az élet teremtett rendjére, kéri, hogy tisztítsa meg a Teremtett
földi életet, hogy megtisztult lélekkel, értelemmel feltámadjon
a 108 Õsturáni Szittya nemzet. Tovább haladva köszönti a Négy
Világtáj Tiszta Forrásainak Õrzõjét. Arra kéri, hogy ami az Õste-
remtõ akaratából Földanya ölébõl fakad az az idõk végtelensé-
géig ki ne apadjon, oltsa szomját teremtett jó szándékú igaz em-
bereknek és minden teremtett földi lénynek. Tovább indulva vis-
sza áll helyére. A Lélek csengõje újra háromszor szólal és ezt kö-
vetõen útjára indul a Tetejetlen Égigérõ Életfa õrzõje. A

Világlélek õrzõjének megköszöni, hogy lelke, szelleme, jóságos
fohászai oltalmazzák, hogy ok nélkül az Életfának többé senki
ne törje ágát, féreg ne rágja Földanya ölében õsi gyökereit.
Tovább haladva az Élet Tiszta Forrásának õrzõjét köszönti és ar-
ra kéri, hogy az Életadó Tiszta vizével idõtlen ideig éltetõn táplál-
ja. Tovább haladva köszönti a Földanya õrzõjét és megköszöni,
hogy a Teremtõ Isten Áldásával ölébõl fakadt. Kéri a teremtett
embereket, hogy féltõn oltalmazzák mert csak egyetlen Föld
van! Ezt követõen vissza áll helyére. A Világlélek õrzõje megszó-
laltatja a Lélek csengõt és a Napisten járásának megfelelõen
körbejár, mint a Kerek Esztendõ és köszönti az Esztendõ hó-
napjait. A Kerek Esztendõ hónapjai elmondják mondókáikat. A
Világ Lélek õrzõje körbejárásakor külön is köszönti a négy te-
remtõ erõk õrzõit és a négy évszakot – Tavasz, Nyár, Õsz, Tél –
mikor körbejárt külön köszönti az Égi tûznek földi mását az
Áldos üstben lobogó tüzet. Az Áldos üstbe helyezik az Áldozati ko-
szorút. A világlélek õrzõje Áldásos szertartás fohászt mond. A
Világlélek Áldos fohásza után vissza áll helyére, megszólaltatja a
Lélek csengõt és ezt követõen a Regõsök az Áldos Szertartás üs-
töt félkörbe állják és illõ regõs éneket adnak elõ. A Napisten nyu-
govóra térésekor a szertartást tartók Áldos tûzzel és Regõs ének-
kel búcsúznak, köszönetet mondanak.

Az esti Táltos tûz szertartásának megkezdése elõtt a
Világlélek vezetésével a Szer Tûz tetejére elhelyezik az Áldozati
koszorút. A Táltos és a Világlélek õrzõjének vezetésével az Áldós
üstben égõ tûzrõl vett lánggal meggyújtják a Táltos Szer tûzét.
Az õrzõ Tokmak Táltos megidézi a dicsõ emlékû õsöket, mid
halálig hû hõsöket. A Világlélek õrzõjének vezetésével a négy te-
remtõ erõk õrzõivel fohászt mondanak az õsök tiszteletére és a
Nemzet megújuló feltámadásáért. A fohász elhangzása után
Regõs énekek hangzanak el folyamatosan, a Szer tûz elhamva-
dásáig. Vasárnap reggel Napkeletkor a regölõk és csatakürtös
ébresztik a Táltost, hogy Napistent illõ tisztelettel köszöntsék,
fohászt mondjanak és Teremtõ Áldást kérjenek. Az ünnepna-
pok záró szertartása az Áldos üstben meggyújtott tûzzel és kö-
szönet mondó beszéddel, fohásszal fejezõdik be. Ezt követõen
búcsúzó regõs ének hangzik fel.

A Tokmak Karaulnak Járlikja van, el kell mondanom!
Túl a kétlábú, hétfejû sárkányok tízezer jurtján, túl az

aranytorkú sasok, meg az ezüstszárnyú darvak földjén, szó-
val nagyon-nagyon messze élt egy hatalmas Iztan-Hu Kán.
Nagy búsulásban ült ezeregy holdfordulásig az Iztan-Hu Kán
családja. Búsultak, mert a Nagy Kán Aranyjurtjában csak egy
fiú született, pedig már harminckilenc leány csergett,
csivigott a Kán asszonyainak jurtjában, bölcsõikben. Ez az
egyetlen fiú, a kis Kánfi, táltosgyerek volt. Nem olyan, mint
más fiúgyerek, aki lassan nõ, lassan tanul szólni, lassan
lovagolni, nyilazni. A Kánfiút Csolbánnak nevezték el,
Ragyogónak. Este betették a bölcsõbe, azután, hogy elkötötte
köldökzsinórját az Iztar-Hu Kán Táltosasszonya. Csolbán
Kánfi este elaludt a bölcsõben, reggelre kelve hûlt helyét ta-
lálták. Keresik a jurtban, nincs sehol! A Kán kirohant a többi
barna jurtba, kiabálva kereste a fiát.

Az Aranykopjás története
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A legelsõ jurtban a földresüti a szemét elõtte a jurt asszo-
nya, haragszik, nem szól.

-Nem láttad a fiam? – kérdezi a Kán.
-Eredj, kérdezd meg a hosszúfürtû leányom! Ott ül a
nászszegletben.

A Kán a szõnyegek mögött megkeresi a nászszögletet, bent
ül a leány, sír.

-Nem láttad a fiam? – Toppant eléje a Kán. A leány föl-
emelte a fejét, a Kánra nézett. Kék szeme volt, sírt.
-Láttam Kán. Eljött, mellém ült, játszott velem.
-Játszott? Hisz a Kánfi csak az este született virág-
szõnyeges, fényesszõnyeges asszonyjurtomban!
-Nagyon szép a mese – rebegte a leány.

A Kán továbbment. Elérte a szomszéd jurtot, ott is kérdett.
Ott is haragudtak rá, a nászszögletbe küldték, a leányhoz.
Sárgafürtû, hosszúfürtû leány ült a szõnyegek mögött, sírt. A
kán kérdésére megint azt felelte, fekete szemét fölvetve a füst-
nyílásba.

-Láttam, Kán. Eljött, mellém telepedett, játszott
velem!
-Játszott veled? De hiszen egynapos az én tejeshúsú,
csecsre nyújtott szájú fiacskám!
-Ráfogták, úgy-e?

A Kán elment a harmadik jurtba is. Ott pejbarna hajú, bar-
naszemû leány ült a nászszögletben, azzal is játszott már a Kánfi.
A leány sírt, a Kán hazarohant. Hát látja, hogy asszonyjurtjában
nagy a vígság, öröm. Sütnek, fõznek. És a jurtszögletébõl eléje lép
a fia, deli nagy legény. Meg kellett hajolnia, különben letörte volna
a jurt-akasztó karót, a Kán ezüstge-rendáját!

-Csodálatos!
A Kán szidta, rángatta fiát.

-Kiszöktél a jurtból! Leányokkal játszottál!
-Kiszöktem, játszottam – mondta a legény. Ahogy
kiléptem, tócsába néztem. Megláttam magam, nézd,
mekkora vagyok! Legénynek leány kell, asszony a
jurtjába. Elindultam hát asszonyt szerezni Kánfi
jurtomba.

A Kán idelóbálta a fejét, odalóbálta a fejét.
-Megtaláltad? – kérdi.
-Találni találtam, sok leányt találtam – mondta a Kánfi.
Jó a leányokkal játszani, Kán-apám, de ahogy sorra jár-
tam a jurtokat, fölnéztem a csillagos égre. És lám, a
Darvak útja végén tündérszép leány nevet felém, ret-
tentõ messzeségbõl, életentúli nagy távolságból. Édes
apámuram, parancsoló Kánom, vedd meg nekem azt
a leányt! Tudom már a kalimáját is, a vételárát, felém
kiáltotta. „Aranykopja” az ára. Aztán leküldik.

A Kán egyet mosolygott, kettõt nevetett. Elhitte, hogy nagy-
ra nõtt fiának, hosszú legényfiának kell már az asszony. De a
Darvak útján túl? Nem küldte el az Aranykopját. Másnap éjsza-
ka megint három jurtban sírtak az új leányok, harmadnap új
három jurtban megint más leányok. Erre a Kán megcsóválta
fejét, elõhívatta a leghívebb Kopjását, az Öreg Tokmak Karault,
Dzserepet. Aranykopját nyomott a kezébe, ezüstszõrû lóra ül-
tette. Elmondta neki a Káni jurt baját, útnak indította a Darvak
útján, kérje el a leánykát.

Csend lett a jurtokban, mert a Kánfi látta, hogy megkapja
szerelmesét. Dzserep elindult az Aranykopjával. Mindjárt a sar-
kába eredtek a Kán ellenségei. A Táltos ezüstló megrázta magát,
Turuj-sassá változtak, úgy szárnyaltak tovább. De az ellenségei
is értettek a varázslathoz, nyilakká lettek, már majdnem utolér-
ték a Táltoslovat, meg az Aranykopjást. Ekkor megint megráz-
kódott a Táltosló. Hópárduccá lettek, úgy suhantak tovább, für-
gén a Darvak útján. De az ellenség erre Hiéna-haddá tudott
átvedleni, nagy szökkenésekkel közelítettek megint. A Táltosló
harmadszorra Lidércfénnyé lett. Most aztán elmaradtak mögü-
le az ellenségek, sorra meggyulladtak. De a Darvak útja retten-
tõen hosszú. Vágtatnak. Hát egyszer azt veszi észre az Arany-
kopjás, hogy a Táltosnak már elkopott mind a négy ezüstlába.
Mégis haladtak. Aztán elkopott a teste, még az ezüstnyereg is, vé-
gül eltûnt a feje is a lobogó sörénnyel. Dzserep ott állt az úton, ló
nélkül. Az öreg Karaul Tokmak, a leghûségesebb Kopjás nem
fordul vissza! Járlikja volt a Nagy Kántól!

Saját lábán futott tovább, futott, lihegett, megint futott
tovább, tovább. Égi szekerek vágtattak el alatta, fölötte, utánuk
kapkodott, de nem érte el õket. És nem mert letérni a Darvak út-
járól. Járlik-Parancsa volt rá! Futott, futott. Egyszerre észrevette,
hogy térdig elkopott a lába. Így is tovább futott. Azután a dereka
is eltûnt, mégis folytatta útját. Mikor a karja is elkopott, a szájá-
ba fogta az Aranykopját és úgy ment tovább. Végül nem maradt
már belõle, csak a feje, az gurult be a Háromezer Arany Nyírfa
Nagy Kánjának Égi jurtjába, a nászszögletben üldögélõ leány elé.
De akkor is a szájában volt az Aranykopja.

Megértették, leküldték a leányt. Hét nap, hét éjjel tartott a
lakodalom az Iztan-Hu Nagy Kán országában. Minden alattvaló
vidám és boldog volt. Hét évig nem bújt ki a Kánfi és a fiatal asz-
szony a nászszögletbõl. Ettek, játszottak, aludtak, játszottak.
Boldogok voltak. A Tengri Meng legyen velük!

Azt kérditek, mi lett az öreg Tokmak Karaul Aranykopjás
Dzsereppel, akinek csak a feje maradt meg?

Nézzetek föl az égre! Ott van most is az Aranykopjás
Dzserep, a Sün-csillagzat. Odajutott. Járlikja volt! Õ tudta, hogy
nem „Õ” a fontos, hanem a Nemzet nagycsalád léte és Parancsa!
Jutalma a Nemzet Nagycsalád hálája, és az Aranykopja, amit a
Nemzetvédelmi Hûségedért adnak.

A Koppány
nembéli Karaul Horváth fia János György az Aranykopjás Fõvezér
aki az Õsi Jásszák, a Hadak Járlikja és az Õrzõk jogán a Táltos te-
endõket ellátja, szólítalak! Magyar fajtám béli – név – lépj
közelebb! (a tálhoz lép – friss víz öntés!) Õseink Szent
Forrásából hozott víz, az életvize! Tisztítsad meg kezeid az élet
minden porától, legyen tõle erõd a megújuláshoz! Vizsgáld meg
lelked Istenünk Földi Másában a Lelkiismeret Aranytükrében!
(Ön vizsgálat!) Ha tiszta már lelked és készen állsz a Táltos szóra,
Tekints az égre, hogy szemedbe ragyogjon Istenünk Életadó,
Örökkön ragyogó Vezérlõ Tiszta Fénye! (Feltekint Istenünkre!)
Szólítalak! Megtartod e Õsi Jásszáinkat, s ha Haza és a Nemzet
úgy kívánja a Járlikot? (Felolvasva az Emléklap írása!) Válasz: A
megidézett Õsök, a Magyarok Istene és Ti élõ Testvéreim legyetek
a Tanuim! Esküvel fogadom, adott szavam megtartom! Ettõl a
perctõl kezdve: Tiszteletbeli Aranykopjás-nak fogadlak! Fogjad

Tiszteletbeli Aranykopjássá fogadás:
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meg kezemet! (kézfogás után az áldozati tûzfölé emelve!)
Távozzon el Tõled az ártó Ármány! Betegség hozó Csoma és az ár-
tó Körbösz mindig kerüljön el Téged és Szeretett Családodat!
Lássátok az Isten Élettüzétõl megújult Magyar élet támadt!
Készülj fel, testben, lélekben, hogy igaz Vér Testvéremmé
fogadjalak! Õseink szokása szerint, Ott, Akkor és ahogyan azt ele-
ink tették, Esküvel az Õrzõknek Örökül meghagyták! Most
elküldelek! Testvérem Aranykopjás Tengri Meng legyen Veled!
„Tanri nevében, lóra, csatára, ne feledd, Atilla volt õsapád!”

Az avatásra jelöltek, akik méltóvá váltak arra, hogy õsi
Táltos szertartással felavassák a tavaszi és az õszi Napéj-
egyenlõség ünnepségtõl megkezdik felkészülésüket testben, lé-
lekben és értelemben egyaránt. Az avatás szertartását a Táltos
által meghatározott helyen és idõben végzi, valamelyik õs
emlékezetére, vagy a Nyári Napforduló tiszteletére.

A Táltos az õsök által meghagyott módon megjelöli az avatás
helyét és idejét, valamint rendjét. Az avatásra méltó felkér két
olyan avatott Aranykopjást akik közbenjárnak ügyében. Az õsi
rend szerint az egyik férfi a másik nõ. A Táltost az avató Jurtban,
sátorban elõzõleg felkeresi egy idõs Aranykopjás és hírül adja,
hogy közbenjárók kívánnak szót váltani a Táltossal felavatásra
méltó személy ügyében. A Táltos táltosdobbal és hívó szóval ma-
gához kéreti a közbenjárókat. A táltos köszöntése után helyet fog-
lalnak akként ahogy azt rendelik. A Táltos füstölõket gyújt, majd
az alkalommal illõen rövid regét mond. A rege elmondása után
felszólítja a közbenjárókat, hogy mondják el sorjában jövetelük
szándékát. A közbenjárók elmondják az avatásra méltó személy
élettörténetét, jó és rossz cselekedeteit és kérik a Táltost, a jelöl-
tet és a közbenjárás alkalmával elmondottakat fogadja el. A köz-
benjárók a jelölt és az õsök tiszteletére 3-3 füstölõt gyújtanak
meg. A táltos miután meghallgatta a közbenjárókat õ is meggyújt
3 füstölõt, jelezve, hogy elfogadta a jelöltet és a közbenjárást. Ha
a Táltos nem gyújtja meg a maga füstölõjét és a közbenjárók 3
füstölõjét eloltja, azt jelzi, hogy a jelölt még nem alkalmas az õsi
szertartással történõ avatásra. A közbenjárókkal közli, hogy me-
lyik idõpontban kívánja a jelöltet felavatni. A közbenjárók átad-
ják a Táltosnak hozott ajándékokat, egy csomag illatos füstölõt, il-
latos olajat, egy csokor árvalány haj, egy piros és egy fehér se-
lyemszalagot. Az ajándékok átvétele után a Táltos áldást mond a

közbenjáróknak és kéri, hogy közöljék a jelölttel, hogy avatásra
várja jurtjába, sátrába a Táltos. (Beavatás és véreskü!) A közben-
járók a tábortûznél várakozókhoz mennek, ahol közlik a
jelölttel, most jelenjen meg a Táltosnál avatás ügyében! A tábor-
tûznél várakozók õsiségrõl beszélgetnek, szép magyar énekeket
énekelnek, mások az áldos ételt készítésével foglalatoskodnak.
Az avatásra méltó jelölt a Táltos jurtja, sátra elõtt a következõket
mondja: Tisztelem az õsök emlékeit, naponta gyarapítom õsmû-
veltségünkbõl tudásomat, ismerem a Jászákat és a Járlikot.
Ismerem az Aranykopjások Szabályzatát, megtartom törvényeit.
Tisztelem Magyar testvéreim. Amikor a Jurta, Hajlék bejárata, aj-
taja elõtt délnek fordulva meghajlok illõ tisztelettel azt az Öregis-
ten tiszteletéért teszem. Nem lépek a Jurta, Hajlék küszöbfájára,
mert tisztelem a benne lakókat és az õrzõ ongunjukat. Tûzbe
kopjával, szablyával, késsel, semmi féle vassal nem szúrok.
Fejszével ott nem vágok, nem csapkodok. Nem köpök a tûzbe,
szemetet reá nem szórok, vízzel nem oltom el, hagyom
elenyészni, vagy földdel betakarom. A Táltostûznél, vagy amikor
füstölõt gyújtok, Mao-Tunra emlékezem és megidézem
Mundzuk fia Itil Khánt, vissza hívom Csaba vezért és seregét, Ár-
pád Fejedelem és Hét vezérét. Hívom tanúnak Szalárd
Fejedelem vérivadékát a vértanú Koppányt az õsi hitért halt
Thonozóbát. Mindig tudom és hûséggel tanítom, hogy nem
Hazát foglalni jöttek eleink, hanem Hazatértek és visszafoglalták
karddal, vérrel, igaz szóval becsülettel Atilla-Itil Khán örökét a
Magyar Hont-Hazát. Dicsõség az Öregistennek a Hadakútjára tá-
vozott eleinknek! Õsökhöz méltó gyõzelem nekünk! Áldás!

-Az Õrzõ Tokmak Dzserep mikor elnyerte az Arany-
kopját és elvonult égi jurtjába megpihenni, elõtte
megfogadta, hogy amikor a Nemzet és igaz Iztan-Hu
Kánja nagy szükséget szenved, akkor mindig vissza
tér, hogy jó ügyet szolgáljon.
-Ha a földi õrzõ Tokmak Karaul megidézi elõjön égi
jurtjából, visszatérését úgy jelzi, hogy az Aranykopján
felragyog az Öreg Östen Teremtõ Fénye, ez jelzi, hogy a
megidézést elfogadta, kész helytállni az Õsi Ügyért!
Tatárvár felett csillognak a Hadak Útja csillagai,
Napkeletrõl Napnyugtára itt vonul át a Dzserep (Sün)
csillag képe, itt fordul az ég Szekere (Göncölszekér).
Itt keresztezi az Égi Hadak Útja a Portyázó Földi Hadak
Útját! Itt az Õsi Portyázó Õrvárta felett olvasható az Õsi
Krónika, rege, monda! Tisztítsad meg lelkedet, tekints
a Tiszta Magyar Égre meglátod múltunkat, és jövõn-
ket. „Beh-Hej! Senyü! Tanri nevében, Baranta…!”

A szertartásos beavatás rendje, ahogyan azt az õsök meg-
hagyták. A testben, lélekben és értelemben felkészített, felké-
szült, arra méltó személy, miután az élet és az út porától meg-
tisztult (megfürdött) átöltözik a szertartás köntösébe, ami alatt
csak a teremtett tiszta teste, lelke és értelme lakozik! A beavatást
végzõ Táltos és a beavatást vállaló nem földi emberlények ezen

Az Aranykopjások avatásának õsi Táltos szertartásá-
nak rendje

Az Aranykopja fényes csillaga ismét felragyog!

Beavatás és Véreskü szertartásának rendje
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alkalommal!!! Az Õsteremtõ a Világmindenség rendjét, módját
megalkotta és a teremtett lényeket, az Ember okosodása változ-
tatta meg az õsi rendet és ennek következményei azok a termé-
szet ellenes dolgok sokasága amiket értelmetlenül élnek meg a
ma élõk! A Táltos beavatáskor a földi asszony ember nem Nõ! És
a beavató Táltos nem Férfi! A világmindenség megszületésekor
nem volt sem egyik, sem másik nem! Volt az Õsteremtõ akarata,
lelkének belsõ vágyakozása amely megteremtette (szülte) a te-
remtett világmindenséget és abban a teremtett az Élet Örök
Rendjét! A ma élõk okoskodása, akiknek elei elfordultak az
õsiségtõl, ma értetlenül szembesülnek õseink Tiszta meghagyá-
sai elõtt! A beavatást vállaló személyt az õrzõ Tokmak Táltos illó
olajokkal õs az õsök által meghagyott, tanított illõ szavakkal tisz-
telve az ártó dolgoktól, szellemektõl, betegségektõl illó olajokkal
a teremtett asszony testet oltalmazóan megkeni. Az oltalmazó
kenet után az õrzõ Tokmak Táltos felkéri a beavatandó személyt,
hogy üljön az ölébe. Ekkor az Õsteremtõ által a vérünkbe és gén-
jeinkben meglévõ Õs Össze Fonódás szimbolikus állapota jön
létre, helyre állítva mind azt amit az okoskodó, hamis
világképet, állapotokat létrehozó ma élõ emberek kialakí-tottak,
hamis érdekeik érdekében. Ezért olyan a mai Világ, mert tuda-
tosan és tudattalanul megmásította a Világmindenség teremtés
törvényeit, rendjét! Az õrzõ Tokmak Táltos miután átölelte a bea-
vatott személy (asszonyembert) az õsök meghagyásával tanított
illõ szavakat mond. Ezt követõen felállnak és a négy évszaknak
megfelelõen a Napisten járása szerint átölelkezve az avató he-
lyen körbe járnak az élet teremtésének örök idõktõl való
megújulását, körforgását jelképezve! A férfi ember beavatásakor
az illó olajok felkenése után, mivel az egynemû az avató
táltossal, ölébe nem ül, hanem vele az avató Szer tûznél
véresküt, szövetséget köt! Az Õsök örök idõkre meghagyták,
hogy csak tiszta értelemmel, tudattal, igaz akarattal élõ Õsturáni
Szittya fajtánkat szabad felkérni, beavatni, annak akarásával! A
Szertartásos beavatás nem lehet semmilyen módon vásári
kalmár, léleknélküli mutatvány és nem testiségi dolgokról szól!
Az Õsi dolgokat elhagyott fajtánkat vissza kell segíteni ahhoz az
õsi tiszta állapotokhoz amely helyére állítja a felborított világ-
mindenség rendjét és akkor minden dolgok érthetõvé vállnak és
tudni fogja a Teremtett Ember, hogy mi az Õ Isteni küldetésének
oka! A szertartásos beavatást a Táltos Szertartástûz meggyújtása
követi a résztvevõk, megjelentekkel. A szertüzet követõen az ava-
tó ünnepi lakoma és az alkalomhoz illõ kötetlen beszélgetés, õsi
dolgok tanítása, ismertetése követi. Befejezésként a beavatottak
részére Díszoklevelek, ajándékok átadása követi.

Ezen beavató szertartás rendjének leírását csak azon sze-
mélyek részére írtam, akik tiszta értelembe, lélekbe, akarat-
ban és Õs Teremtõ tudatában élnek és azt óhajtják, hogy õsisé-
günk minden csodálatos dolgai újjá szülessenek az Õsterem-
tõt tisztelõk örömére, hogy újra emberré válhassunk az Õ igaz
akaratából, dicsõségére!
Az õrzõ Tokmak Táltos aki õseitõl örökül kapta tudását.

Egyszer még az õs turáni 108 nemzet idején történt, hogy az
ifjú legények elindultak a családfõk vezetésével portyázó útra,

hogy megmérjék a négy világtáj milyen messzeségbe ad nékik
életteret, hogy elegendõ-e az õshon a gyarapodó 108 nemzet nagy-
családnak. Az õs Orhon-Otthonban a jurtokban, az õrvártáknál
csak az asszonynépek, kicsiny gyermekek és az idõsek maradtak.
Maradt még kevés legény is, akiknek az õrzés maradt feladatul. A
portyázók sokféle módon indultak el a világ négy égtája felé. Egy
részük lovon járta a még ismeretlen utakat. Mások meg össze-
fogott szálfákon a vizeken ereszkedtek mind messzebbre. Voltak,
akik csak úgy gyalogosan járták az utakat, amelyeket még senki
sem járt. Ha elfáradtak, megéheztek, akkor tábort ütöttek.
Naplementekor gyönyörû tábortüzeket raktak, és ezt körülülve ta-
nácskozták meg dolgaikat. Megregölték tetteiket, és szépen hang-
zó dalokat költöttek hozzájuk. Az Égi Istenek és a Teremtõ Õs Ten
gyönyörködött a látott dolgokon. Úgy adta ennek jelét, hogy a ma-
gasra emelkedõ lobogó tábortûz lángjait az ég felé hívta.
Mindenki gyönyörködött a tûz látványán, amelyet a Teremtõ Õs
Ten földi másaként tiszteltek. A táltosok, sámánok, baksák,
regõsök, gyógyítók illatos füveket szórtak a tûzbe, és messze ma-
gasra emelkedtek a lángok. Illatot víve szállt mind magasabbra,
fel a Hetedik Égbe az Égi Istenekhez, és még magasabbra egészen
a Teremtõ Õs Ten trónusáig. A napkeltét tisztelettel köszöntötték,
és azután mindenki végezte dolgát, ahogy azt tenniük kell, és apá-
iktól örökölve megtanulták. Sok-sok idõ eltelte után az õsportyá-
zók elérkeztek oda, ahol a víz fehéren megdermedt. Mások oda
érkeztek el, ahol a Nap mindig felkel a földi élet végtelen víztükré-
bõl. Megint mások addig mentek, amíg el nem értek annak a vég-
telen víznek a széléig, ahol mindennap nyugovóra tért a fényes or-
cájú Nap. Megint mások homoksivatagokhoz értek el, ahol az
állatok, növények, vizek folyása más és más volt. Ott, ahol a föld
homokja mindig tûzforróvá vált, és az éltetõ víz gyorsan eltûnt,
semmivé lett. Az õs honból-orhonból szétrajzott portyázók eze-
ken az utakon és tájakon új és újabb dolgokat tanultak meg.
Másként kellett öltözködni, eszközöket készíteni és ételt készíte-
ni. Az egyik helyen a nagy hideg, a másikon a nagy hõség miatt kel-
lett szállásaikat másként elkészíteni. Sok-sok emberélet után
más emberekkel találkoztak, akiket addig még nem láttak a 108
vérrokon nemzet teremtett lelkei. Egyszóval az Õs Turánok.

A Hon és a Nemzet legfõbb szellemi, erkölcsi, világnézeti
ügyeknek irányítója, védelmezõje. Az Iztan Hu Nagykhán,
Vezér Fejedelem, Fejedelem, Fõvezér legfõbb eszmei tanácsa-
dója. Tevékenysége, irány mutatása, tanítása évezredekre meg-
határozza a Hon és Nemzet sorsát, jövõjét. Tévelygése, vagy az
Õsi Hit elhagyása rajta múlik.

A Hon és a Nemzet Pajzsraemelt Vezér Nemzetségfõk,
Fejedelmek szállásain végzik tevékenységüket azonos módon
mint a Fõtáltos. A Hon és a Nemzet Országos nagy ügyei intézé-
sekor, a Nyári és Téli Napfordulók ünnepségein a szertartás alkal-
mával a Fõtáltos segítõi. Õk készítik fel azon Honleányokat akik a
Hon és a Nemzet Õsi Szent Tûz õrzõi lesznek.

A Teremtõ Isten akaratából elnyert rátermettségük, minden
tanult tudásukkal a Nemzet testét, lelkét gyógyítók, orvosolják a
bajt. A Gyógyító Kámok a Hadakat, Tümeneket, Portyázó

A csatás Batirok…

Fõtáltos

Táltosok

Gyógyító Kámok
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Barantákat, Portyázó Õrsöket elkísérik hadi útjuk során. Az igazi
Gyógyító Kám nem használ bódító szereket tevékenysége során!

Tevékenységük során olyan szereket használnak amitõl
réülésbe kerülnek, azzal a tiszta szándékkal, hogy a rejtett
dolgokat, bajokat, titkokat megoldják. A Réült Kámot réülés
közben a Gyógyító Kámok irányításával a Baksák õrzik!

Tevékenységük során a szállásokat járják és regölve tanítják
az Õsi golgok ügyeire a Hon és a Nemzet fiataljait és emlékeztetik
az idõseket a régi nagy ügyekre. A Regõs Kámok kötelessége az if-
jak szép énekekre, dalokra, táncra, vigasságra megtanítani.

Azok az ifjak akiket rátermettségük, képességük folytán az
Öregek kiválasztanak azzal a szándékkal, hogy belõlük késõbb,
Regõs, Réülõ, Gyógyító Kámok, Táltosok legyenek. Ezért min-
den dolognak az ismeretére, tudására felkészítik õket. A gya-
korlati ismereteket a Táltosok, Kámok tevékenységei alkalmá-
val, mint segítõk részt vesznek.

A Garabonc feladata a csatába hívás, lelkesítés, buzdítást
végzõ személy, személyek. A harci tevékenységek során az elbá-
tortalanodók lelkesítõje. Csatabûvölõ. A Garabonciás-
Csatabûvölõ egyúttal az ellenség tevékenységét megrontó, béní-
tó szertartást bemutató. Jól ismert az 1848-49-es
Szabadságharc idejébõl a Garabonciás diák c. írás.

:
„Napisteni Szent Fény, Tûz, jó melegség, kinek sugarából szü-

letett minden földi Élet, s nemzetünk, az õs-turáni lélek, Atyai fé-
nyed az Igazság, szereteted melengetõ anyai jóság. Terjeszd ki
ránk magyar népedre mindenható isteni Törvény-egységed!
Isteni egység-jeled a Napkereszt, Éganyáé a Csillag és a fénylõ
holdgerezd, bennünk az élet áldását keresd! Meleged áld eggyé
Eget-Földet. Menny-könnye és ásvány nászban, levélzöldben, pi-
ros vérben szerelem és boldogság van. …Én, az Õrzõ Tokmak
Karaul Táltos, Koppány nemzetségének ivadéka most õsi szóval
mondok õs-parancsot néktek: Szeressétek egymást!”

Õ

1. Aranykopjás - Magyar diák! Az életednél is fontosabb,
hogy teljesítsd kötelességed Nemzeteddel szemben!

2. Bárki vagy is, mindenekelõtt az Õseid vérörökén Turáni
szellemû Magyar légy!

3.Az Aranykopjás-Magyar legfõbb törvénye és legnagyobb
értéke a becsület!

4. A Nemzeted becsületét az utolsó véredig védened kell!
5. A „Te” becsületed a Nemzeted és ön magad iránti

bûséged!
6. Aranykopjás-Magyarnak lenni annyi, mint becsületes-

nek lenni!
7. Küldetésed, hogy kivívd a Nemzeted számára a

szabadságot, a szellemi és történelmi nagyságát!

8. Keresd az igazságot Történelmi Nemzeted akaratában!
9. A fegyelmezetlenség és zabolátlanság nem szabadság!
10. A szolgálatteljesítésben több a szabadság, amit

Nemzetedért, Magyar testvéreidért, Aranykopjásokért, bajtár-
saidért teszel, mint az önkényességben!

11. Nemzetben gondolkodónak születik a Magyar az
Aranykopjás, de még inkább azzá válik nevelés, elsõsorban ön-
nevelés révén, erõs akarattal, szorgalommal!

12. Tanulj meg engedelmeskedni a rendnek,
elõjáróidnak!

13. A rend és fegyelem a sarokköve minden szervezetnek,
az alapja az Aranykopjás és a Magyar diák nevelésének!

14. Légy megértõ és jószívû, ne légy kicsinyes az emberi
gyarlóságok megítélésében légy nagylelkû, ha mások szükség-
leteirõl van szó!

15. Légy jó bajtárs! Az Aranykopjás védelmezi, segíti
egymást!

16. Légy lovagiasan szerény és vitézül bátor!
17. Légy példamutató Aranykopjás szolgálatodban és a

magánéletedben!
18. Abból lehet megítélni erkölcsi és szellemi

érettségedet, hogyan viselkedsz másokkal szemben!
19. Szavaid ne álljanak ellentétben tetteiddel!

20. Léted, jövõd záloga Nemzeted fennmaradása, megújulása!
21. Õsi „Nap Isten” hitvallásunk megújulása, védelme

önmagad, Nemzeted lelkiismereti aranytükre!
22. Nemzeted Iztan-Hu Kánja, Vezérlõ Fejedelme, Királya

az Õsök tiszta vérörökén, Turáni vérrokon és Magyar lehet!
23. Aranykopjás - Magyar diák õrizd hûséggel az Õsök szel-

lemi és karddal visszavívott örökségét, önmagad és Nemzeted
vérszerzõdésének tisztaságát, ahogyan azt Dicsõséges múltú
Vezérlõ eleink tették és örökül meghagyták!

24. Életed árán is védd Nemzeted Õsi Ereklyéit, Lobogóját,
az Aranykopjások Ongunjét, élj úgy, ahogyan Atilla Iztan-Hu
Nagy Kán, Csaba Király, Batbaján Kagán, Árpád Vezér
Fejedelem, Koppány Fejedelem és Thonuzoba élt! A Hadak Út-
járól ügyelik, hogy az esküvel adott szavad, Magyarhoz méltóan
megtartod!

1. Legnagyobb tekintélynek ismerje el az egész világon az
Õsteremtõ Napistent, hogy idegen hamis isteneket ne
imádjon, Isten tudású hitét semmi módon meg ne változtassa,
el ne cserélje, mint kalmár.

2. Becsületbeli kötelességének tartsa, hogy a szent dolgo-
kat dísszel és szent szertartásokkal vegye körül.

3. Becsületbeli kötelességének tartsa, ha akár gyermek,
akár meglett ember, hogy tisztelje atyját és anyját, kik a nem-
zetségük iránti kötelességüknek eleget tettek, folytatván az õsi
fajtánk általuk, kegyeletben tartván ezzel a múltat és meghos-
szabbítva a jövõt, szolgálván az õsturáni fajtánk örök életét, mû-
veltségét.

Réülõ Kámok

Regõs Kámok

Baksák

Garaboncok-Csatabûvölõk

És Karaul Táltos szólott

s Turáni Vérrokon Nemzetek Fiai!
Az „Aranykopjások” 24. „ Jásszája” - Õsi Törvénye.

A „ JÁRLIK!”-PARANCS!

A 108 õsturáni Szittya vérrokon nemzetségeknek
Azon 11 Fõ törvénye, Jásszája, amit minden

elõkelnek is kötelessége betartani és
mindenkor betartatni örök idõkig
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4. Becsületbeli kötelességének tartsa, hogy ne zúgolódjon
az isteni akarat, végzés ellen s panaszló vagy káromló szót ne
ejtse nevére.

5. Becsületbeli kötelességüknek tartsák, hogy fajtájuk-
belit oktalanul ne öljenek meg, hacsak nem vétett a nemzet
ellen, s idegent se, ha az nem volt, vagy nem akart a ártalmára
lenni a nemzetségeknek.

6. Becsületbeli kötelességének tartsa, hogy a szerelmet, a
nemzetfenntartás nemes ösztönét csak méltósággal használja
s ne tékozolja és ne fertõzze meg annak se lelki, se testi tárgyait
más célra való bitorlásaival és pazarlásaival. A Szakrális beava-
tásra csak olyan asszony hajadont kérhet fel a Táltos, akit elõ-
zõen annak minden dolgában felkészített és azok azt elfogad-
ták (Kámok, Baksák, Léleklátók).

7. Becsületbeli kötelességének tartsa, hogy nemzetség-
belieitõl olyat el ne vegyen, amire annak szüksége van s ide-
gentõl is csak akkor, ha az anélkül is meg élhet.

8. Hajadonjait, asszonyait, a Szakrálisan beavatott
asszonyt, hajadont az egész nemzetségnek szent kötelessége ol-
talmazni tisztelni, a Nagykhán is tartozik ezen tisztelettel nékik
mindenkor.

9. Becsületbeli kötelességének tartsa, hogy igaz embernek
segítsen az igazában, pártjára álljon a gonoszság elleni
harcában, ha nemzetségbelink, ha idegen akkor is. Ha pedig a
gonosz nemzetségbeli lenne, az igaz pedig idegen, békítse ki
õket.

10. Becsületbeli kötelességének tartsa, hogy hajlékot épít-
sen magának családjának és abban lakjék.

11. Legfõbb becsületbeli kötelességének tartsa, hogy soha
semmi körülmények között, se elõzetesen hamis ígérettel, se
egyidejûleg félrevezetéssel, se utólagosan letagadással, hamis
szóval ne éljen, mert az álnok, szószegõ, hamis lelkû emberek-
ben benne van az egész világ minden gonoszsága,
becstelensége, bûn és aljasság.

Körmendi Figyelõ Karaul Horváth János György-  36  -

Mezei István
A somogyi táltos áldása

A kaposvári vonaton találkoztam vele. Épp egy teltkarcsú
fiatalasszonyról vette le a rontást egy aranyláncon függõ
hópárduc agyarral a kezében. „Leveszem rólad az ártó
ármányt”- mormogta. „Leveszem rólad a Körböszt /a
láthatatlan romboló erõt/, a Csomát /a betegséget/ az Ástagot
/a lopakodó gonoszt/ a Karatöpét /a lelkeket megrontó gonosz
törpét/.” Csontos, szikár alakja körbetáncolt a kupéban,
majd mikor végzett a szertartással, bemutatkozott.

„Koppány nembéli, Õrzõ Tokmak Karaul Táltos Horváth fia
János György a becsületes nevem, egyébként 61 éves az
õsszellemiséget védõ táltos és fõvezér vagyok. Alám tartoznak a
gyógyító sámánok, a regélõ sámánok, a réülõ, avagy fürkészõ
sámánok, de fölöttem csak az Öreg Isten van. Nemzedékrõl
nemzedékre öröklõdött a tudományunk a génekkel és az õsi
paranccsal közvetítve. Feladatom az õsök által meghagyott
törvények õrzése és átadása. Hitünk a napkereszténység, múl-
tunk harmincezer éves. A szertartásokon most száznyolcan
veszünk részt, de vannak találkozóink, ahol kétezernél is többen
vagyunk. A tisztesség, a becsület és a nemzethûség jellemez
bennünket. Én még fiatal vagyok. A dédanyám százöt éves volt,
mikor l953 szeptember 23-án a vacsora csillag feljövetelekor itt
hagyta ezt a világot. Anyai ágon a Karacsáj, apai ágon a Karaul
hagyományokat örököltem. Kaposvárott születtem Vitéz

Kercseligeti Széptóth János házában, ki a nagyapám volt. A fiam is
Kaposváron él, az õ neve Jörgömbös Kamda, a vasmarkú. Az
árvízvédelmi készültségnél dolgoztam Budapesten, de egy robba-
násnál megsérültem és leszázalékoltak. Aztán hazatértem So-
mogyba. Lassan már tíz éve, hogy Tatárváron vettem egy kis
birtokot, és most ott élek, ott van a kis múzeumom is. Átadtam
magam teljesen a táltosságnak. Ennek élek éjjel és nappal. Az
õseimnek könnyebb volt, mert tiszta világban éltek, ez a mi
világunk már kettõs és tele van hamissággal.” Majd egy csillogó
követ nyom a kezembe. „Ez a kõ negyvenmillió éves, Okladnyikov
akadémikustól, az Õsturáni Társaság elnökétõl kaptam. A
szertartástûznél kérem a vihar istenét, hogy ûzze el a Kárpát-
medencébõl a romboló lelket. Bármit mondanak most a
nagyokosok és bármilyen véggel is ijesztgetik az embert, én
optimista vagyok és higgye el, van a magyarságnak jövõje. Június
l9-20-án Cserépfalun tartottunk találkozót hagyományõrzõ
játékokkal és bemutatókkal egybekötve. Szeptember 25-26-án az
õszi napegyenlõségnél Tatárváron lesz az ünnepünk. Az 1105 éve
vívott Brentai csatára emlékezünk, ahol Szalárd vezér ötezer
somogyi, szittya- magyarja az ötszörös túlerõ ellen gyõzött.” Mikor
végzett a mondókájával, kulacsából egy nagyot húzott és áldást
mondott rám és a közönségre, szerinte abakán tatár nyelven.
„Jöjjön el hozzám szeptemberben Tatárvárra a nagy ünnepünk-
re, megmutatom a 2140 éves, õsi köntöst, melyet Lang Pocse
láma küldött nekem” – kiáltotta felém búcsúzóul és eltûnt a
tömegben.

Bukits Anna: Dobozkák II.
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Varga Géza
Hunok a brit trónon

A hunok elindította népvándorlás elsöpörte a Római
Birodalmat. Európában új hatalmak emelkedtek fel, amelyek
lényegében máig meghatározzák a kontinens államszerkeze-
tét. Az új államokat teremtõ idõszak nagy hatású résztvevõje
volt a hun kultúra és állameszme. A hasonló történetek közül a
jelen cikkben elsõsorban Attila leszármazottainak a brit trónra
kerülésével foglalkozunk. Illusztrációként korabeli ékszerek
képét illesztjük a cikkbe, amelyeken a hunok által használt ma-
gyar hieroglif írás jeleivel írt magyar mondatok támasztják alá
a hun hatás jelentõségét.

Úgy tûnik, mintha sorozatos véletlenek vezettek volna e
cikk megírásához, holott valójában a magyar értelmiség véle-
ményének törvényszerû önszervezõdésérõl van szó. Ha az aka-
démikus „tudomány" szabotálja a nagy kérdések (pl. a hun-
magyar azonosság és a magyar szójelek) kutatását, vagy kifeje-
zetten hazudik, akkor körön kívül is támadnak kutatók, akik
feltárják és közreadják az elhallgatott és letagadott tényeket.

A jelen téma két kutatója a közelmúltban „véletlenül” ta-
lálkozott az Attila hotel tulajdonosa, Bárdosi Ferenc által szer-
vezett elõadássorozaton. Dr. Somos Zsuzsanna (orvos, az MTA
doktora) az angolszász Etheling uralkodóház történetét tisz-
tázta a források segítségével. A jelen cikk szerzõje, Varga Géza
(informatikus, írástörténész) pedig a hun történet szereplõi ál-
tal ékszereken hátrahagyott hieroglifikus mondatokat olvasta
el. Idõközben e cikk több más olvasójától, például Polgár Ákos-

tól és Török Csabától is kaptam segítséget (õk Tóth Gyula gon-
dolatgazdag cikkeire hívták fel a figyelmemet). Ez a jelenség,
hogy a fû alól is elõbújnak a cikk mondanivalóját támogató ada-
tok és gondolatok, aligha függetlenek a tények erejétõl.

További „véletlen” volt Griemsmann Piroska levele, aki el-
küldte egy Alice Roberts beszámolóját tartalmazó angol videó
linkjét és felhívta a figyelmet egy benne látható, a régészek által
mostanában kiásott angolszász ékszerre (1. ábra) és véle-
ményt kért róla. Itt is köszönetet mondok érte.

A cikk csattanóját (a fenti ékszert tulajdonló Berta király-
né többirányú hun kapcsolatának feltárásához vezetõ adatot)
egy másik „véletlen”, Allan Scott McKinley Szent Mártonról írt
cikke szolgáltatta. Alább ez utóbbit bõvebben is idézem.

Az utolsó római császár, Romulus Augustulus, Attila titká-
rának a fia volt. Flavius Odoaker, aki õt a római császári trónról
475-ben letaszította, szintén Attila udvarában nevelkedett. A
trónjáról letaszított fiatal császárt azonban a kor szokásával el-
lentétben nem gyilkoltatta meg, hanem a hun humanizmus
szellemében Nápolyba küldte és életjáradékot biztosított neki
(1). Odoaker 476-ban foglalta el Ravennát és az új Itália ura

1. ábra. I. Caribertus (518 vagy 523 – 567) meroving király lányá-
nak és I. Athelbert (552 – 616) kenti angolszász uralkodó

feleségének, Bertának a korongja Canterbury-bõl (fotógrafika), az
olvasatot a bal oldalon fentrõl lefelé sorakozó Lyukó, nagy, magas,
szár és kõ hieroglifák adják, ezek mai értelme: Lyukó a nagy, ma-

gasságos úr köve, a bal oldalon a székely írás
„ly”, „n”, „m”, „sz” és „harmadik k” (kõ) jele

2. ábra. Az 1051-ben Esztergomban született Edgar
Etheling angolszász koronaherceg, akinek apja az

Angliából számûzött Edward herceg, anyja Szent István
unokája, Agátha, a hercegi család 1054-ban elindult Angliába,
De az 1066-os hastings-i csatavesztés megakadályozta Edgar

Ethelinget az angol trón elfoglalásában

Törvényszerû véletlenek

A Római Birodalom vége



lett. A 3. ábrán látható világmodelles gyûrû a hun vallás és ál-
lameszme Rómára gyakorolt korai hatásának bizonyítéka le-
het. Hasonló folyamatok zajlottak le egész Európában, az
Uráltól a Brit szigetekig.

A meroving dinasztia eredete sem választható el a hun
történettõl. A modern történeti összefoglalókban sok jót és
szépet olvashatunk a merovingokról, ám nem tudjuk meg

belõlük, hogy ki is volt az uralkodóház megalapítója. Van, aki
Merovech-et (411-457), a dinasztiának nevet adó õst tekinti
annak, mások csak a fiát, Childeriket (437-481). Azt nem
tudni, hogy ez utóbbi miért csupán 457-ben ült trónra, mit
csinált korábban, Attila (410-453) idejében õ vagy az apja? A
korabeli források tudni vélik, hogy az V. század közepén a
Merovingok nem teljhatalmú uralkodók voltak, hanem
inkább a hunoktól függõ tartományurak.

A meroving dinasztia eredete

4. ábra. A meroving Childerik sírjában talált ékszer a jóságos
Egy isten kegyelmébõl a Föld felett uralkodó dinasztia hatalmát

hirdeti a magyar hieroglif írás jó, Egy és Föld szójelének
segítségével, a székely írás „j”, gy és f betûjének elõképével,

mindezeket a jeleket a hunok is használták, a kettõs kereszt
Kínában és a hunoknál is a királyi hatalom jelképe és az

Maradt a Magyar Királyságban is

5. ábra. Meroving boglár (fent), a sugár irányban olvasható
Lyukó isten országa mondat (lent balra) és a meroving

hieroglifáknak megfelelõ székely „ly”, us (õs), nt/tn”
(ten) rovásjelek és a heraldika ország szójele

„ ” „ ”

„ ” „

„Az úgynevezett Fredegar Krónika egy rövid részletet elá-
rul a sötét múltból, eszerint Merovech felesége (talán özvegye)
és fia, Childerik hun fogságban volt. Arról azonban nem esik
szó, hogyan kerültek oda és meddig tartózkodtak ott.
Gregorius Turonensis a történetet egy kicsit kiszínezve arról ír,
hogy Childerik Türingiába menekül és ott Bysin királynál nyolc
évig rejtõzik. Majd onnan visszatérve, sikerül apja királyságát
visszaállítani. A tudós egyházi személy megpróbálja elbagatel-
lizálni a nyolc éves fogságot és a hosszú távollét okát abban
látja, hogy azért kellett a frank fejedelem fiának elmenekülnie,
mert sokat hajkurászta a lányokat. Az igazság azonban az, hogy
a merovingok túszok voltak a hunok szövetségeseinél és nem
alapítottak önálló államot egészen 457-ig. ... Bóna István hu-
nokról szóló könyvében úgy foglalja össze a történeteket, hogy
Childerik a hunok elõl menekülve valószínûleg Türingiában
kapott menedéket, akik egyébként Attila egyik legfõbb szövet-
ségesei voltak. A merovingok lassú felemelkedése csak Attila
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3. ábra. Rómainak mondott gyûrû a III. századból, magyar
hieroglifákból alkotott szabályos világmodellel, középen a világ
napistennel azonos forrását jelölõ hieroglifával (a

modern térképeken is a körbe zárt pont jelöli a forrást), valamint
a négy szent folyó kacskaringó alakú jelével, amelyek az életerõt

és az isteni rendet viszik a világ négy tájára, az alsó sorban
feketével a székely írás „ly” ( ) és „j” ( „folyó”) rovásbetûje

lyuk/Lyukó

Lyukó jó



halála után és a galliai római uralom megszûnése után követ-
kezhetett be, de hosszú ideig nem érték el azt a szintet, hogy iga-
zi királynak nevezhették volna õket. Valószínûleg a sok kis feje-
delemség egyike volt. Amikor Childerik 481-ben meghalt, még
egykori urai, a hunok divatja szerint temették el. - írja
Obrusánszky Borbála az Alfahír portálon megjelent A
merovingok hun múltja c. cikkében (amelyet azonban újab-
ban nem találok).

”

„ ” „ ”
„ ”

ha-
sonlóan alkalmazta az uralmi jelvényként szolgáló kettõs ke-
resztet. Az 5. és 6. ábrán látható ékszerek magyar hieroglifákból
alkotott mondatai a meghatározó erejû hun hatás további doku-
mentumai. A 7. és 8. ábrán olvasható savaria-i hun mondatok
ennek az íráshasználatnak a származásáról tanúskodnak.

Savariai Szent Márton (316. vagy 317 - 397.) tisztelete egy-
részt a merovingokhoz kötõdik, másrészt a hunokhoz és Szent
István Magyar Királyságához. A modern történetírás törekszik
arra, hogy Márton kultuszának töretlen és elképesztõ európai
népszerûségét valamiképpen megmagyarázza, ám - a pannó-
niai (azaz hun) gyökerek mellõzése, sõt tagadása miatt - ezt
nem koronázhatta siker.

Legutóbb Allan Scott McKinley tollából olvashattunk egy
szomorú dolgozatot Szent Mártonról, amely nem sokkal több
egy, a források félremagyarázására, a keleti hatás jelentéktele-
nítésére törekvõ szánalmas erõlködésnél. Ugyanakkor elko-
tyog egy adatot a Szent Mártonhoz imádkozó Canterbury-i
Bertáról, amivel segíti az ethelingek és a merovingok közös gyö-
kereinek (hun kötõdésének) felismerését.

Amit Mártonról tudunk, azt szinte kivétel nélkül a szent
életrajzírójától, Sulpicius Severustól tudjuk - írja Allan Scott
McKinley. - E szerzõ kiterjedt írói munkásságának dacára az V.
század elsõ hatvan évében (tehát nagyjából Attila haláláig és a
Merovingok önállósodásáig - VG) nincs szöveges utalás arra,
hogy Márton kultuszának jelentõsége lett volna. Általános a
feltételezés, hogy Szent Márton tisztelete a VI. században a

Meroving-dinasztia hathatós támogatásával terjedt el
Galliában s általuk vált Gallia védõszentjévé. Ezt a képet
Márton utóda, Tours-i Szent Gergely (573– 593/4) alakította ki
Szent Mártonról, aki megírta A frankok történetét. Gergely

feljegyzi, hogy a Tours-i egyházmegye területén kívül három
templomot és kilenc kápolnát szenteltek Szent Mártonnak és
két ereklye átvitel történt. Hozzáteszi, hogy ez önmagában még
nem indokolta volna a szent kiemelt tiszteletét. Van azonban a
kultusznak egy eleme a VI. században, mely minden kétséget
kizáróan a kiemelt helyzetét jelzi, ez pedig Szent Márton és a
meroving uralkodóház kapcsolata. Gergely és – kisebb mér-
tékben – a barátja, Fortunatus ismételten utal Szent Márton
szoros kapcsolatára a merovingokkal. Tours-i Szent Gergely
Szent Márton csodáinak négy vaskos könyve mellett azáltal
adott óriási lökést a kultusznak, hogy A frankok történetében
kitüntetett szerepet tulajdonít Mártonnak, aki itt a galliai törté-

6. ábra. Meroving ezüstgyûrû a Jóságos úristen mondattal
(középen), a gyûrû jó és sar õs ten (mai magyarsággal:

Úristen) hieroglifái (balra, fentrõl lefele), valamint a hieroglifák-
nak megfelelõ székely „j”, us (õs), nt/tn

(ten) és s jelek

Savariai (Tours-i) Szent Márton európai tisztelete

A Childerik sírjából elõkerült egyik ékszer a hun hatást tá-
masztja alá (4. ábra), mert a hunokhoz és a magyarokhoz
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7. ábra. A szombathelyi (savariai) Iseum területén hiteles
ásatáson elõkerült római kori vereten ismétlõdve

olvasható a Lyukó ten országa mondat

8. ábra. A savariai Iseum területén gödörfeltöltésbõl elõkerült
vakolatdarabokon megmaradt jelcsoportok egyike, az Óg sár

(mai magyarsággal Óg úr) mondat, az ogur népnév egyik korai
elõfordulása, a hun õstiszteletnek szentelt díszes helyiség

maradványa, jobbra fent az Óg és sár „úr” hieroglifa, jobbra
Lent a székely írás „o, ó” és „s” rovásbetûje



nelem kulcsfigurájaként és a meroving uralkodók védõszent-
jeként jelenik meg. Történeteit azonban nem szabad kész-
pénznek venni - írja komolyan vehetõ alátámasztás nélkül a
szerzõ - mert Gergely a merovingokat Pannoniából, Márton
szülõföldjérõl hozza Galliába. A merovingok és Szent Márton
hazájának összekapcsolásával Gergely rokonságba hozta õket.
Gergelynek, aki minden meroving királlyal szoros kapcsolat-
ban állt és fõ szerepet játszott a VI. század végi meroving belpo-
litika életveszélyes játszmáiban, óriási szüksége volt erre a te-
kintélyre – hangsúlyozza indokolatlanul a francia szerzõ,
majd hozzáteszi, hogy Gergely legközelebbi szövetségeseit,
Venantius Fortunatust és Radegundát, akik ugyancsak elköte-
lezték magukat Szent Márton kultuszának népszerûsítése
mellett, szintén erõs szálak fûzték a királyi udvarhoz.

Mit tehetünk hozzá a fentiekhez? Allan Scott McKinley a
Szent Mártont és a merovingokat személyesen ismerõ és a rájuk
vonatkozó adatokat egybehangzóan megörökítõ Gergelyt,
Fortunatust és Radegundát éppen azért (a személyes
kapcsolatért) tekinti hiteltelennek, ami miatt megbízhatóak?
Azt, hogy Gergelynek és követõinek óriási szüksége volt a
merovingok tekintélyére s ennek érdekében megszépítette vol-
na Szent Márton életrajzát, a szerzõ csupán sejteti, de komolyan
vehetõ alátámasztását nem adja. Ebbõl ugyanis az következik,

hogy a merovingok álláspontja is ugyanez lehetett (Gergelyhez
hasonlóan õk is meghatározónak tarthatták a hun alapokat).
Ugyanilyen erõvel azt is feltételezhetjük, hogy egy nyilvánvaló tör-
ténelemhamisítással a szent életrajzírói lejáratták volna magu-
kat a kortársak elõtt, ezért a tájékoztatásukat komolyan kell ven-
ni. Allan Scott McKinley dolgozata egy hunellenes prekoncepci-
óval terhelt, az érvelése tudománytalan és erõtlen, nem több a
történelemhamisítással egyenértékû eltúlzott, ám minden ala-
pot nélkülözõ „forráskritika” példájánál.

Õ maga említ egy további, független forrást is, amely szin-
tén a merovingok és Szent Márton kapcsolatát tanúsítja. Beda
Venerabilis ugyanis azt írja, hogy Berta (a néhai I. Caribertus
meroving király lánya és I. Athelbert kenti uralkodó felesége)

9/a. ábra. Angolszász bross a VI. századból (középen), a bross
Lyukó, jó, ragyogó és Óg hieroglifái (balra, fentrõl lefelé) és a hie-

roglifáknak megfelelõ székely „ly”, j , r és o, ó
Rovásbetûk (jobbra)

9/b. ábra. Egy keretbe zárt mondat a fenti angolszász ékszerrõl,
az olvasata mai magyarsággal: Óg, ragyogó, jóságos Óg, az Ószövet-

ségben is szereplõ Óg király azonos Heraklészel, akit
a görögök a szkíták õsapjának tartottak, ezért nevezték

eleinket Óg úr õsapánk után ogur népeknek

10. ábra. Középkori francia kódex Szent Márton említésével, aki-
nek a hun (azaz magyar) származása a XII. században

(adatolhatóan 1181-tõl) a francia hagiográfiai irodalomban
(Historia septem sanctorum dormientium) tûnik fel. A forrás
így szól: “Saint Martin fust de mont noble ligniee et de saincte
vie. Il fu ne de pannonie qui ore est appelleé hongrie. et fu filz
flories qui fu filz eaumer Roy de Hongrie.” Magyarul: „Szent

Márton nemesi származású és szentéletû volt. És Florus fia volt,
aki Eaumerus, Magyarország királyának a fia volt.”

(Maria Rosu szíves segítsége alapján)
„ ”  „ ” „ ”
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11. ábra. Kenti angolszász ékszer a VI. századból hieroglifikus
mondatokkal (pl: Magas szár kõ országa), a kép jobb oldalán

A kenti hieroglifáknak megfelelõ magyar jelek



Canterburyben Szent Márton templomában imádkozott (Berta
korong alakú világmodellje látható az 1. ábrán). Neki és férjé-
nek kitüntetett szerep jutott a kereszténység elterjesztésében,
amennyiben az elsõk között vették fel az új vallást és építettek
keresztény templomokat a brit szigeteken. E Szent Márton ang-
liai tiszteletérõl szóló adattal el is érkeztünk jelen cikkünk köz-
ponti témájához, az angolszász Etheling dinasztiához, amely-
nek az említett Ethelbert kenti uralkodó is a tagja volt. Szent
Márton tisztelete összekapcsolja a két hun alapozású
uralkodóházat: a kontinenst uralmuk alá hajtó merovingokat
és a Brit szigeteken elhatalmasodó ethelingeket. (2)

Az elsõ brit uralkodócsalád történetérõl és az etheling jel-
zõrõl az angol nyelvû wikipedia a következõket írja (Tóth Gyula
fordítása): „Az Atheling szó (melyet Aetheling, Atheling illetve
Etheling formában is írtak) egy õsi angol kifejezés, melyet az
anglo-saxon Angliában használtak azoknak a királyi családból
származó hercegeknek a megjelölésére, akiket származásuk
feljogosított a trónra. Ez a kifejezés egy régi angol illetve régi
saxon szóösszetétel, mely egyrészt az aethele, vagy (a)ethel szó-
ból áll, melynek jelentése »nemes család«. A szó végén találha-
tó –ing jelentése pedig „abból való” ... A 9. századtól ezt a titu-
lust még szûkebb kontextusban használták, amikor is kizáró-
lag a Wessex fölött uralkodó Cerdic ház tagjait értették alatta. ...
A Wessex ház, vagy más néven Cerdic ház arra a családra utal,
amely kezdetben a délnyugat angliai Wessex fölött uralkodott.
Cerdic (467–534.) az angliai Wessex királyság alapító uralko-
dója ... a szászok egyik vezetõje volt, amely népcsoportnak a ké-
sõ ókorban az Északi-tenger partján volt a szállásterülete, és az
5. század folyamán a szomszédos angolokkal és jütökkel útra
keltek a Brit-szigeteket meghódítani, melyet a rómaiak 400
után hátrahagytak. Eleinte, 450 körül a brit szigetek legköze-
lebb esõ része, azaz Kent volt a cél, amelyet a hagyomány sze-
rint Hengest és Horsa hódítottak meg. Cerdic származásáról
semmit sem tudunk. Egy szász sereg vezetõje volt (a krónika
szerint õk voltak a gewissák), akik 495-ben a mai Hampshire-
ben, valószínûleg a mai Bournemouth környékén szálltak
partra, és hamarosan az ottani romanizált britek ellen stabil
hídfõt tudtak képezni.”

Az õsi angol szónak minõsített etheling jelzõ az eredetét te-
kintve Európa középsõ területeihez kötõdik, ami a szlovén edling
jelzõ és a magyar Edelény településnév alapján is belátható.

Tudomásunk szerint - írja Horváth Lajos - legelõször
Primus Lessiak szlovén történész vetette fel 1913-ban megje-
lent munkájában a karintiai avar néprész továbbélésének kér-
dését. Ezt a minõséget a szlovén nemesség edling elnevezésû
csoportjában jelölte meg. A szó jelentése Lessiak szerint
„nemes ivadék.” Az edlingek a szlovén társadalom nemesi cso-
portját képezték, a régebbi idõkben valamiféle népvezéri,
kenézi funkciót töltöttek be. Bizonyítja ezt a karintiai hercegek
rendi alkotmányában betöltött fontos szerepük.

A magyar Edelény „édes/egyetlen/isteni lény” név alapján
a szó eredeti értelme is megközelíthetõ.

Hozzátehetjük, hogy a „romanizált britek” vezetõi jobbára
szarmaták lehettek, akik jó része szintén hun, vagy hun kultú-
rájú volt (a szarmata kapcsolatot Wales – feltehetõen szarmata
eredetû – sárkányos zászlaja is alátámasztja). Hengest (más-
utt Hengist) neve egyeztethetõ Attila fia, Dengizik nevének tövé-
vel. A Dengiz név a magyar ten „isten, élet és íz szellem,
lélek szavak összetétele és isteni szellem jelentésû lehet.
Amennyiben a név elõtagja nem a ten, hanem a véle rokon
teng tengely szó, akkor az az Istennel azonos Tejútra, a világ
forgástengelyére utalhat és így a név kb. az isteni tengely
lelke jelentésû. A tengiz szó törökül tengert jelent, a magyar
tenger szó rokona. Tengiz egy tó neve Kazahsztánban, Tengis pe-
dig egy folyó Mongóliában.

Az elsõ angolszász bevándorlók Attila galliai hadjárata ide-
jén keltek át a Csatornán s késõbb õket követhette Cerdic, az
Etheling-dinasztia megalapítója. A nagy hun uralkodó, Etele
szokása volt, hogy a csatlakoztatott népek fölé a saját fiait ne-
vezte ki. Ez történhetett az Elba torkolatánál élõ szászokkal is,
akik aztán több hullámban bevonulva meghódították Angliát.

A szász (saxon) népnevet Tóth Gyula a sakai suna szakák
fiai” kifejezésbõl vezeti le s a kortársak a hunokat emlegették
szkítákként, akiknek egyik neve volt a szaka. Emlékeztet arra,
hogy az eredeti szász területek közepének neve Angria volt, ami-
bõl a Brit szigeteken az Anglia név kialakult. Ez az Angria pedig
az Ungria (Onoguria tíz ogur állama”) változata lehet, az ogur
népnévben rejlõ Óg úr nevet pedig Szent Márton
szülõvárosában, a szabírhunokról elnevezett Savaria-ban is
megtaláltuk (8. ábra). Ezzel függhet össze ama nem közismert
tény is, hogy a mai angol és magyar nyelvnek több száz, vagy
több ezer közös szava van (pl: nyak-neck, fal-wall, ad-add stb.).

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy valamelyik hun ki-
rályfi vezette a szászokat és vitték magukkal az õsvallási jelen-
tõségû hun hieroglifikus íráshagyományt, amelynek az ural-
mat legitimáló szerepe volt (ez a végsõ soron kõkori eredetû
írás csak néhány vallásos jellegû, a világot bemutató mondat le-
írását teszi lehetõvé). A jelen cikkben látható tárgyak jelhasz-

Az angolszász Etheling- (Cerdic-, Wessex-) dinasztia

” „
” „ ”

„ ”
„

” „           ”

„

„

12. ábra. Angolszász korong az ismétlõdõ Lyukó ten földje
(mai magyarsággal Lyukó isten földje) mondattal (Canterbury,

VI. szd.), bal oldalon fentrõl lefelé a Lyukó, ten (vagy isten?)
és föld hieroglifák, jobb oldalon a nekik megfelelõ székely

ly , nt/tn (ten) és f rovásjelek„ ”  „ ” „ ”
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nálata arra utal, hogy az angolszászok évszázadokkal késõbb is
fontosnak tartották a hun jelhagyomány megõrzését, uralko-
dóik és trónörököseik Etele vérébõl való származását.

1

Az etheling jelzõben Attila hun nagykirály magyar és né-
met neve, az Etele ismerhetõ fel (Attila Duna menti városának
német neve: Etzelburg volt). A dinasztiát Etheling-
dinasztiaként magyar szerzõk említik. Ezen elnevezés általá-
nos használata indokolt lenne, mert az uralkodóházhoz tarto-
zó személyek nevében 17 alkalommal szerepel az Ethel elõtag,
például: Ethelred, Ethelbert, Ethelbald, Ethelhilda,
Ethelswith, Ethelwerd, Ethelstar, Ethelstan stb. Az etheling jel-
zõ angliai használata keleti, germán, hun és sztyeppi kapcsola-
tok bizonyítéka.

Az angolszász uralkodóházhoz tartozó személyek közül
huszonnégynek a nevében fordul elõ az Ed, pl: Edwin, Edgar,
Edhilda, Edgiva, Edbarth, Edwy stb. Ez az Ed elõtag is hun kap-
csolatokról árulkodik, mert Attila két fiának: Ed-nek és
Edömén-nek, valamint Edikon-nak, Attila testõrparancsnoká-
nak nevére emlékeztetnek (az Edikon mai magyarsággal Egy
hun "isteni hun"). Ez az ed szó nem csak a magyar egy, hanem
az édes szó tövével is azonos. Ez utóbbit például az édesanya,
édesapa szavakban és az édes fiam szerkezetben a mai napig
használjuk. Szerepel a magyar edény szóban is, amely az Éden
rokona, összefüggésben azzal, hogy mindkettõ az élet és az élet-
erõ forrása. Ez az õsvallási eredetû gondolat eredményezte,
hogy az archaikus díszítésû edények a kõkortól napjainkig az
Édent (a Teremtés helyszínét és a Teremtõt) idézik fel.
Mindezek együtt azt valószínûsítik, hogy az ed szó a kiemelt
(uralkodói, isteni) származással összefüggõ jelentést hordoz.

Az angolszász dinasztia kapcsolatot tartott a magyar ural-
kodóházzal. Amikor Vasbordújú Edmund angolszász uralko-
dót árulók 1016-ban meggyilkolták, a két fia, Edmund és
Edward herceg Magyarországra menekült.

Edmund feleségül vette Szent István leányát, Hedviget.
Tõlük származik a kitûnõ férfiak sorát, például erdélyi fejedel-
met és lengyel királyt adó magyar Gutkeled család is (Tóth/a).
Ám Edmund késõbb meghalt.

Edward Szent István unokáját vette feleségül, nekik há-
rom gyermekük született: Margit (1046-1093), Krisztina és
Edgár (1151-1126). Õket a gyermektelen Hitvalló Edward an-
golszász uralkodó visszahívta Anglia trónjára s 17 magyar lovag
kíséretében vissza is indultak a brit trón elfoglalására. Edward
Etheling azonban megérkezvén, meghalt. Fiának, Edgárnak a
trónra lépése pedig a normann betörés, a hastings-i csata mi-
att hiúsult meg. Margitot azonban feleségül vette a skót uralko-
dó. Szentté, majd Skócia patrónájává avatták.

A hercegi családot Angliába visszakísérõ magyar lovagok
egyike volt Móricz, I. András király unokája. Tõle származik a
skót Drummond-klán, amelynek több tagja sikeres bankár
lett. A család egyik tagja, Henry Drummond (1786-1860) köny-
vet írt A brit nemes családok története címmel, amelyben ön-
magát Drummond, a hun-ként jellemzi és közli a fenti szár-
mazástörténetet.

Egy másik magyar lovag, a királyi családhoz tartozó Szár
László fia, Bertalan lett a Leslie-klán megalapítója, amelynek
tagjai évszázadokon át egyházi méltóságok és diplomaták vol-
tak. Egy Leslie-klánból származó fõpap aktívan részt vett a pá-
pához írt Skót függetlenségi nyilatkozat (1320) megszer-
kesztésében, amelyben szerepel, hogy a skót nép a szkíták le-
származottja. Ez a skót dokumentum késõbb az Amerikai füg-
getlenségi nyilatkozat példájául is szolgált.

Margit hercegnõ életének elsõ 10 évét Szent István
„bizánci ragyogású” udvarában töltötte, további 10 évig élt az
angolszász Hitvalló Edward király komor udvarában, annak
1066-ban bekövetkezett haláláig. Margit szép, magas, bájos,
nagyon mûvelt és ügyes a kézimunkában. a testvéreihez ha-
sonlóan beszélt, írt és olvasott latinul, angolszászul és magya-
rul. Egy hajótörés folytán került Skóciába, ahol az özvegy, jó
szándékú és a kor szokásainak megfelelõen írástudatlan

3. ábra. Angolszász korong, köriratában az ismétlõdõ Magas
sár (mai magyarsággal Magasságos úr, Magasságos sarok)

mondattal, a bal felsõ sarokban a magas és a sár hieroglifa,
a jobb felsõ sarokban pedig a nekik megfelelõ székely m

és s” rovásbetû
„ ”

„
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14. ábra. Kenti angolszász világmodell (Dover Museum), a kör-
iratban ismétlõdõ, magyar hieroglifákkal írt Lyukó magas

köve mondattal (középen), bal oldalon a napistent jelképezõ
Lyukó hieroglifa és a lépcsõs toronytemplomot ábrázoló magas

kõ mondatjel, jobb oldalon a kenti hieroglifáknak
megfelelõ székely „ly”, „m” és „harmadik k” jelek



Malcolm király 1070-ben feleségül vette. Margit Skóciát tudat-
lanságban és durvaságban találta, nem csak a nép, hanem a
papság esetében is. Az esküvõ alapjaiban változtatta meg a ki-
rály és véle Skócia vad természetét, finomított szokásain és vé-
gül a valaha Skócia trónján ülõ legnagyszerûbb uralkodóvá vál-
toztatta. Margit megvédte az igazságot, megerõsítette és refor-
málta a vallást, a szegényeket gondozó intézményeket létesített
és támogatott. Templomokat, apátságot és kórházat alapított.
Könyveket gyûjtött és tudósokat hozatott az udvarba. Oxford-
ban ma is õrzik Margit latin nyelvû imakönyvét. Margit hívta ös-
sze az egyházi zsinatokat, ahol õ maga érvelt is. A nemesek leá-
nyait szövésre, vallásra és erkölcsös életre tanította. Ekkor szü-
letett a jellegzetes skót szövet, a tartan, aminek az elnevezése a
magyar tarka szó változata lehet. Boldoggá tette a népet, azaz
elõsegítette a civilizációt, a mûvészetet és a képzést.

(1) A hun humanizmus emlegetése meglephet egyeseket,
ám ezt a jelzõt mégis joggal használjuk a hunokra, miközben a
római császárokra a tömeggyilkosság és az eszement
kegyetlenség volt jellemzõ. Julius Ceasar galliai hadjáratának
például egymillió gall esett áldozatul. Septimus Severus
fiának, Caracallának az esetét is említhetjük, aki a testvérét és
társcsászárát anyja, Julia Domna karjaiban gyilkolta meg.

A hunoknál korántsem volt kivételes az emberiesség, sõt az
levezethetõ a sztyeppi lovasnomád társadalom alapjaiból, a kato-
nai demokrácia viszonyaiból. A sztyeppén ugyanis a hadifo-
golynak csak akkor vették hasznát, ha lóra ültették, fegyvert adtak
a kezébe és családtagként kezelték. Ezért hasonló a magyar csa-
lád és cseléd szó. Az állandóan fegyverben álló lovasnomád né-
pesség ura ebbõl következõen szükségképpen és hagyományosan
viselkedik hu-manista módon, míg egy rabszolgatartó római
császár a parancsuralmi rendszerhez szokott.

A hun humanizmus jelenik meg a latinul is beszélõ Attila
döntésében, amikor a pápa kérésének engedve 452-ben
megkegyelmez Rómának (ahol túszként a fiatal éveit töltötte),
miközben a gót Alarik 410-ben, a vandál Geiserich pedig 455-

ben elfoglalta és kirabolta azt. Ez a nyugaton jórészt meglepõ és
ismeretlen sztyeppi humanizmus határozta meg a hun Szent
Márton eszméit és európai népszerûségét is. Ugyanez tük-
rözõdik Szent Istvánnak az uralkodó önkorlátozását hirdetõ
Intelmeiben, ami a korabeli Európában példátlan gondolat volt.
E sztyeppi alapállásnak köszönhetõ, hogy az Árpád-ház oly sok
szentet adott a világnak és sorozatosan megtörtént, hogy hun
vérbõl való hercegnõ mutatott példát európai népeknek.

(2) Berta története négy szálon is kötõdik a hunokhoz.
Egyrészt õ is, meg a férje is hun alapozású dinasztia sarja volt.
Ezen felül hun jelekkel írt mondatokat õrzõ ékszert viselt és a
hun királyfi hírébe keveredett Szent Mártonnak emelt temp-
lomban imádkozott.

Berta meroving királylány és Ethelbert angolszász uralkodó
házassága arra utal, hogy a hun hagyományt õrzõ európai
dinasztiák évszázadokon keresztül kapcsolatban maradtak
egymással. E kapcsolat jele a kiemelt Szent Márton-tisztelet is,
amit Szent István Magyarországán is tapasztalhatunk. Ezeket az
eredeti kapcsolatokat késõbb – kézenfekvõen – házasságköté-
sekkel is megerõsítették.

Ilyen házasságkötésre szolgál példával a hun eredetû
Árpád-ház tagjaként Szent István is, aki olyan bajor családból
választotta feleségül Gizellát, amelyik egy hatezer fõs egykori
avarhun kolóniából alakult ki (bajorországi magyaroktól
származó, ottani kolostorban fennmaradt adatra támaszkodó
szóbeli közlés). Hasonló ez a párválasztás Berta és Ethelred
házasságkötéséhez, mert az angolszász és a meroving/frank
uralkodóház egyaránt hun alapozású volt.

E példák megengedik a következtetést, hogy Szent Márton
nézetrendszere és kiemelt európai tisztelete a hun szárma-
zásával és a hun hagyományt õrzõ dinasztiák korabeli
elterjedtségével van összefüggésben.

Franciaországban maradt fent annak emléke, hogy Szent
Márton hun királyfi volt. Mint azt fentebb említettük, éppen
Gergelytõl, Szent Márton társától és utódától származik az elsõ
ilyen adat. S hogy a merovingok és a frankok egyébként is
rendelkeztek hun eredetû eszmékkel, azt a magyarul elolvas-
ható ékszereik is alátámasztják (4-6. ábra).

Szent Márton hun voltát a Savaria városnéven túl, amely
szabírhun lakosságra utal, a városban elõkerült római kori
hieroglifikus írásemlékek is megerõsítik, mert magyarul
beszélõ, az ogur nevet vállaló lakosságról tanúskodnak (7. és
8. ábra). Szent Márton kiemelt európai sikerének tehát az a
magyarázata, hogy az Európa nagy részét uraló, hun alapozású
dinasztiák természetes módon támogatták a saját szentjük, a
hun Szent Márton tiszteletét.

(3) A Lyukó név a hunok, avarok és honfoglaló magyarok
által tisztelt napisten egyik neve. Errõl bõvebben a Magyar
hieroglif írás c. kötetben írtam.

Szent István király (1027) Intelmei Imre herceghez,
Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár
https://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm (accessed on
24 04 2020)

15. ábra. Kenti angolszász világmodell (VII. szd.), a köriratban a
Lyukó a ragyogo sár (mai magyarsággal Lyukó a ragyogó úr) mon-
dat ismétlõdik, ugyanez olvasható sugár irányban is (balra fent),

balra lent az Ak „Heraklész, patak” hieroglifa, a jobb oldalon fent-
rõl lefelé a székely írás „r”, „s”, „ly” betûi és Ak szójele (3)
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Varga Géza
Ausztrál õslakos nyelvek magyarral rokon szavai és jelei

Szabó Ágnes írt egy cikket a körmendi Kulturális Mûhely c.
periodikába (2020), amelyben megemlítette az ausztrál õsla-
kos nyelvek magyarral rokon szavait. Mint az a cikkbõl kiderül,
a szerzõ 1990-ben indult világgá Magyarországról, aminek az
lett az egyik hozadéka, hogy Ausztráliában a hazai diplomájá-
hoz még két továbbit szerzett. Az õ megfogalmazása szerint:
„nyelvi diplomát és a benszülöttek kultúrája tanulásáért jóró
egyetemi diplomát”. Ennek során megismerte az Ausztrália kö-
zépsõ területein beszélt pitjantjatjara és az ország északi ré-
szén beszélt yolugu nyelvet. Minden egyes tanórán nyelvtani és
szókincsbeli egyezésekre bukkant pl. a magyar és a pitjantjat-
jara nyelv között.

Ismeretséget kötött az ausztráliában élt Flink Attila (1929
- 2016) kutatóval is, akinek hasonló álláspontja alakult ki az
évek során a tasmániai õslakosok nyelvével kapcsolatban. Az õ
tasmániai szógyûjteményébõl származnak az alábbi szavak:

angol tasmániai magyar

away el el

all win mind

afraid pell fél

ant mungya hangya

already nar már

blue kek kék

coming jen jön

deep nei mély

fish ha hal

foot lab láb

grow noi nõ

kill ooal öl

live al, il él

sun nup, noob nap

rise kaa, gga, kal, kell felkel

snake tidyo kígyó

tree pa, po, wa fa

tooth wug fog

two kat, cat kettõ

this way ere erre

village poloo falu

villages polook faluk

Egy Vászolyi Erik nevû nyelvész, aki egyébként érdemeket
szerzett az ausztrál nyelvek hangzás utáni leírása terén, azt
állította, hogy az ausztrál nyelvek és a magyar nyelv között
nincs semmi összefüggés. „Igaz, azt is leírta, hogy ez még nem
egy kikutatott témakör”.

Vászolyi Erik „tudományos” álláspontja a fenti táblázat-
ban látható szópárhuzamokkal szemben aligha jelenthet
többet, mint hogy a téveszmékre alapozott egyetemi oktatás,
amiben része lehetett, szemellenzõt rakott rá és megakadá-
lyozta a körültekintésben, meg a tisztánlátásban. Csak azt je-
lenti ez a kétkedés, hogy az ingoványra épített nyelvészeti desz-
kamodellbe nem férnek bele a nyelvi tények. Ugyanez történik
minden hasonló esetben (1).

Az a kijelentés ugyanis, hogy két nyelv (bármelyik két
nyelv) között nincs összefüggés, csak a nyelvész ismereteinek
és kreativitásának korlátozott voltát dokumentálja.

Ma már nyilvánvaló, hogy a nyelveket Ádámról és Éváról
(a Homo sapiens sapiens kialakulásától?) õsrokonság fûzi egy-
be. A nyelvészet eszközeivel a legképtelenebb hipotézisláncok
segítségével sem lehet 6-8 ezer évnél korábbi idõkbe vissza-
tekinteni. Miközben a népek elválása (és ezzel a a nyelvek el-
válása) – a genetikusok megállapítása szerint – 150-250 ezer
évre, vagy még többre is visszamehet.

Ebbõl következõen a nyelvészek nagyjából semmi komolyan
vehetõt nem tudtak mondani a nyelvek kialakulásának és legko-
rábbi rokonságának viszonyairól (vagy az eddig általuk errõl mon-
dottakat okunk van a legnagyobb bizalmatlansággal fogadni).
Ezért a fenti és a hozzá hasonló szótári és nyelvtani megfelelések
ma már nem söpörhetõk le azzal a mellébeszéléssel, hogy ezek
csak véletlen egyezések. A tudományban ugyanis – mint erre fi-
gyelmeztethetjük a finnugristákat – nincs véletlen, az erre való hi-
vatkozás nem jelent többet, mint hogy az érvelõ nem ismeri, vagy
nem akarja ismerni a jelenség okát.

Szerencsére az írástörténet lehetõséget nyújt az ellenõr-
zésre és az esetleges nyelvészvita valamelyes eldöntésére.

Tasmániai - magyar szópárhuzamok

Az angolszászok így kezdték el a tasmániai õslakosok „civilizálását”,
már persze azokét, akiket nem lõttek  le, nem mérgeztek meg

és nem dobtak tûzbe elevenen



Az olvasó elõtt talán nem ismeretlen, hogy 1970-ben kezd-
tem a világ jelrendszereinek összehasonlításába, mert a sok
„tudós” téveszme olvastán kíváncsi lettem a székely írás valódi
eredetére. A közel ötven éves kutatásaim eredményeképpen azt
állapíthattam meg, hogy a székely írás kb. 50 000 éves és már az
õskõkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Amerikáig. Az elvég-
zett matematikai valószínûségszámítás szerint ezek az egyezé-
sek nem a véletlennek, hanem az írásrendszerek genetikai kap-
csolatának köszönhetõek. Ezt az álláspontomat több korábbi
kötetem és cikkem után a Magyar hieroglif írás c. kötetben fog-
laltam össze tankönyvszerûen és adtam közre 2017-ben.

1. ábra Genevieve Petzinger ausztráliai jelei,
a 17 jelbõl 10 jelet mi is használunk

Eközben Genevieve Petzinger végigjárta a világ barlangjait
és összeszedte a bennük talált jeleket. Az Ausztráliában felfede-

zetteket az 1. ábra mutatja be. Az ábrán bekarikáztam azokat az
ausztrál jeleket, amelyeknek jó párhuzama van a magyar jel-
készletben. Mindebbõl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy
amennyiben a magyar és az ausztrál jelek között genetikus kap-
csolat lehetséges (amit a matematikai elemzés már megálla-
pított), akkor nincs okunk kételkedni abban sem, hogy a szó-
készletünk és a nyelvünk is (távoli) rokonságban van egymással.

Mivel Ausztrália benépesülését (az õslakók bevándorlását)
50 – 70 ezer évvel ezelõttre teszik és feltételezhetõen az elsõ be-
vándorlók már hozták magukkal a most Genevieve Petzinger ál-
tal fellelt jeleiket is, ez igazolja a székely írás eredetérõl és korá-
ról alkotott képemet. Ezek a körülmények egyúttal a nyelvi kap-
csolatok idõrendjéhez is szolgáltatnak némi támpontot.

A gyanútlan szemlélõ számára elképesztõ lehet már az a
gondolat is, hogy ilyen régen létezhetett valamiféle írás. Ezzel
azonban meg kell barátkoznia, mert a tények és összefüg-
géseik nem engednek meg más magyarázatot (ezt írtam meg a
Magyar hieroglif írás c. kötetben). Meghökkentõ lehet az is,
amit talán a genetikusok meg tudnak erõsíteni, hogy az írás
még akkor született meg, amikor mindannyian feketék vol-
tunk. Csak mi azóta elsápadtunk, Ausztráliába vándorolt test-
véreink pedig megõrízték az eredeti színüket. A közös jeleink
és szavaink egy része azonban napjainkig megmaradt.

(1) Mario Alinei, az európai nyelvhasonlítás doajenje hiá-
ba mutatta ki a magyar és az etruszk nyelv rokonságát, érdem-
ben nem is válaszolták meg a felvetéseit. Pedig a két nyelv ro-
konsága nem cáfolható.

Otto von Sadovszky szintén nyelvész volt (az USA-ban), de a
felismerésére, hogy a penut nyelvek a magyar legközelebbi
rokonai, azóta sincs tudományos igényû válasz. Fejes László
nyelvész csak annyit tudott Sadovszky felismeréseire mondani,
hogy akkor át kellene dolgozni az egész nyelvtörténetet.

Mit lehet ehhez hozzátenni? Igen, ez a helyzet: idõszerû
lenne átdolgozni a régen levitézlett nyelvtörténetet.

Szabó Ágnes: Fejjel lefelé, de nem fejre esve, Kulturális
Mûhely periodika, Körmendi Figyelõ Könyvek sorozat, kiadja a
Körmendi Kulturális Mûhely 2020. 36. oldal, HU ISSN 1789-
7750

Varga Géza: Genevieve von Petzinger a kõkori jelek jelen-
tésváltozásáról

Varga Géza: A G Petzinger által közölt európai barlangi je-
lek azonosak a székely jelekkel

Varga Géza: Magyar hieroglif írás
Varga Géza: Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelen-

tõségû valószínûségszámítása

Jegyzetek

Irodalom
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2. ábra A Genevieve Petzinger által gyûjtött,  magyar
párhuzamokkal rendelkezõ ausztráliai jelek
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Szabó Ágnes
Fejjel lefelé, de nem fejre esve …

Kedves Olvasóim!

Szösszenet 1.

Szösszenet 2.

Szösszenet 3.

Szösszenet 4.

Szösszenet 5.

Most egy olyan idõutazásra hívom meg Önöket. ahol az idõ-
vonal nem létezik. ahol az esmények összeolvadnak. Melyik tör-
tént elöbb és hol? Ennek eldöntését az Önök képzeletére bízom.

Érdekes. Rohanunk a legújabb technikai és digitalis forra-
dalom kifutópályáján úgy, hogy még a 200 évvel ezelõtti esemé-
nyeket is csak rajzokról, festményekrõl. leírásokból és esetleg
hivatalosnak nem elfogadott forrásból, anekdotákból ismer-
hetjük meg. Ezekre építjük történelmi ismereteinket, mert a
francia Joseph Nicéphore csak 1816-tól kezdett el fényképezni.
Ja, nem azt mondtam, hogy akkor találta fel a fényképezést, ha-
nem akkor kezdett fényképezni. Az elsõ fenn is maradt fotográ-
fiáját 1826-ban készítette.

Önök most azt kérdezik, hogy a fényképezését ki és mikor
találta fel? Kérdésükhöz én is csatlakozom. Hát, állítólag Ibn
al-Hajszam arab tudós 997-ben már írt a Camera Obscura
lyukkameráról az Optical Thesaurus címû könyvében. Persze.
hogy értem, hogy Önök sem értik, hogy 829 évig mi is történhe-
tett ezzel a ismerettel.

Vagy esetleg volt fényképkészítés, csak valami leállította a
világot és sikeresen feledésbe hajította egy ideig?

Igen, Tartaria (Tartary, Tatary. Tatár) is majdnem a feledés
homályába került. Pedig Szibéria sokat tudna róla mesélni,
Miért? Mert ott volt a Nagy-Tatár (Great Tartary) terület. Volt kis-
testvére is a Kis-Tatár terület. Sõt Kínai Tatáriát a jezsuita mis-
szionáriusok hatására a 18. században átnevezték Mandzsu-
riának (Manchuria).

Igen, jól gondolja kedves Olvasóm. Abban a 18. században,
amikor az Ausztrál földrészt 1788-ban az angolok elfoglalják.

Említették a Tatárjárást 1241-42-ben? Elgondolkodtató.

Apropó, elsõ fényképlelet. Igen, ez a régészeti iparágra em-
lékeztet. Azt mondják, hogy Torma Zsófia volt a világ elsõ
régészasszonya, aki a 19. század 2. felében régészkedett. Ez el-
vezet oda, hogy megtudjuk, hogy a régészet 1837-ben nyerte el
a mai modern értelmezését.

Alig az után, hogy az elsõ fényképlelet elkészült. De szeren-
csére elötte is voltak ásatások, 1748-tól Pompei városát igyekez-
tek feltárni. Ja, hogy ez is a 18. században történt? Ez is érdekes.

Torma Zsófia a TATÁRlaki, állítólag 5300 éves korongról
vált világhírûvé. Tessék? Igen. Jól hallotta kedves Olvasóm.
Valamikor magyar nyelven beszélõ területen sumér íráshoz ha-
sonlítható leletet találtak a TATÁR elõszót is magában rejtõ ma-
gyar településen. Ja, hogy az Romániában van? De vajon ko-

rábban is odatartozott-e? Erre majd a történészek adják meg a
választ. Én most nem tördelek, hanem hagyom, hogy az ese-
mények összeolvadjanak.

Akkor most játszunk a szavakkal.

TARTARIA TAR-TAR-IA
TAR-GAR-IA

Szibériára gondolva ez akár
így is hangozhat:

Így is értelmezhetjük: Uralkodó Népének Országa

Egy kérdés maradt csak ezzel hátra. Ki lehetett az az uralko-
dó. aki az egész földi, vagy talán nem csak földi világot uralta,
irányította? Merjünk bátran képzelõdni. Isten népének országa?

Játszunk tovább.
Hagyjuk el az elsõ R betût. ahogy a magyar nyelv is õrzi a szót.

TATARIA TA-TAR-IA
TA-GAR-IA

Ezt most vessük össze a népünk összefoglaló nevével.
MAGARIA MA-GAR-IA

Ma-nép-ország
MA népének országa. vagyis ma az mindig ma. vagyis az

Örökké Élõ népének országa.
Igen, jól gondolják, én is halljok rá, hogy ezt mondjam: az

Isten Népének Országa.
De vajon a TA mit jelenthet a TA-TAR-IA szóban? Lehet el

kellene mennünk TATAbányára, talán mesélne nekünk errõl a
Turul-madár.

Végre idõbarangolásunk során elérkeztünk Ausztráliába.
Az elbeszélések szerint az angolok 1788-ban tûzték ki a zászló-
jukat ezen a földrészen. Nem hittek a szemüknek, és így in-
kább becsukták a szemüket, fülüket, hogy szájukkal és tetteik-
kel kikiálthassák azt, hogy ez a Senki Földje, itt nincs emberi
társadalom. Legalábbis ezt írják a tankönyvek, ha azok is egyál-
talán még léteznek. Azonban egyszercsak kiderült, hogy embe-
rek éltek és élnek most is itt, akik vigyázzák e földrészt és a fenn-
maradt robosztus épületeket. De hova tûnt a még fennmaradt,
késöbb azonban eltüntetett robosztus épületekbõl az élet?
Honnan tudjuk. hogy voltak ilyen épületek? Hát a fennmaradt
fényképekbõl. Mikor?

Valószínûsíthetõleg 1826 utánból. Ajjaj, ismét a 18. és 19.
századba kerültünk.

Kérdezik, hogy az ausztrál bennszülött miért nem emlék-
szik erre? Elõszõr is lehet, hogy emlékszik, csak nem beszél.
Másodszor a többség olyan traumán ment és a mai napig is
megy keresztül, ami az emlékezõtehettségére is kihat.

CÁR-GÁR-IA
Cár-nép-ország



1967-ben azonban A. W. Reed az Aboriginal Place Names
(Benszülött helységnevek) címû könyvében a 76. oldalon még le-
írt egy érdekességet. TATIARA nevezetû helységnevet említ, amely
Dél-ausztráliában volt. Idézem: „Tatiara (s): good country”.

Magyarul a jelentése: jó ország vagy jó nép. 1967-ben még
talán homályos emlékek vagy talán picike bizonyítékok is vol-
tak arra, amit ma az ébredõ világ lelkesen és nagy érdeklõdés-
sel keres?

Rossz hírem van. A felejtés gyorsabb, mint a digitalis tech-
nika fejlõdése. Az Australia Road and 4WD Atlas 12. kiadásá-
ban 2017-ben már elfelejtették ezt a helységnevet jelölni. Igen,
lehetséges, sõt valószínû, hogy helyében már óriási, hõségben
fullasztó búzatáblák fekszenek.

Saját szememmel láttam a búzatáblák végtelenségét Dél-
Ausztráliában. Azt kérdezték, hogy lehet-e búzatáblával is terü-
letet foglalni? Érdemes lenne 100 év után visszajönni e földi
világba, és megnézni, hogy mi lett a búzatáblákból. De válaszo-
lok kérdésükre, szerintem feltételezhetõ.

Nem baj, mi magyarok még emlékszünk néhány nagyon
szép szavunkra, gyermekdalunkra. Ilyen például a Csicsi baba.
aludjál kezdetû altatódalunk. Nyelvileg is érdekes jelenség.
Mind a két része a szónak duplázódik: csi-csi és ba-ba. És ha
még azt is elárulom, hogy nem is duplázódik,. hanem négysze-
resen nyomatékossá válik, biztos elcsodálkoznak.

A TJITJI ejtsd csicsi az ausztrál Pitantjatjara nyelvben pici
gyermeket, csecsemõt jelent. Ehhez kapcsolhatjuk a kicsi sza-
vunkat is.

TJI - TJI
CSI - CSI
KI - CSI
CSE - CSE - mõ

Tehát a csicsi is kisbabát jelent és a baba is újszülött cse-
csemõre utal. Lehet ezért is szeretik a pici gyermekek ezt az al-

tatódalt. Erzik, hogy valóban, többbszörös nyomatékkal is ró-
luk szól bíztatva õket az elalvásra.

Szerencsére szép szavaink némelyikére a benszülöttek is
emlékeztek, vagy mi õriztük meg az õsnyelv részeként az õ
szavaikat? Bárhogy is van, említek néhányat. Adelaide egyik ut-
cájában barangolva egy emléktáblára bukkantam. A helyi
benszülöttekrõl volt emlékezet a tábla feliratán. A Kuarna nép
nyelvében a lepke a pilla. Igen. mint a pillangó magyar sza-
vunkban. A pilla, szempillát is jelenthet. Az elõzõleg már emlí-
tett Reed 1965-ben kiadott egyik szógyûjteményében leírta,
hogy az evelash, azaz a szempilla az egyik ausztrál benszülött
nyelvben illpilla szóként van jelölve.Sajnos nem írta mellé,
hogy melyik nyelvben.

Ugyanebben a könyvben a kacsa (duck) szavunkat
goonaroo, goonarrook szavakkal tolmácsolta. De itt álljunk csak
meg egy percre. Igaz a kacsa a gúnárral összekeveredett, de ráa-
dásul még többeszszámmal is jelölve van. Ez tagadhatatlanul
magyar nyelvtan. Igaz egy további bejegyzésében a hattyúra is ha-
sonló hangzású szót írt. Swan (hattyú) – goonawarra.

Most elégedjünk meg ennyivel.
A kérdések azonban továbbra is kérdések maradnak.

Miért nem volt a 18. század elõtt is régészet? Miért nem érdek-
lõdött abban az idõben senki az iránt, hogy mi is volt a múltja?

Vagy érdeklõdött, csak gondoskodott egy rendszer arról,
hogy mindezt együttesen el is felejtsük? Hova tûntek Ibn al-
Hajszam próba fényképfelvételei? Miért nem tudjuk, hogy ki
épített a Senki Földjén robosztus épületeket, többek között né-
hány magyarországi templomra is emlékeztetõ templomot
akkor, amikor a lovaskocsi is ritkaságnak számított? Mi történt
a 18. század közepe elõtt a világon és Ausztráliában?

A hosszú Hamupipõke álmunk után miért pont most kez-
dünk ébredezni? Ez így van rendjémn. Épp itt az ideje, hogy a
helyes idõtlen idõvonalat az eredeti medrébe visszaállítsuk.

Szösszenet 6.

(Adelaide, 2021.11.02.)
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Szabó Ágnes
MA

Live always in the NOW,

and became The Now.

that is decided by The Past.

right now?

but by now,
The Now is The Past.
however The Future arrived

Got it?

We are always in The Now,

which decides The Future.

Why not to change The Now,

MAgyarok, ugye értitek?
A MA népe képes elültetni a
MA szépségének MAg-ját ahhoz,
hogy a MA mindenkinek, mindenhol
a MA szépségét megteremtse.

Változtassuk át a Ma(á)t
ma csodaszéppé.

a MA szépségének, csodájának Mag-ját.
Ültessétek el.

Tiszta szívbõl jövõ szeretettel tápláljátok.
Termésének MAg-ját osszátok,

Így lesz csodás, a Jövõ,

Jó kertészkedést MAg-ának!

Mindenkinek küldöm.

ami gyermekeink MA(á)ja lesz.

(Adelaide, 2021.07.23.)

Szabó Ágnes
Szeretteink (és a „hal-”)

Halloween és Halottak Napja,
mindkettõnek figyelmében
halottaink vannak.

Az egyik megidézi,
a másik békességre inti.
Az egyik az élõt
csontvázba öltözteti.
a másik viszont a sírt
virággal feldíszíti.

Te melyiket választod?
(Budapest, 2018.11.01.)
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Varga Zoltán
Móricz János és a jezsuita aranybányák

Móricz Jánossal kapcsolatban mondhatni közismert, hogy
Ecuadorban egy német cég megbízásából kutatott aranylelõhe-
lyek után. Ahogy az Dr. Gerardo Pena Matheus beszámolójából
ismert, János egykor mûvelt bányákról szóló beszámolók után

kutatott levéltárakban, könyvtárakban. E korabeli feljegyzések
helyeit azonosítva végezte a feltáró munkát. Ily módon 7 bá-
nyára szerzett koncessziós szerzõdést. Ezekbõl a legismertebb,
a cumbaratzai bánya, amelyett Campnek neveztek egymás kö-
zött. Móricz János hû segítõje ebben a munkában 15 éven ke-
resztül Czellár Zoltán volt… valamint még egy magyar sze-
mély, aki tevékenységét csendben, a háttérben végezte, azon-
ban az internet bugyraiban találunk rá mutató bizonyítékokat.

A legfontosabb nyom, amin elindulhatunk Stan Gritz
egyik oldalán található, ahol is beszámol Móricz Jánossal való
találkozásáról:

https://the-wealthy-adventurer.com/the-complete.../
„Azokban a korai években, amikor elõször találkoztam

Juan Moriczal (lásd Erich von Däniken: Az istenek aranya)
Guayaquilben és megláttam fantasztikus, több mint 200 000

könyvbõl álló személyes könyvtárát, egy meglehetõsen titokza-
tos férfival is megismertettek. Távolból megfigyeltem, hogy
Juan ezzel az emberrel saját anyanyelvén beszélt. Zoltan
(Czellár Zoltán – V.Z.), Juan partnere és több mint 15 éve asz-
szisztense is nagyon animáltan csatlakozott ezekhez a privát be-
szélgetésekhez. Mi a fenérõl beszéltek ezek a srácok? Mi volt
olyan átkozottul érdekes mindhármuk között?”

Móricz János 1991-es halála után Stan Gritz bizalmas ba-
rátságba került Czellár Zoltánnal, aki beavatta õt a titokba.
Errõl így ír:

„Néhány hónappal késõbb visszatértem Ecuadorba, hogy
meglátogassam Zoltánt. Utána még sokszor visszatértem, és az
évek során nagyon közeli barátok lettünk Zoltánnal. Ezekben
az években alkalmam volt mindent megismerni Juan és Zoltán
közös kalandjait. Sok csodálatos felfedezésrõl értesültem.

Zoltán elvitt és megmutatott számtalan érdekes történel-
mi helyet, amelyet azóta elfelejtettek, különösen azokat a
helyeket, amelyek a régi spanyol bányatáborokhoz kapcsolód-
tak az 1500-as és 1600-as évekbõl. Egy vacsora után este meg-
kérdeztem Zoltánt, ki volt az a titokzatos látogató, aki járt
Juannál, amikor elõször találkoztam vele. Zoltán válasza egy-
szerre lepett meg és sokkolt. Elõször azt mondta: „Stan, ígérd
meg, hogy senkinek nem fogod elmondani, mit fogok neked
mondani.” Azt válaszoltam: Egy szót sem szólok senkinek,
amíg élsz. Zoltán ezután elmagyarázta, hogy a férfi neve
Laslow volt, és hogy õ különleges ügynök , jezsuita pap egy
titkos küldetésen Ecuadorban. Feladata El Dorado õsi hely-

színeinek felkutatása volt, ahol a jezsuiták milliónyi uncia ara-
nyat bányásztak a spanyol hódítás korai éveiben. Mondanom
sem kell, hogy mindez a bányászat bennszülött rabszolgamun-
kával történt. De ami ezután jött ki Zoltán szájából, az volt, ami
igazán robbantott! Zoltán elmondta, hogy Laslow több, mint
ezer oldalnyi régi dokumentum és térkép tárolását kérte Zoltán
otthon kihasználatlan szekrényében. Azt mondta nekem, hogy
Laslow közel egy éve volt távol és nem jelentkezett”

„
”

„ ”
„ ”

Móricz János, „Laslow... ”és egy nem nevesített személy,
de véleményem szerint Dr. Pena

Stan Gritz, Czellár Zoltán és Móricz

Stan Gritz és Czellár Zoltán



Majd késõbb így folytatja:
„Ezután Zoltán meghívott, hogy készítsek fénymásolato-

kat mindenrõl, ami érdekel a szekrényben. 3 egész napot töl-
töttem oda-vissza szaladva Zoltán lakása és a legközelebbi fény-
másoló központ között. Csaknem száz font (kb. 45 kg V.Z.) fény-
másolattal a poggyászban mentem vissza Kanadába. Hosszú hó-
napokig tanulmányoztam ezt a sok kincses dokumentumot.
Laslow által felhalmozott régi titkos jezsuita dokumentumok,
könyvek és térképek másolatát. Ezek a dokumentumok részle-
tes beszámolókat tartalmaztak a konkrét helyszínekrõl, az
aranytermelési mennyiségekrõl, a népek nevérõl és személyes
élettapasztalataikról. Voltak kincses gályaroncsok, inkák törté-
neti beszámolói és az inka elõtti bányászati tevékenységek, és
még az a hely is, ahol az õsi óriási emberi maradványokat tár-
ták fel. Hónapokig sokkos állapotban jártam a régi titkokkal,
amelyek most birtokában vannak…”

E dokumentumok másolatát könyv formájában Stan
Grist jelenleg is 67 dollárért árulja, így az érdeklõ kincskeresõk
megspórolhatják a levéltári kutatómunkát.

Amit errõl a titokzatos személyrõl nagy nehezen sikerült
megtudni, az, hogy Laslow, polgári anyakönyvezett nevén Varga
László Jenõ, Ecuadorban Eugenio Ladis Vargas néven volt is-
mert. Quitóban ingatlan-befektetésekkel foglalkozott, e mel-
lett Móricz János és Czellár Zoltán TULAJDONOSTÁRSA volt a
cumbaratzai Camp-nek. A quitói Pichincha-negyedben élt. Jó
kapcsolatokat ápolt az itt élõ, befolyásos Botár családdal.
Jezsuitaként bejárása volt a dél-amerikai egyházi levéltárakba,
ennek köszönhetõen szerezte meg az egykori feljegyzéseket.
„Világi” személynek ez nem igazán sikerült volna.

Van még egy különleges, de sajnálatos módon nem közis-
mert magyar vonatkozása az ügynek, személy szerint Brentán
Károly (Észak-Komárom, 1694. augusztus 23. – Genova köze-
lében, 1752. november 19.) jezsuita hittérítõ személye.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Brent%C3%A1n_K%C3%A
1roly

Mivel dél-amerikai pályafutásának végén õ volt a terület
legmagasabb rangú egyházi személye, így õ felügyelte az arany-
kitermelés és beszolgáltatás folyamatát is. A jezsuiták kiûzése-
kor (ami teljes vagyonelkobzással is járt) a bányák dokumen-
tumai, térképei biztos alapot nyújthattak az aranykitermelés

folytatásához. Azonban e dokumentumokat megbízható mó-
don elrejtették. Ezeket kutatta fel a jezsuita László és juttatta el
Móricz Jánosnak – és ezeket árulja most is „aprópénzért” Stan
Grist – , ily módon vált lehetõvé az említett 7 bánya megnyitása.

Brentán Károly készíti el utazásai során az Amazonas-
medence elsõ térképét (!), amelynek egy példánya hazánkban
is fellelhetõ. E posztnál olvasható Brentán Károly egy részlete-
sebb életútja:

https://blog.oszk.hu/.../brentan-karoly-amazonas-
terkepe...

Talán a legkiválóbb összefoglaló írás Németh Istvántól:
Https://felvidek.ma/.. ./egy-komaromi-jezsuita-

hitterito.../
Zárógondolat: érdemes olvasgatni!
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Az „aprópénzért”árult aranybánya-térképek

Brentán Károly emléktáblája az észak-komáromi
Szent András templomban

Brentán Károly Amazonas-térképe
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Molnár Tünde
Élményeim Indiában

India, a legek hazája. A világ 2. legnépesebb, a 7. legnagyobb
országa, 1652 beszélt nyelvel. Óriási kulturális értékekkel, gaz-
dag történelemmel büszkélkedhet. Egy igazi élõ, lüktetõ színes
és nyüzsgõ világ. Nem hagyja, hogy közömbösek legyünk iránta.
Vagy úgy megszeretjük, hogy mindig visszavágyunk vagy mene-
külõre fogjuk, és soha többet nem akarunk visszatérni. Az elõbbi
csoportba tartozom. Bár az utazástól mindig gazdagabb lesz az
ember, van, hogy amikor hazatérünk már semmi nem lesz
olyan, mint azelõtt. Megváltozik a látásmódunk, és sokkal elfo-
gadóbbá válunk mások iránt. Engem is megváltoztatott India.
Szeretettel tudok csak gondolni azokra az emberekre, akikkel ta-
lálkoztam. Persze az ország sok-sok problémával küzd, mint a
környezetszennyezés, túlnépesedés, a szegénység, a szemét, a
szmog és még sorolhatnám, de mégis van benne valami meg-
magyarázhatatlanul varázslatos.

2016-ban voltam olyan szerencsés és ott tölthettem egy rö-
vid idõt. Vidák István, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja, ne-
mezkészítõ szervezte az utazást. 10 fõt számlált a csoportunk.
Január végén indultunk útnak.

Bármerre jártunk, legtöbb ember kedves, mosolygós és kí-
váncsi volt. Többen érdeklõdtek honnan érkeztünk, és hogy tetszik
India, majd mosolyogva kívánták, hogy érezzük jól magunkat.

Sokan viselik a mai napig a hagyományos öltözetüket, a
szárit, de a fiatalabb generáció leginkább nyugati ruhát hord.
Az utcákon gyakran találkozunk sétáló tehenekkel, de ott ez tel-
jesen megszokott. A tehén szent állatuk, és ha egy útkereszte-
zõdés kellõs közepén álldogál, hát kikerülik és kész.

Az utazásunk célja nagyrészt a kézmûvesség megismerése
volt. A fõvárostól, Újdelhitõl egészen a Kutch-félszigetig, az
Arab-tenger partjáig jutottunk el.

Az elsõ állomásunk Újdelhiben a Balassi Intézet volt. Az
igazgató Dr. Wilhelm Zoltán vezetett körbe minket. Az intézet-
nek otthont adó épület a magyar állam tulajdona. Rendszeresen
tartanak kulturális rendezvényeket. Ottlétünkkor éppen egy ne-
mezkiállítás volt Nagy Mari és Vidák István munkáiból.

Ezután meglátogattuk a Nemzeti Kézmûves Múzeumot.
Szerencsések voltunk, mert éppen kasmíri textíliákból volt vá-

sár. A múzeum az egyik legnagyobb Indiában. Az indiai kormány
tulajdona és Textilügyi Minisztérium irányítása alatt áll. Talán fur-
csa ez számunkra, de az országban nagy hangsúlyt fektetnek a
kézmûvesség támogatására. A múzeumban bemutatók és elõa-
dások vannak folyamatosan. Havonta 50 kézmûvest látnak ven-
dégül. Tánc és bábelõadássokat, kiállítások rendeznek, valamint
iskolai csoportokat is fogadnak. A szabadtéri múzeum India kü-
lönbözõ államaiból származó jellegzetes házakat mutat be.

Éjszaka vonattal Udipurba utaztunk. Itt több napot is eltöl-
töttünk. A város Pichola-tó partján fekszik, a tavak városának, ke-
let Velencéjének is nevezik. A mogulok építészeti stílusában
épült gyönyörû palotákat,hindu templomokat és kiránduló he-
lyeket találunk itt. Mióta 1970-ben Indira Gandhi eltörölte a ma-
haradzsák címeit, jogait és elvette ingatlanaik nagy részét, a leg-
többen megmaradt palotájukat luxushotellé alakították. Igaz ez
a helyi maharadzsára, Arvind Singh Mewarra is.

Meglátogattunk egy csodálatos hindu templomot. A
Jagdish templom 1651-ben épült Visnu tiszteletére. Visnu a
hindu vallás isteni hármasságának egyik alakja. Dúsan fara-
gott ábrázolásai szinte csipkeszerûek. Állítólag a 1651 óta fo-
lyamatosan az istentisztelet. Kívülrõl óvatosan bekukucskál-
tunk a fõ szentélybe, ahol épp szertartás folyt, énekeltek a hí-
vek. Néhány arc felénk fordult és mosolyogva maguk közé invi-
táltak minket. Felemelõ volt ott ülni az évszázados köveken,
több ezer kilométerre az otthonunktól, idegen emberek között
békében. Egy cseppet sem voltunk kívülállók.

A templomban selyemfestõ mûhely is mûködik, ahol ap-
rólékos miniatúrák készülnek. Megnézhettük a folyamatot,
hogy miként készülnek ezek a munkák.

Meglátogattuk Udaipur szabadtéri néprajzi múzeumát. A
Shilpgram 7 kmre található a várostól. A közlekedésre India jel-
legzetes jármûvét, motoros riksát vettünk igénybe. Rövid alku-
dozás után megállapodtunk a fuvardíjban. A 4 személyes rik-
sába elhelyezkedtünk 11-en sofõrrel együtt, majd szélsebesen
belevetettük magunkat a forgalomba. Nyugati ember számára

Jagdish templom, Udaipur

Indiai lakóház, Delhi, Nemzeti Kézmûves Múzeum



ez egy igazi káosznak látszó jármûkavalkád, ahol a dudát nyom-
ják folyton és úgy tûnik, hogy nincsen benne semmi rendszer.
De ez csupán a mi szemünknek látszik így, mert bizony van
benne rendszer és egészen jól mûködik. Számukra a dudálás
hossza, ismétlésének száma mind-mind jelzésértékû.

A múzeum 70 hektár területen fekszik és tulajdonképpen
egy kézmûves falu. Nyugat India lakóinak a jellegzetes házait,
szerszámait, a mindennapi tárgyait mutatja be. Ezek mellett
élõ, mûködõ kézmûves mûhelyekben nézhetjük meg, hogy ké-
szültek és készülnek ma is ezek a holmik. Az indiai kézmûve-
sekben az egyik legcsodálatra méltóbb a találékonyságuk. A leg-
egyszerûbb eszközökkel készítik a legbonyolultabb munkákat.
Néhány botból és kötélbõl álló szövõszékeken készülnek az ap-
rólékosan kidolgozott textilek. Ez a találékonyság részben a sze-
génységre is visszavezethetõ, de ez semmit nem von le az érté-
kébõl. Óriási mesterségbeli tudás kell ahhoz, hogy ezek a fi-
nom motívumok megjelenjenek a textileken.

A múzeumban ezek mellett folyamatosan vannak báb és
táncelõadások, s ki lehet próbálni a tevegelést is.

Este résztvettünk egy báb-és táncelõadáson a bábmúze-
umban. A kiállítási termekben különbözõ népek bábjátékai-
val, hangszereivel ismerkedhettünk meg.

A következõ napon meglátogattuk a Városi Palotát, amely
ma, múzeumként mûködik. A mogulok építészeti stílusában ké-

szült és tulajdonképpen egy több kisebb palotából álló komp-
lexum. Gazdagon díszített termek sora kápráztatja el a látogatót.

Esti programként hajóval kirándulni mentünk egy kis
szigetre, ahova a helyiek is járnak.

Majd éjszakai buszjárattal elutaztunk a Kutch-félszigetre,
a Gujarat állambeli Bhujba, ahol az utunk legtöbb napját töl-
töttük. A város híres az õsi kézmûvességérõl, különleges hím-
zéseirõl, textilmûveseirõl.

A Kutch-félszigeten találjuk a világ egyik legnagyobb sós
sivatagát, ami szezonálisan egy sós mocsár. A területe 7500 km .
Egészen a pakisztáni határig húzódik. Sokszor hallottuk a repü-
lõgépek hangját, melyek ott cirkáltak a pakisztáni oldalon. A terü-
leten több rezervátum, vadvédelmi terület található. A nyári
monszun idején a sivatag vízzel telik meg és óriási flamingócsa-
patokat is láthatunk. Nagyon gazdag élõvilággal rendelkezik.

Gujarat állam központi része volt az Indus-völgyi civilizá-
ciónak. Eddig 50 õsi települést fedeztek fel itt, köztük az egyik
legnagyobb várost Dholavirát.

Bhujban 2001-ben volt egy 7,9-es erõsségû földrengés,
mely a város jelentõs részét romba döntötte. A nyomai ma is sok-
felé láthatók. A lakók összefogásával építették újjá a települést.

Elsõként Bhujodiba látogattunk. Ez egy kisváros, ahol mûvé-
szeti és kézmûves központok vannak. Szövõk, textilfestõk, fonók,
hímzõk, bõrmûvesek és még sorolhatnánk. Ezek a közösségek
több generáció óta készítenek szebbnél szebb textileket.

A rabarik pásztorok, leginkább fonással és hímzéssel fog-
lalkoznak. Gazdagon hímzett, apró gyöngyökkel, tükrökkel dí-
szített textiljeik nagyon egyediek. A Vankar közösség szövéssel,
textilfestéssel foglalkozik. A textilfestés dúcnyomással (ajrakh)
vagy kötözéses batiktechnikával leginkább a Khatri közösség te-
rülete. A festéshez természetes növényi festékeket használnak
a mai napig. Helyileg termesztett pamuttal, gyapjúval és se-
lyemmel dolgoznak. Megnézhettük az indigófestés folyamatát.
Óriási, földbe ásott agyagedényben tárolják a festékanyagot, így
biztosítva az állandó hõmérsékletet, ami szükséges a munká-
hoz. Természetes indigófestéket használnak.

Az egyik szõnyegszövõ mûhelyben egy idõsebb bácsi
megkért, hogy készítsek róla fotót, ahogy játszik egy dorom-
bon. Ez a hangszer éppen olyan, mint a miénk. Nagyon kedves
pillanata volt ez az utunknak.

Meglátogattunk egy családot, akik több generáció óta gyûj-
tenek régi törzsi textileket. A Wazir család emellett túravezetés-
sel is foglalkozik. Csoportnak mutatják be a környék látnivalóit.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Udaipur – sál szövése

Rabari törzs által hímzett, tükörlapokkal díszített textil
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A következõ célpontunk egy dúcnyomásos textilfestéssel
foglalkozó kis falu volt. A technika neve ajrakh. Pakisztánból
származnak és több száz éve generációról generációra adják át
egymásnak a mesterséget. Hasonlít a nálunk is ismert kék-
festésre, de sokban különbözik is tõle. A legtöbb textilt a pász-
tortörzsek tagjai vásárolják. Õk a mai napig viselik ezeket a
szimbólumokkal díszített gyönyörû kelméket. Természetes pá-
cokat és növényi festékeket használnak. Van olyan textil, ami-

nek a festése 16 lépésben történik és természetesen mindez
kézzel. A festéshez nagyon sok vizet használnak és a földrengés
elõtt mindezt a helyi folyókból nyerték. Sajnos sok vízfolyás ki-
száradt mára, így igyekeznek minden cseppet megtisztítani és
visszavezetni a folyamatba. Ehhez saját természetes vízszûrõ

rendszert építettek maguknak. Sok helyen észrevettem, hogy
egy csomó holmit leleményesen újrahasznosítanak (pl. rokka
biciklikerékbõl) és igyekeznek takarékosan gazdálkodni az erõ-
forrásaikkal.

Meglátogattunk egy nemezeléssel foglakozó családot is. Ez
egy kis muszlim falu volt, ahol nem jár sokszor külföldi ember,
így elég nagy látványosság voltunk. Egy kis kerek nemezpárna
elkészítését mutatta be nekünk egy helyi nemezkészítõ család.
Itt is megtapasztaltuk azt, hogy mennyire takarékosan bánnak
a vízzel. Helyi bárányok gyapját dolgozzák fel leginkább.
Természetes barna, szürke vagy nyers színeket használnak né-
mely darabokhoz, de szeretik a nagyon erõs, élénk színûre fes-
tett anyagot is.

A Kutch-félsziget partjait az Arab-tenger mossa. Az egyik na-
punk befejezése képpen elmentünk megnézni egy tengerparti
naplementét. Útközben megálltunk egy útszéli temetõnél, ahol
1100 éves szkíta sírkövek állnak. Dr. Aradi Éva így ír róluk:

„Felsõ részükön mindig a Hold és a Nap látható, utóbbi rá-
adásul ugyanolyan hajlított sugárvonalakkal, ahogyan a szé-
kely kapukon. Alatta kegyetlen történetet ábrázolnak, egy el-
hunyt harcost vagy feleségét, olykor mindkettõt, aki özvegy-
ként az önkéntes máglyahalált választotta. Ezt a hindu szokást
a heftalita utód rádzsputok is átvették és õrizték legtovább, vé-
gül Gandhi szüntette meg. Elõfordult, hogy az özvegy, akinek
feltartott a karja, vagyis jelzi, hogy megadta magát a halálnak, a
gyermekét is magával vitte a máglyára. A sírkõfeliratok öt sor-
ban követik egymást, legfelül a harcos születési és elhalálozási
idõpontja szkíta idõszámítással, alatta saját és felesége neve, a
harmadikban az uralkodóé, a negyedikben a halál oka, végül a
kõfaragó neve olvasható.”

Nemezkészítõ család, Kutch-félsziget, India
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Indiai férfi dorombon játszik, Bhujodi

Dúcnyomásos textil készítése

Szkíta sírkövek, Kutch-félsziget



Folyamatosan teszik rendbe a temetõt, újítják fel a
sírköveket, festékkel próbálják megóvni az enyészettõl. Ebbõl
is látszik, hogy tiszteletben tartják ma is a helyiek.

Érdekesség még, hogy sok helyen úgy köszönnek, hogy:
Dzsé Matadzsi, ami annyit tesz, hogy Éljen a Boldogasszony!

A tengerparton sok emberrel találkoztunk. Sétáltak, beszél-
gettek, nézték a naplementét. A part szép homokos. Lovakal, te-
vékkel is találkozhatunk. Szélturbinák is mûködnek, ami egy

újabb példa a környezet védelemére. A tengerparti város Mandvi,
400 éves hajóépítõ központ és kikötõ. A 18-19. században nagy
kereskedelmi forgalmat bonyolított. A mai napig készülnek itt
hajók fából, de nagyon sok olyan hajót is láthattunk, amely
mementóként, befejezetlenül állt az ottlétünkkor félig kiszáradt
folyóban.

Az utolsó állomásunk Ahmedebad volt, mielõtt vissza-
indultunk volna Delhibe. Itt az elsõ, amit meglátogattunk a
külvárosban, Gandhi ashramja a Sabarmati. 1915-ben hozták
létre és ez volt az elsõ miután Gandhi visszatért Dél-Afrikából.
Ma nemzeti emlékhelyként mûködik. 1917 és 1930 közt volt
az otthona. Ezt az idõszakot mutatja be egy fotókiállítás.
Gandhi házában megtekinthetõk a személyes emléktárgyai,
többek közt az íróasztala, a rokkája, kéziratok.

Az ashram után egy helyi múzeumba látogattunk el. A
Calico múzeum India elsõ textilmúzeuma volt. Óriási, nem-
zetközileg is elismert gyûjteménnyel rendelkezik. 1949 -ben a
textilmúzeumot Gautam Sarabhai alapította húga, Gira
Sarabhai segítségével, és Jawaharlal Nehru, India elsõ minisz-
terelnöke avatta fel. Többszáz éves növényi festéssel készült
textileket, bronzöntvényeket, a dzsain vallás és a mogul mûvé-
szet miniatûrjei, királyi sátrak szõnyegek és bútorok láthatók.
Nagyon vigyáznak a gyûjteményre, csak vezetett látogatás le-
hetséges és folyamatosan kapcsolják fel majd le a világítást,
hogy a gyönyörû, máig is élénk színek ne károsodjanak.

Fotózni sajnos nem lehetett. Az indiai textilekre jellemzõ har-
sány színeknek itt nyomát sem láttuk. A növényi festékekkel ké-
szült textilek csodálatos harmonikus látványt nyújtanak. Van
bennük egy olyanfajta természetesség, ami az avatott szem szá-
mára elárulja azt, hogy milyen festékanyagot használtak. Ezek
a színek szintetikus festékkel utánozhatatlanok. Ez volt az a
pont, ahol véglegesen beleszerettem ebbe a technikába.

A múzeumi látogatás után vonattal utaztunk vissza
Delhibe, majd másnap
szabadprogram után es-
te indultunk haza.

Furcsa volt itthon a
januári szürkeségbe visz-
szaszokni a színes, nyüzs-
gõ India után. Minden
színtelennek, élettelen-
nek és kihaltnak tûnt.

Bár a mostani idõ-
szak nem kedvez az uta-
zásnak, de késõbb ha va-
laki egy csepp affinitást
érez, hogy meglátogassa
az országot, javaslom ne
habozzon. Örök élmény-
nyel, tágasabb világkép-
pel gazdagodhat, aki nyi-
tottan tekint erre a cso-
dás kultúrára.
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Gandhi életnagyságú szobra, Ahmedabad, Sabarmati ashram

Molnár Tünde

Reménység

Böjti szelek virágszirmot kergetve
viszik hírét a tavasznak.
Fázom.
Valahol egy távoli világban
századokon túl,
éppen vérét ontják a szeretetnek.
Vörös patakként, megállíthatatlanul
csurog alá a fény melege.
A Földbe.
Végy a karodba engem,
kihûlõ testem
a csillagok közé vágyódik.
De mégis hajszálnyi ezüstszálak
fonják át a szívem.
Reménység.
Kiömlõ vérem helyébe kúszva
ragyogó új fény
emeli lelkem a csillagokba.
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Gaál Attila
Csabrendek – Banyavár

Egy napsütéses, április végi vasárnap felkerekedtem, és egy
kedves ismerõsöm meghívásának eleget téve ellátogattam
Sümegre, majd egy szûk baráti társasággal felkerestük a
Csabrendek mellett található Banyavárat. Jelöletlen út vezet oda,
de nem nehéz megtalálni, talán az avatatlan szem is észreveszi,
hogy merre induljon el. Rövid erdei séta után beértünk egy fur-
csa völgybe, amin keresztülsétálva idõnként bizsergõ, szokatlan
érzés fogott el minket. A völgyben jobbra tartva felkaptattunk az
elsõ földsáncra, majd a következõre, amikor ismét érezni lehe-
tett a bizsergést. Egy kisebb domb állt elõttünk, melyet csigavo-
nalban közelítettünk meg két kisebb földsánc vonalát követve.
Furcsa érzés volt, mert ahogy körben haladtunk, szinte azonos
távolságonként ismét jött a bizsergõ érzet, mintha szurkálnák va-
lami láthatatlan apró tüskék a tenyerünket. A domb tetején egy
mélyedés fogadott, a leírások alapján itt valamilyen kisebb
építmény, talán egy torony állhatott.

A helyet 1964-ben régészek is vizsgálták:

A régészeti adatbázisban:

A domb tetején állva gondoltam, hogy utána járok ennek a
vissza-vissza térõ bizsergõ érzésnek, mert tapasztalatból tudom,
hogy ilyen esetben erõs energiavonalak vannak a területen.
Elkezdtem egy kicsit más szemmel figyelve és egy radiesztéziai
eszközzel a kezemben ismét körbe járni a területet. Elõször a kül-
sõ sáncon sétáltam végig, és ahol jött az érzet és az eszköz is
jelzett, ott leszúrtam egy botot. Majd egy körrel beljebb elvégez-
tem ugyan ezt a vizsgálódást, ügyelve arra, hogy ne figyeljek a kül-
sõ körön megjelölt helyekre, hogy azok semmiben se befolyásol-
janak. Miután végeztem ismét körbe sétáltam, és meglepetten
tapasztaltam, hogy a külsõ és belsõ körön leszúrt botokat egy kép-
zeletbeli vonallal összekötve azok mindegyike a domb közép-
pontja felé mutat. Összesen 10 ilyen vonalat azonosítottam be.
Következõ lépésként megvizsgáltam, hogy mennyire egyenletes a
vonalak eloszlása, és jött a meglepetés, a kört 10 egyenlõ kör-
cikkre osztják fel. Hát ez egyre izgalmasabb, a természet nem szo-
kott ennyire szabályos formákat, energia vonalakat produkálni.

Elgondolkodtam, hogy a vonalak elhelyezkedésének és irá-
nyának kell, hogy nyomós oka legyen.

Lassan tovább indultunk és körbe jártuk az egész fennsí-
kot. A területen mindenfelé elszórva érdekes, 2-3 cm átmé-
rõjû, mészkõ tallérok hevernek. Egy geológus biztos azonnal
tudná, hogy ezek hogyan alakulhattak ki, mi csak találgatni tud-
tunk. A környezõ erdõt figyelve nekem az az érzésem volt, hogy
ez egy aránylag fiatal erdõ, a fák többsége biztos, hogy 100 év-
nél fiatalabb.

„A felmérést végzõ régészek jelentésében az áll, hogy épí-
tészete a népvándorlás korára tehetõ, de a csabrendeki
Banyavár korának tisztázása nem oldható meg ásatás nél-
kül. A várat a felszíni anyag alapján kora Árpád-korinak
tekintettük, nagyon valószínû azonban, hogy korábbi elõz-

mény is adódik a mélyebb rétegekben. A csabrendeki
Banyavár korának tisztázásához a vastag levéltakaróval fe-
dett erdei környezetben még cserépanyagot sem gyûjt*-
hettünk, a vár alatt azonban IX. századi település felszíni
cserépanyagát figyeltük meg. Banyaváron kõépítkezés nyo-
mai figyelhetõk meg.” „Árpád-kori
vár/földvárként szerepel. Maga a vár a Csúcsos-hegy keleti
oldalán egy gerinc végén található. A várat egy kb. 50 méter
átmérõjû köralakú külsõ-sánc és árok, és egy kb. 30 méter át-
mérõjû 5 méter magasra emelkedõ belsõ gyûrû védte. A sán-
colás ma is jól látszik az erõsség körül. Az vár legmagasabb
részén, a belsõ terület közepén egy 5 méter átmérõjû sík terü-
leten habarcsba kötött köríves kõfalazat omladéka látható
(galéria). Ennek belsõ átmérõje kb. 2-3 méter.”



A kirándulás után még egy hosszú autóút várt rám hazáig,
így volt idõm gondolkodni a tapasztaltakon. Haza érve gyorsan
megnéztem google–earth-ön is a területet, de túl sok minden
nem látszódott rajta. Gondolkodtam, vajon mi jelentõsége le-
het a szabályosan elhelyezkedõ energiavonalaknak, amelyek
egy forrásból 10 különbözõ irányba futnak szét. Esetleg rég elfe-
ledett szakrális helyekre mutatnak? Elõvettem egy átlátszó
fóliát, felrajzoltam rá egy szabályos kört, majd szögmérõ segít-
ségével 36°-onként cikkekre bontva vonalat húztam. Próba-
szerencse, a google-maps segítségével kijelöltem Banyavár
pontos helyét, majd a teljes térképrészletet kimentettem. A fóli-
ára rajzolt minta (kör) közepét Banyavárra helyezve elkezd-
tem forgatni azt, hátha lesz egy olyan állása, amikor mind a 10
vonal a középponttól nem túl messze áthalad 1-1 érdekes, eset-
leg szakrális helyen. Nem kellett túl sokáig próbálkoznom, ta-
láltam ilyen állást. Tovább próbáltam, hátha lesz még ilyen
egyezés, de több ennyire pontos nem volt. A helyek nagy részét
már jól ismertem, tudtam azok jelentõségérõl. Az idõ jól
elszaladt, már lassan hajnalodott, de nem hagyott nyugodni a
dolog, ennyi és ekkora véletlen nem létezhet. Utána néztem a
számomra még nem ismert helyeknek is.

Vegyük sorra azt a 10 pontot, ahova a vonalak mutatnak.

A Káli-medencében elhelyezkedõ, magas energiájú hely,
Itt található a sokak által látogatott kõtenger és az ingókõ. A
Káli-medence és számos települése, mint Köveskál, Szentbék-
kálla, Mindszentkálla, Sásdikál, Sóstókál, Kiskál, Töttöskál,
Kerekikál és Örskál a honfoglaló és nemzetsé-
gének a nevét õrzi.

A Veszprémi Megyei Életrajzi Lexikon szerint: „Kál horka
Bulcsú apja volt. Horka (kárchász) vagyis fõbíró, a honfoglaló
magyarság harmadik fejedelme. Egyes források szerint a trón-
ra lépõ Zsolt mellé rendelt egyik kormányzó tisztét is ellátta. E

méltóság örökölhetõ volt, így 920 táján Bulcsúra szállt. Kál
horka törzse a Nyugat-Dunántúlon foglalt szállásterületet, in-
nen indították rettegett hadjárataikat. Jelenlétüknek a Tapolca
környéki Kál nevû falvak a legékesebb emlékei. A horka
méltóság, (horkáz, tárnok, tárkán, kár-khán, kárbíró, vérbíró
neveken is említve) még egy ideig a letelepedett magyarságnál
is jelen volt. Szent László 1092. évi III. törvényében intézkedett
róla, de késõbb szerepe elhalványult majd teljesen eltûnt.”

A falu mellett keletre találjuk az Árpád-kori, román stílusú
Töttöskáli templomromot. Egyes források szerint az 1290-es
években épült ez az egy hajós, kelet felé nézõ templom.

Szigliget sokak számára a váráról emlékezetes, de régé-
szeti leletek alapján már a kõkorszakban és a bronzkorban is
lakott volt a terület. Találtak itt és római kori síro-
kat is. Az Árpád-kori Avasi-templomrom Szigliget talán
legrégebb fennmaradt épülete.
Egyes források szerint a XII. szá-
zadban épült, de vannak arra
utaló jelek, hogy esetleg még ko-
rábban keletkezhetett. Ilyen
például, hogy a tájolása nem ke-
leti, hanem dél-keleti, valamint
az ebben az idõben épült más
templomok építési stílusától és
technikájától is eltér. A temp-
lomrom egy erõs energiájú hely-
re épült.

Rezit szintén a váráról ismerjük, melyet az 1200-as évek-
ben építhették a 418 m magas Meleg-hegyen. Egy 1236-os Ár-
pád-kori oklevélben a területet, mint Zalai várföldet említik.
Egyes régészeti források szerint

volt. Tiszta idõben jól látható innen a Sümegi vár is.

Ismét egy váráról ismert település, mely régészeti leletek
alapján már a kõkorban és bronzkorban is lakott volt. A

a vidék.
Az augsburgi csatában életét vesztõ Bulcsú vezérnek nem volt
örököse, birtokait az Árpád nemzetség szerezte meg. Szent
István 1000 körül a veszprémi püspökségnek ajándékozta. A
vár építésének idõpontja zavaros, talán Zlandus püspök 1260-
70 körül, vagy Széchy Pál püspök 1263-75 kötött építtette a vár
magját képzõ Öregtorony alsó szintjét. A többi szint valószínû-
leg fából készült. A vár elsõ említése az Árpád-kor végén 1292-
ben történik, amikor Kõszegi Miklós nádor elfoglalja a trónkö-
vetelõ Martell Károly részére. III. András a lázadó kõszegiek elle-
ni 1296-os hadjárat során elõbb Kõszeget foglalta el, majd
Sümeg alá vonult, ostromra azonban nem került sor. Sümeget
III. András késõbb visszaadta a veszprémi püspökségnek.

Szentbékkálla

Kál horkának

Szigliget

kelta, avar

Rezi

már a vaskorban is lakott te-
rület

Sümeg

hon-
foglaláskor a Lád nemzetség szállásterülete volt
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Türje

Türje nemzetség birtoká

Keléd

Árpád-kori ere-
detû

Csabrendek

kelták
Kál nemzetség

Bulcsu törzse szállta meg a vidéket

Gyepükaján

Keszi katonai törzs-

templom kör alakú

Kolontár vagy Tósokberénd

Kolontár

Tósokbe-
rénd

Pula

Türje települést már a XI. században is ezen a néven
említik, mint a ban lévõ területet.
1234-ben említették elõször a türjei premontrei monostort,
melyet nem sokkal ezelõtt alapított és látott el birtokokkal
Türje nembéli Dénes bán, aki az 1220-30-as években II.
András és fia halicsi és kunországi hadjáratában aktívan részt
vett. A tatárok elõl menekülõ IV. Bélát Zárába is elkísérte, ezért
hûségének fejében és hadi érdemei elismeréseképp báni mél-
tóságba emelte a király. A falu jóval régebbi eredetû lehet, mert
a premontrei szerzetesek mindig népesebb településekre
költöztek, feladatuk ugyanis a szemlélõdés mellett a világi hí-
vek lelki vezetése volt.

Keléd neve régi magyar személynévbõl származik. A névtí-
pus és a régészeti leletek tanúsága alapján is

a település. Az államalapítás után nem sokkal már föld-
vár állt itt, mely azonban az idõk során elpusztult. Nevét elõ-
ször egy 15. századi írott forrás említi . Az elsõ
idõkben Kelédi Gál volt a birtokosa, majd késõbb a Békássy csa-
ládé lett.

Csabrendek õsi település, már a kõkorszakban is éltek em-
berek a Csúcshegy lejtõjén, amikor a mélyebben fekvõ része-
ket még tenger borította. Késõbb a , majd a rómaiak lak-
ták a vidéket. A honfoglaló magyarok közül a

, késõbb a pannon
szlávok, majd a szlovének követték õket. A tárkányi mezõn lát-
ható templomrom, a hajdani Fel-Csab vagy Szentistváncsab

13. századi, Árpád-kori, román stílusú templomának marad-
ványa. A tatárjárás idején Csabrendek a falu templomával
együtt elpusztult, de hamar újjáéledt.

A település és környéke az itt talált sírkõmaradványokból
következtethetõen már a római korban lakott hely volt. A mai
falu területén egykor két falu is állt: Gyepû és Kajánföldje. A

Gyepû védõsávot, elválasztó
határt jelentett, nevét 1353-
ban említette elõször okle-
vél. Gyepû települést 1894-
ben egyesítették a szomszé-
dos Kajánföldjével.

A falutól két kilométer-
re állt egykor a mára már el-
pusztult Árpád-kori Szentki-
rálykeszi, melynek részei
Nagykeszi és Kiskeszi néven
voltak ismertek. A falut vala-
mikor a honfoglalás környé-
kén a
bõl Géza fejedelem korában István és Koppány vezér közötti el-
lentétek hatására telepítették. A Keszi törzs feladata ez idõszak-
ban a meghatározott helyeken az utak, folyami átkelõhelyek
biztosítása volt.

Nagykeszi egykori templomának maradványai máig fenn-
maradtak. A templom védelmi jellegû épület volt, földszintje
ablaktalan, a felsõbb emeleteket lõrésablakokkal látták el.
Erre utal az is, hogy a hajó és a torony közötti átjárás a földszin-
ten hiányzik. A toronyba a kegyúri karzatról, az elsõ emeletrõl
lehet bejutni. A megközelítõen kerítõ fa-
lának nyomai máig jól kivehetõk. Átmerõje 30 méter körül
volt. A templom a 12-13. században épülhetett, és Szent
Péternek szentelték.

történelme a régmúlt idõkre nyúlik vissza. A fa-
lu elsõ írásos említése Szent István király korából származik,
1019-ben Korunthal néven említik a települést. Ekkor a
zalavári bencés apátság birtoka volt, és ide volt köteles dézsmát
(tizedet) fizetni. A község nevét a késõbbiekben, 1272-ben
Korontál (Kuruntál) családnévként említik, ekkor Korontáli
Péter nemes birtoka volt.

A vonalat kicsit meghosszabbítva eljutunk
be, melynek elsõ ismert említése 1199-bõl származik.

Ezután mintegy két évszázadon át a Tihanyi apátság birtoka
volt. Közben temploma épült, és vízimalma a Tornán. A XV. szá-
zad végétõl már a Zirci apátság birtoka volt. Utána egy idõben a
veszprémi püspökség hajtotta be az itteni adókat, nem sokkal
késõbb viszont már Choron János, Devecser ura, aztán pedig a
Podmaniczky család.

Nekem valahogy kilóg ez a vonal a sorból, lehet a régmúlt
homályába veszett az a honfoglalás, vagy Árpád-kori, de lehet
még régebbi korokat idézõ építmény, mely vizsgálódásom
szempontjából érdekes lehetne.

Határában kora vaskori és Árpád-kori településnyomok ta-
lálhatóak. A falu közelében állt a 13. században alapított tálodi
monostor, amely a 16. században elnéptelenedett, majd a tö-

(Kylyd, 1468)
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rök veszély miatt felrobbantották. Pula elsõ írásos említése
1357 -bõl származik (Pola); ekkor a Rátóti család birtoka volt.
Itt található a tálodi kolostorrom Magyarország egyik

. A mai Nagyvázsony és Pula települése-
ket összekötõ mûúttól délre találhatók a romjai, a Kinizsi-
forrás mellett. A kolostort Szent Erzsébet tiszteletére szentel-
ték. A romoktól kissé lejjebb, egy kõbõl rakott medencénél fa-
kad a Kinizsi-forrás. Ez a - még ma is patakot adó - bõvizû for-
rás nyújtott lehetõséget a kolostor alapítására. A hajdan itt álló
templomot és kolostort a 13. század végén a Gyulaffy család ala-

legré-
gibb pálos kolostora
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pította. A 13. század közepén alapított szerzetesrend számára
épült monostort mintegy 600 m hosszúságú kõfal vette körül.
Az udvar északnyugati sarkában fakadt a bõvizû forrás, és
ugyanitt volt található a víztárló medence is. A kolostort 1480 tá-
ján elhagyták a pálosok, helyükre ferences szerzetesek jöttek.
Falait 1552-ben felrobbantották, hogy a törökök kezére ne jus-
son. Pula mellett található a Szt. Ilona, Árpád-kori templom-
rom, melyet a XIII. században építettek. Miután Tálod telepü-

lést 1548-ban pusztán hagyta a lakossága, a templom romlás-
nak indult, a falaira rátelepedett az erdõ.

A kapott eredmény minden esetre elgondolkodtató és ta-
lán újabb kutatásra sarkallhatja az érdeklõdõket és kutatni
vágyókat, hisz az összes hely valamilyen szempontból régi,
szakrális emlékeket õriz és ki tudja még milyen titkokat rejt a
föld, vagy az erdõk mélye.
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Bukits Anna: Pelikánmadár Bukits Anna: Tulipán

Kanizsa József

TAVASZI, MÁRCIUSI FÉNYBEN
(Feleségemnek, Czérna Vilmának
78. születésnapjára)

Isten ajándéka ez, ez a nap,
cirógassa arcod a fénysugár,
szeretetben érjen az alkonyat
s a család mindig tárt karokkal vár.

Isten adjon testedbe erõt,
a napi tettekhez hitet, kedvet,
szívedbe család-siker örömöt,
most érezd az isteni kegyelmet.

Isteni fény simogassa arcod,
érezd az Élet csodás örömét
legyen áldott minden alkonyod,
élvezd a szépkor csodás szépségét.

Isten éltessen  a 78.
születésed napján,

kettõezerhuszonegy
március 13-om hajnalán...

(Kõbánya-Újhegy, 2021.március 13.)
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Fentõs Eszter
Mese – Mise

Jóga a magyar néphagyományban

„- Eredj innen, te berbécs! Mit jössz ide? Nem látod, mi-
lyen nagy gondban s bánatban vagyok!
Egyszer csak megszólal a berbécs:
- Elég buta vagy te, Jánoska, hogy meg se kérdeztél en-
gem.
Ámul Jánoska:
- Hát ugyan biza, miért kérdeztelek volna meg, ha te sose
beszéltél eddig emberi hangon?
- Pedig tudok ám beszélni, csak nem kérdeznek meg so-
hasem. Tudom én azt is, hol van a kicsi királykis-
asszony...”

„Lényünk mélyén pedig ott van ez a pszichikus lény, mely
próbálkozik, próbálja felébreszteni a tudatot és helyreállítani
az egységet. Az ember errõl mit sem tud...”

Van egy legenda, miszerint a magyar õsvallás ellehetetle-
nítésével a régi tudóink, táltosaink a tanokat, tanításokat titok-
ban, elrejtve õrizték meg, s olyan módon varázsolták köz-
kinccsé, hogy a gyerekmondókákba, népmesékbe, népszoká-
sokba rejtették el a mondanivalót. Nem informatív jelleggel, ha-
nem a belsõ képalkotás, a jelképek tudattalan, tudatalatti vilá-
gához szólóan. Mélyre, lényegre (LÉNY-re) –hatóan.

Egyszerûbb hírportálokon pl. hivatkoznak a következõ
mondókánkra.

Csigabiga gyere ki
Ég a házad ideki
Kapsz tejet, vajat
Holnapra is marad.
Hogyan éghetne a csigaház, pláne tejjel, vajjal etetni a

csigát, úgy, hogy abból maradjon… Szkeptikus vélemény
errõl, hogy gyerekes bugyutaság, keveredés, ez csak játék a
szavakkal… Viszont az „ég” szó, mint ige az égést, a tûz elem
mûködését is jelenti, s a tûz égésével, a máglya (mágia), szer-
tûz szakrális gyakorlatával jelképesen épp a Föld és az Ég ösz-
szeköttetése történik meg. Az égés általi lángok, a füst felszáll a
Magosba. Másrészt a tûz egy átalakító elem: energiát, hõt
termel, lelkesedést szül, s a fölösleges, múlandót kiégeti belõ-
lünk (a fából parázs lesz, majd hamu), miközben világosságot
teremt maga körül! Továbbá az „ég”, mint fõnév a földi világon
túli transzcendens világot idézi meg: az Ég, mint palást borul
ránk, s tele van az Ég testeivel (Nap, csillagok), amik szintén
tûzként izzanak, égnek. Sõt, csillagos éjszakákon az égen lát-
ható a Tejút, ami az Égi Ösvény, a Hazatérés Útja, a Hadak Útja,
a Tündérek Útja… stb. Ahol a Forrásunk van, amibõl nem tu-
dunk úgy inni, hogy az elfogyjon, mert végtelen. Vagyis holnap-

ra is marad. És ha felidézünk egy csigaházat, illetve a Tejút
formáját, akkor… Nyilvánvaló a hasonlóság. – Hogy tudjuk,
hova tartozunk valójában!

Ez az a képi gondolkodás, ami a jóga elveinek megismerése
közben nekem elkezdett kibomlani. Ahogy olvastam, hallgattam
a szútrákat, slókákat, megjelent a tudatomban egy-egy mese,
mondóka, hímzés vagy faragási kép, egy szokás… ami jelképe-
sen formálta meg azt a mondanivalót, ami a jógafilozófia szerint
kimûvelt gondolkodással, értelemmel van megfogalmazva.

Óvónõként hivatalból kapcsolatom van a mesék világával.
S mivel nem csak az elménkkel hallgatjuk õket, többször elõ-
fordulhat velünk (felnõttekkel, gyerekekkel egyaránt), hogy
egy-egy motívum, mesebeli jelenet megfog és mélyen megé-
rint. Volt olyan kép is, ami hosszú ideig nem hagyott nyugodni,
mert látszatra nem értelmes, logikus, hétköznapi gondolko-
dással nem magyarázható, s azután a jóga filozófiáját hallgat-
va, olvasva egy-egy ilyen kép értelmet nyert, s transzcendens
magyarázatot mutatott.

A magyar nemzet, kultúra kapcsolatát Indiával nem kí-
vánnám itt tárgyalni. Ennek a párhuzamnak irodalma van.
Abból az alapból induljunk ki, hogy a két kultúra egy közös gyö-
kérbõl ered. S így a magyar mesék, mondókák, népmûvészet vi-
lágának képi tárháza, jelképrendszere a jóga elveinek, az élet-
vezetés JÓ iGÁba fogásának a „módszertanához” kapcsolódik
– s az összhang nyilvánvaló.

„Keressetek, kutassatok, mert a világ egyetlen nemzete
sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a ma-
gyar társadalom az õsi indiai kultúra tárházában.” – Kõrösi
Csoma Sándor

Mindent több szinten értelmezhetünk
Nézzünk meg néhány alapvetõ dolgot, törvényt a

népmûvészet, s ezen belül leginkább a népmese mûködésérõl.
1.Egyrészt az emberi élet beavatásaival, társadalmi rende-

zõdésével is foglalkozik. Jelentõsebb sorsfordulók: születés,
gyerekkor, a szülõi háztól való elbocsátás, házasságkötés, szü-
lõvé válás, társadalmi szerepbe történõ beilleszkedés,
katonaság, világlátás, a felnõtté válás próbái, öregedés, halál. A
népmûvészet útmutatást ad az élet mérföldköveinek
megállóihoz, azoknak a teljes értékû átéléséhez, megéléséhez.
Ilyen pl. a nõi élet esetében az elsõ virágzás, idegen szóval a
menstruáció megjelenése. Magyar néphagyományunk sajnos
már kevéske formai és még kevesebb tartalmi ajándékot ha-
gyott ennek a kis-nagy leányok életében hatalmas jelentõséggel
bíró eseménynek a megünneplésére. Talán csak a piros pántli-
ka – talán sejteni sem véljük már a jelentését. Valójában a vise-
let régen mutatta, milyen képességekkel, erõkkel,
lehetõségekkel, beavatásokkal rendelkezik az, aki pl. a piros
pántlikát, a piros szoknyát, piros üveggyöngyös nyakláncot vise-
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li. Gergely Erzsébet, ma élõ és a hagyományokat éltetõ bába, aki
a bábai láncon, nagyanyján keresztül kapta a hivatását
elmondja, hogy régen a lány a 9. virágzása után a már virágzó
nõk körében beavatást, befogadást nyert, s megünnepelték ezt
az eseményt, állapotot. Így maga a menstruáció megjelenése
nem egy kellemetlen, nehéz, napokig tartó betegség, hanem
egy ünnep, az anyatermészet ciklikusságával egyezõ, a termé-
kenység és gyarapodás képességével megáldott állapot egyik fá-
zisa. Lehetõséget rejt magában! Nyilván, ha nem arra használja
ezt az idõszakot egy nõ, amire való, ha nem úgy éli meg, hogy ab-
ban kibonthassa a tényleges üzenetét a saját életére vonatko-
zóan, akkor a test küzdeni fog, s visszájára fordulhat a dolog.
Pedig a vérzés, virágzás ideje egy vérmisztérium, szakrális tarta-
lommal megtölthetõ esemény, szentség egy nõ életében, ami
hónapról hónapra emlékeztet minket a termé-kenységre, a
tisztulásra, az elengedésre, a befelé fordulásra, a belsõ törté-
nésekre, a transzformálásra.

Indiában és a világon több helyen még ma is hasonlóan
nagy becsben tartják ezt az életeseményt, s nagy csinnadrattával
ülik meg.

Meséinkben, ha egy lány elmegy a szülõi háztól, akkor álta-
lában az erdõben találja magát, ahol keres egy odvas fát, s abban
él. Ott végez egy belsõ átalakítást a sorsából adódó feladattal kap-
csolatban magán. (A só, Cerceruska c. mesék is.) A szegény em-
ber hegedûje c. mesében a királylányok elmennek eprészni
(piros gyümölcsöt szedni!) az erdõbe annak reményében, hogy
aki a legtöbb epret szedi, az kapja a királyné veres szoknyáját –
mint egyfajta termékenységi jelképet.

Sajnos mai világunk több nemzedékre visszatekintõen
nem kapta meg sem a férfiak, sem a nõk esetében a felnõtt vi-
lágba való befogadás próbáit. Nem tartjuk, elfelejtettük az ehhez
fûzõdõ szertartásokat, rítusokat. Többen igyekszünk ezt visz-
szavarázsolni az életünkbe, mert szükséges az egész emberi élet-
hez. Az egyházi, pl. katolikus elsõáldozási, bérmálási szertartá-
sok épp a nemi jellegbõl fakadó erõket nélkülözik. Pedig ezek az
erõk léteznek, megtagadni, tudomást nem venni róluk hiányos-
ságokat hagy a késõbbi életszakaszokban. Lehetõségünk van a
változtatásra…

2.Pszichológiai értelmezése is van a népmeséknek, nép-
mûvészetnek.

A mesék lélektani helyzeteket, problémákat is bemutat-
nak. A személyiség fejlõdésére, az emberi élet nehézségeire vo-
natkozó megoldásokkal, tanításokkal, útbaigazításokkal segít-
het minket. A tanításokat itt sem okfejtéssel és ésszerû magya-
rázatok útján közli, hanem képeken, szimbólumokon keresz-
tül az átélés lehetõségével. Az álomhoz hasonlóan nem gondol-
kodva értelmezzük, hanem a szívünkkel érezzük, átéljük belül,
így kifejezõdnek olyan érzelmek, ösztönzések, vágyak, lelki
feszültségek, amik a tudat számára még nem megoldottak – s
bizonyos gátlások miatt az értelem, az elme szintjén esetleg
nem is tudatosíthatók. Jelképes nyelven egyrészt kifejezi a
konfliktusokat, fájdalmakat, másrészt ellát tanácsokkal, meg-
mutatja az utakat (akár a jó vagy a rossz utakat is), a megbékü-
lés és megoldás felé vezetõ lehetõségeket is. Pl. Cerceruska és
még jó néhány mesehõs, mikor kiûzettetik a családi fészekbõl
– vagyis a gyerekkorból –, s kényszeríti az élet, hogy önálló

legyen, viszont õ mégis próbál lehetõséget teremteni a
visszataláláshoz: kölest szór el az úton, hogy majd azon visz-
szatérjen a családi házhoz. De a madarak a kölest felcsipegetik.
Nincs lehetõsége az örök gyerekkorban maradni. Változnia, fej-
lõdnie kell, fel kell nõnie. Választani abban választhat, hogy a
marha vagy az õz lábnyomából iszik, vagyis, hogy a felnõtt nõi
élet melyik archetipusát kívánja megélni: inkább az anyaságot,
az odaadást (tehén) vagy a kecsesség, szépség (õz) minõségét. S
ennek megfelelõen folytatódik a mese: mivel az õz útját
választotta, az anyasággal kapcsolatban lesznek problémái.
3. Csillagászati, asztrológiai, analógiai, spirituális megköze-
lítés – miszerint a mesék bizonyos csillagászati eseményeket
is ábrázolnak. Bemutatják az „átváltozást”, a szellemi
transzformációt, pl. az évkör kiemelt naptári eseményeit, ame-
lyekhez fontos munkálat (pl. mezõgazdasági is) kötõdnek. S
ugyanez levetíthetõ az emberi élet, tudat szubjektív evolúciójá-
ra is. Amikor valaki egy földmûves kultúrában mélyen átéli az
évciklus változásait, ez az élmény is azon keresztül nyer
értelmet, hogy az életre vonatkozó végsõ felismerések alapjául
szolgál, melyeket az évkör változásai csak kifejeznek vagy jel-
képeznek. Vagyis a jelképek megértése mögé kell látnunk.
Ilyen pl. A kicsi dió c. mese. Ahogy a kenyér éjjel a nap legsöté-
tebb óráiban (!) beszélget az ördöggel, s elmondja neki az át-
változásának történetét… Mennyit tûrt és várakozott, hogy ki-
keljen a földbõl, hogy növekedjen, érjen, átessen az aratáson,
cséplésen, õrlésen, dagasztáson, sütésen… mire táplálék,
ÉTEL (ÉLET) vált belõle. S aztán a kakas megszólal, s ahogy a
mese mondja azon túl már nincs az ördögnek hatalma. Felkel
a Nap, megvilágít mindent, tudást (Vidja) hoz. A jóga szerint a
szenvedések oka szinte mindig az Avidjában, vagyis a nem-
tudásban keresendõ.

A jóga elvei szerint úgy értelmezhetjük ezt a példázatot,
hogy a szenvedést át lehet fordítani a múlt terhei alól való
megtisztulásba, s ezáltal megszabadulhatunk. A Számkhja-
karika, Bhagavata purána, a Bhagavad-gíta is és még sok más
könyv ír a szenvedés természetérõl – ahova „közönséges vagy
egyszerû gyógymód nem elég, csak az, amely teljes körûen
gyógyít.” (Sz. K. 1.) Egy szvámi Magyarországon járva, a templo-
maink feszületeit nézve annyit mondott, hogy õk velünk ellen-
tétben nem kívánják a szenvedést, de a létét elfogadják, mert kü-
lönben min tisztulhatnánk meg. Elgondolkodtató az a tény,
hogy a mérleg két serpenyõjében mekkora az egyensúly
atekintetben, hogy hány halott Jézust számlálhatunk meg úton,
útfélen járva, miközben élõ, áldó Krisztus szobrunk alig van…

S mivel duális világban élünk, s ebben a földi térben van
földi szenvedés ezért van földi öröm is (ami nem egyenlõ az
örök üdvösséggel). „A boldogság és a boldogtalanság kellõ idõ-
ben való megjelenése majd eltûnése olyan, mint a hideg tél és
a forró nyár váltakozása. Ezek csupán az érzékek és azok tár-
gyainak ideiglenes kapcsolatából erednek. Meg kell tanulnod
elviselni õket anélkül, hogy megzavarnának, ó Bhárata.” (B.G.
2. 14.) – Vagyis a földi boldogságot ugyanúgy el „kell” viselni, s
ebben sem merülhetünk el teljesen, nem veszhetünk el
benne, nem zavarhatja meg az alapvetõ törekvésünket.
Törekvéseink, vágyaink minõsége sokrétû lehet. A vágyak, a
mozgatórugók felnemesítse egy alapvetõ kérdés. Amíg földi vá-
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gyaink vannak fõ hangsúlyban, addig a jóga (a jó iga) a dharma
(egy tisztességes élet törvényrendszere) útját írja elõ, ahogy azt
a vallások szokták.

Viszont ahogy a pszichénk jóllakott a földi örömökkel,
küzdelmekkel, „ha már minden megvolt”, megjelenik az em-
berben a kérdés, hogy van-e ezen túl, hogy jutok oda, hogy ke-
ressem az utat…

Ahogy az örök fiatalságra vágyik a király, vagy ahogy a ki-
rályfi azt mondja, hogy õ csak a legszebb és legtökéletesebb ki-
rálylányt (aki talán a Pradhána a jógában – a teljesen tiszta, a
meg nem nyilvánult nõi Természet) veszi el feleségül, vagy az a
királyfi, aki az erdõzöldítõ, mezõvirágoztató királylányt keresi
úgy, hogy senki nem mondta neki, hogy õ létezik… S csakis õt.
Vagyis van arra remény, hogy elõbb-utóbb jön egy olyan élet,
ami már úgy kezdõdik, hogy a transzcendencia a cél. „Elõzõ
életében végzett lelki gyakorlatai folytán természetes módon
vonzódni kezd a jóga elveihez, anélkül hogy tudatosan vágyna
azokra. A jóga bölcsessége után kutatva végül meghaladja a
szentírások verbális, vallásos rituális elveit.” (B.G. 6. 44.)
Vagyis a belsõ lény életrõl életre tapasztal és átalakulásról áta-
lakulásra változik, fejlõdik. Így valósul meg az életeink során
egy belsõ érés, egy szubjektív evolúció, amellyel a vágyaink,
képességeink, jellemünk csiszolódnak, fejlõdnek, s küzdjük
föl magunkat egyre magasabbon azon a világfán, amit annyi
nemzet kultúrája ismer…

Minden mindig rólunk szól!

Akár lélektani, akár spirituális szinten nézünk meg egy
mesét, egy alapvetõ dologgal tisztában kell lenni, ha igazi, tiszta
forrásból származó mesérõl van szó. Azzal, hogy a teljes mese
egésze mindig rólunk szól! Mibennünk van az a király, aki elté-
ved az erdõben és eladja a legkisebb gyermekét, a sikertelenül
járt, elbukott nagyobb királyfik, a féltékeny, irigy nagyobb
királylányok, a hõs királyfi, aki visszahozza a Napot, Holdat,
csillagokat, a királylány, aki tisztán várni tud. Bennünk vannak a
misztikus terek: az ezüst erdõ, az aranyvár, a gyémánttó, az égig
érõ fa felsõ ágai, annak egy-egy levelének egy-egy országa.
Bennünk vannak az akadályaink, a szenvedéseink okai is: a
nagy fekete felleg, ami elragadja a Napot, Holdat, csillagokat. És
még további ellenségek lapulnak odabenn: boszorkány, a bo-
szorkány lányai, az ördög, az ördög szolgái, tanítványai. Részünk
a göthös csikó, aki megdögölni készül, de ha parazsat kap és
megcsutakolják, akkor csak rázkódik egyet és sebesebben száll,
mint a gondolat… S bennünk van a mese vége is: az Egység.

Gyönyörû képek, ha belegondolunk úgy igazán… S hát
nem ilyen az életünk?

Megtaláltuk-e már azt a göthös csikót a trágyadomb
mellett, észrevettük-e az életünkben, hogy hol van õ bennünk?
Vagy csak a királyi udvar kövér és csillogó aranyparipáit
nézegetjük?

„Úgy mondják, az érzékek a lovak, az érzéktárgyak az
utak, melyeken a harci szekér halad, míg az érzékekkel, az el-
mével és a testtel összekapcsolódott Önvalót a bölcsek élvezõ-
nek hívják.

Akinek megkülönböztetõ értelme elveszett, s elméje is
folyvást fegyelmezetlen, az képtelen uralni az érzékeit, hason-
lóan ahhoz a kocsishoz, aki zabolátlan rossz lovakat próbál
irányítani.” Katha –upanisad. 1. 3. 4-5.

Vagyis az a kérdés, hogy tudjuk-e irányítani a lovainkat?
Illetve van-e erejük (a mesék szerint). Mivel a göthös csikó
nem egyszerû zabot, kaszálékot kér, hanem parazsat. Az elõbb
idézett versek elõtt a következõ hangzik el:

„Hadd sajátítsuk el azt a Nacsikétasz-tüzet, mely híd az ál-
dozók számára, és amely a legfelsõ, elpusztíthatatlan Brah-
man azoknak akik a félelem nélküli túlpartra átkelni vágy-
nak!” Katha-upanisad 3. 2.

Az itt megnevezett legfelsõ Brahman a megvilágosító tu-
dásra szert tevõk célja. A Nácsikétasz-tûz értelmezhetõ rituális
tûzként is, de mint minden rituális cselekedet ez is jelképez
valamit… Egy belsõvé tett áldozatot jelenthet, s annak az izzó,
lelkes hevét.

A Nap, a Hold és a csillagok megszabadítása több mesénk-
ben is visszatérõ jelenség. Van egy közmondásunk is, misze-
rint „valakinek a kedvéért a csillagokat is lehozza az Égrõl”.
Illetve az a gondolat is megjelenik, hogy amikor egy gyermek er-
re a világra jön, kihúnyik az Égen egy csillag, s amikor
meghalunk, oda térünk vissza.

Az indiai hagyomány szerint elõször a férfi „várandós” az
érkezõ lélekkel – kauzális, asztrál síkon. A magot átülteti a nõ
fészkébe, méhébe, s aztán lesz az Agyag Úrnõje, a nõ várandós
a fizikai síkon is. Ez is egy szép összecsengés.

Viszont az õsi iratok figyelmeztetnek:
„Az, aki nem tudja felszabadulás útjára vezetni a rábízott

élõlényt, legyen az tanítvány, rokon, gyermek, feleség vagy akár
, s amelyek bevonódtak a szamszára, a születés és

halál létküzdelmeibe, az nem igazi nevelõ vagy tanító, - habár
vállalkozott e feladatra -, jobb ha az ilyen soha nem lesz Guru,
apa vagy félisten.” (B.P. 5. 5. 18.)

Szamszára alatt az újraszületések sorozatát értjük, a léte-
zés forgatagát, amely alól a Móksa szabadít fel. A Gyöngyszín
Ilona vagy az Aranyhajú királyfiak meséje is (és még sok más
mese is) példázza azt, hogy a gonosz boszorkány vagy a vasorrú
bába mindig el akarja veszejteni azt, ami hordozza Gyöngyszín
Ilonát vagy az Aranyhajú királyfiakat: elõbb eltemetik õket, a he-

tanítvány
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lyükön kinõ egy aranyfa, azt kivágatják betegséget színlelve, az-
tán ágyat készítenek belõle, azt elégettetik, akkor egy forgácsda-
rabot feleszik egy kecske, s az megollózik (két aranygidát
ellik)… s így tovább. (Ezekben a mesékben többször is meg-
mutatkoznak az asztrológiai elemek.) Mindenesetre a helyzet
alapvetõen nem változik: Gyöngyszín Ilona vagy az Aranyhajúak
nincsenek jelen teljes mivoltukban, de a sejtelmük ott lapul va-
lahol titokban, s csak a Nõi Minõség Gonosz oldala tud róla. Más
mit sem sejt. Viszont minden küzdelem ellenére nem sikerül el-
pusztítani – más formában újraéled. Mert van valami az
emberben, ami elpusztíthatatlan, örök, s ez erõsebb minden-
nél, még az Idõnél is. Az Idõ Ura Síva és Úrnõje és az õ Shaktija,
ez esetben Káli (Kála idõt jelent). Pusztítónak is hívják õket,
pusztítva teremtõnek, bizonyos szempontból egy ragaszkodó
szemléletbõl nézve kegyetlennek láthatnánk. Pedig Síva neve
Kegyest is jelent – s ez nem szentimentalizmus, nem érzelgõs-
ség. Tulajdonképpen nem kegyelmez annak, aminek már
nincs ideje… Valójában ez az, ami felszabadulást is hoz.

Másrészt Síva nevében könnyen hallható a magyar Szív
szó. Ahogy azt a népi képvilágunkban gyakran ábrázolják is: a
felfelé és a lefelé nézõ szívet. Molnár V. József elõadásaiban hall-
hattuk többször is, hogy a lefelé nézõ szív az áldozat. Ha fentrõl
nézzük, az égbõl hozott áldozat az emberi világba, rajzolva egy
lefelé nézõ szív. Továbbá a „szív” szavunk visszafelé is értel-
mezhetõ: „visz”. S véletlenül Síva, a Kegyes, „szívben lakó tit-
kos barlangban helyet foglaló” parányi isteni eszenciát megõr-
zi. S Visnu (az õ nevében a „visz” szavunk), aki megálmodja, s
teremti a világokat kígyóágyon fekve. Vagyis ezt az isteni eszen-
ciát bennünk viszi az isteni kegy, s tartja meg, õrzi, s szívja,
emeli vissza a teremtés végén.

S a teljesség kedvéért az õsi indiai hagyományban a leg-
fõbb istenség egyik neve: Vászudéva – ami annyit tesz, hogy a
szívben helyet foglaló Úr.

S ha már ennyi szó volt a szívrõl egy Rabindranath Tagore
idézetet engedjen meg a kedves Olvasó:

„Szívemet hozzád küldöm Magyarország, kit nyugaton elõ-
ször csókol homlokon a mi áldott keleti napunk.”

Van valami a magyar népmûvészetben, ami annyi évszá-
zadnyi halál, szenvedés, nyomor és elpusztításra törekvõ vágy
után is megmaradt bennünk. Látom az óvodában is idõnként a
modern médián felnõtt gyerekeket meg-megérinti egy-egy jel-
képben életre kelõ erõ… Mikor egy ötéves fiú rádöbben és
megkérdez, hogy az emberek miért nem tudják, hogy magyar-
nak lenni szép? S nem otthonról hozza. Hanem belülrõl.

Ez az elpusztíthatatlan magocska él bennünk akár évtize-
dekig is elbújva, rejtetten. S ez nem feltétlenül az állampolgár-
ságon múlik. Inkább abban az állapotban, ami a Nyilas csillag-
képben rejlik, aki az Antares csillagra összpontosít a nyílvesz-
szejével, ami az Isteni feltétlen szeretet jelképe. A nyilas feszíti
az íját, s még a nyílvesszõ elengedése, ellövése elõtti pillanat-
ban, az összpontosításban van, a cél pedig az Isteni Szeretet mi-
nõsége.

„Hunor és Magor érkezése után a hun nép neve hungar
lett. Ez a két név a Hunor és a Magor összevonásából
keletkezett, vagyis a tartalom és a forma egymásra találását fe-
jezte ki, amennyiben a Hunor név magát a népet illette, míg a

Magor a magságot, vagyis a nemzeti vallásosságot. Mit jelent a
mag? A magság a cselekvés elõtti misztikus csend, az a szent
meditáció, ami megelõzi a cselekvést, ám ugyanakkor elvá-
laszthatatlan is tõle. Magnak, magyarnak lenni a képességet
jelenti, hogy kinõhet hun nemzetünkben az Isten iránti odaa-
dás növénye. A magságunk, a mágusságunk a szent erõ, a bel-
sõ csend, a roppant erejû összpontosított meditáció, amiben
szándékaink letisztulnak, és nemzetünkben kibontakoznak. A
mag, a mágus akkor ér valamit, ha létében hordozza a lelki
teremtés, a jövõalapító szakrális cselekvés képességét. Ez nem-
zetünk szent kultúrája. Az utolsó Nimródhoz hasonló világ-
király, aki Hunor nemzetét és Magor vallását személyében
összefoglalta, Attila volt, a közös õs fia. A valaha élt egyik legna-
gyobb szakrális fejedelem, akinek életérõl és törekvéseirõl ret-
tegve hallgat az összes keresztény krónika, ha pedig szól róla,
halálra gyalázza.” (Bakos Attila: A Duna Evangéliuma)

Ezt az elõbb említett isteni odaadást hívja a jóga a bhakti
útjának.

„Minden rajtam nyugszik, mint gyöngysor a fonálon.”
Mondja Krsna Arjunnak (Árja, Orion-Nimród). Vagy
egyszerûen: ember tervez, Isten végez.

Másrészt itt ebben a földi térben, dimenzióban, - vagy
ahogy a mese mondaná ezen a réten, ami teret is jelent (rét –
tér), s a terekkel, rétekkel tudatsíkokat jelölhetünk – pl. leg-
gyakrabban a kötelességek síkját éljük. Ez a Kuruk sétra, a
Bhagavad-Gíta helyszíne, a csatamezõ, ahol a küzdelem folyik
az életben. S Arjun fel is teszi a kérdést, hogy akkor van-e értel-
me a cselekvésnek, pláne, hogy ha azok a tettek szörnyûek
(hiszen csatára készül).

„Aki külsõleg ugyan féken tartja cselekvõ érzékeit, ám el-
méjében továbbra is az érzékek tárgyaira emlékezik, az bizony
becsapja magát, és az ilyet képmutatónak hívják.

Ám az, aki elméjével uralkodni próbál érzékein, és ragasz-
kodás nélkül a Karma-jógában foglalja le cselekvõ szerveit, az
bizonnyal tiszteletre méltó, ó Ardzsuna!

Hajtsd végre elõírt cselekedeteidet, mert az jobb a
tétlenségnél! Még anyagi tested fenntartása sem lehetséges tet-
tek nélkül.

A cselekvés az anyagi világhoz köt, hacsak nem önzetlen áldo-
zatként hajtják végre. Cselekedj ezért ó Kaunteja minden ragasz-
kodástól mentesen, egyedül az áldozat kedvéért.” B. G. 3. 6-9.

„Ezért cselekedj kötelességbõl, ragaszkodás nélkül hajtsd
végre tetteidet, mert az, aki ragaszkodás nélkül cselekszik, elé-
ri a Legfelsõbbet.” B. G. 3.19.

Késõbbiekben elmondja Krsna még, hogy ezzel a cselek-
véssel a köznépnek példát is mutat, másrészt Õneki magának
az Isteni fenségnek sincs semmi oka cselekedni, nincs
szüksége, mégis fáradhatatlanul cselekszik, nélküle még a vilá-
gok is romba dõlnének.

A tettekben való el nem merülés jógáját Bíró okos lánya c.
mesében, illetve ezek verzióiban találjuk. A király megkéri a me-
se végén a szép és okos lányt, hogy gyalog is jöjjön meg ne is, le-
gyen is rajta ruha meg ne is, hozzon ajándékot meg ne is. Így le-
hetnénk a cselekvéseinkkel: megtesszük, de nem vonódunk
bele, nem azonosulunk a cselekvéssel. Felvesszük a megfigyelõ,
a tanú állapotát, amit a szanszkrit úgy hív, hogy Száksín.
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Tény, tettekre vagyunk kényszerülve. Eddigi tetteinknek
következményei vannak (jó vagy rossz karmák), s ezeket a kö-
vetkezményeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Viszont az
azonosulás újabb karmát teremt.

A tettek következményeit egyszerû példabeszédként tár-
gyalja A szorgalmas és a rest lány meséje. Bemutatja mindkét
utat annak következményeivel együtt: „jó tettedért jót kap-
hatsz” illetve „sajnáltad a csecsebecse kezecskéidet, vacsa-
vacsa lábacskáidat, most semmit nem kapsz”. Ami érdekesség
és a jóga filozófiájához kapcsolható motívum még ebben a
mesében, hogy a tündérek lakhelyére érkezõ lányoknak hat
szobát mindennap ki kell seperni és a hetedikbe nem szabad
bemenni egy évig, amíg letellik a szolgálat ideje. A csakrákat,
magyarul csokrokat, vagyis erõközpontokat jelöli a mese hét
szobája. Az alsó hat csakrát a mindennapi élet beszennyezi,
ezért ezeket rendszeresen tisztítani ildomos. A hetedik, a koro-
na csakra, mint erõközpont nem feltétlenül emberi irányítás
alatt kell, hogy legyen. A lányok (legalábbis a szorgalmas õszin-
tén mondja), hogy szolgálatot keres. A jóga szerint ez a széva fo-
galma. Viszont szolgálni több mindent lehet. A rest lány elsõ-
sorban a vágyai, kényelme, birtoklása szolgája volt. Ennek meg-
felelõen alakult a helyzete.

A cselekvésben való elmerülés folytonosságára illetve a
szenvedéshez kötöttségére hívja fel a figyelmet néhány egysze-
rû láncmese. Ebbõl talán a legtalálóbb A szomorú királykisasz-
szony c., ahol az aranybárány táncra kel a pásztorfiú furu-
lyázására, s hozzáragad egy lány, a pap, a sütõasszony, a huszár,
a ló, a takács, a varga… S ahogy ezt a tettekhez ragadt táncoló
sort meglátja a szomorú királykisasszony felkacag. Mintha rá-
látna a saját szenvedésének az okára és következményeire. S
onnan, hogy az ember nézõpontot vált, máshonnan lát rá a
szenvedéseire, s nem elmerül a szomorúságban, nem azono-
sul az érzéssel, kinyílik a világ.

A jóga filozófiája többféle szenvedés okot ír le, miszerint,
rosszul látjuk, értelmezzük az életet: vagyis a nem-tudásban va-
gyunk. Összekeverjük a valóst, a maradandót, az önvalót… stb
a valótlannal, a mulandóval, az egoval… stb.

Többször jelenik meg a mesében az erdõ, mint színtér.
Nyilván a tudattalan, tudat alatti világokat jelenti. Apróságnak
tûnõ momentum pl. a Macskacicó c. mesében, hogy a királyfit
a cicó az erdõ szélén (!) várja. A jóga gyakorlatában van egy
olyan elem, ami a jóga nidra nevet viseli. Az ébrenlét, az álom,
a mélyalvás állapotai különbözõ agyi aktivitást mutat. Mindez
gépekkel ma már mérhetõ. S az ébrenlét és az álom közötti te-
rületen van egy különleges állapot, egy nagyon vékony
vonalon, ezt a jógában „alvás nélküli alvásnak” nevezik több
ezer éve. Itt tökéletes a relaxáció, rendszeres gyakorlásával nõ
a fizikai és szellemi teljesítõképesség, pszichoterápiás mód-
szerként is használható, oktatás (nyelvtanulás vagy bármi), to-
vábbá a személyiség átformálásának egy erõteljes módszere.
És a mesében is ez történik: a cicó az erdõ szélén várja, s egy od-
vas fát megkaparva, amibõl sok kis cicó jön elõ elkészíti azokat
a dolgokat, amiket a király a királyfitól kér. Érdekesség a
mesében, hogy a cicó az erdõ szélén egy éber királyfival
találkozik, s késõbb a királyfi mindig elalszik, pedig harmad-
szorra próbál ébren maradni, de csak elnyomja az álom akkor

is… Mindenesetre az ún. jógikus módszert, mint a jóga
nidrában alkalmazott szankalpát (törekvést) kimondja, pl.
szõjjön kendõt, készítsen csokrot… S azután alszik el.

A legkisebb királylány felszabadítása, elérése több mese
végsõ célja. A csillagszemû juhász esetében egy „rossz király”
uralkodik a mese elején, aki az akaratát rákényszeríti a népé-
re. S ezt az ebben a királyságban lévõ parancsot egyedül csak
egy a csillagokból megáldott szemû juhász tudja teljesíteni
(aki túl lát az itteni világon). A királylány kezéért átmegy a
halálon, a tízhalálon, a százhalálon. Hol úgy, hogy egyszerûen a
fehér medve meglátja a csillagszemét és küzdenie sem kell.
Hol úgy, hogy elõveszi a furulyáját és a szabadulásig táncoltatja
az óriás sündisznókat. Hol csellel, hogy elbújik, s a fokosára
akasztott szûrt vetik a kaszatömlöcbe, s nem õt. – Itt jut
eszembe a Mahabharátából az a jelenet, amikor Krsna, aki a
leghatalmasabb erõvel bír a csatamezõn, menekülni kezd. S
Arjun kéri, hogy ne futamítsa meg a szekerüket, õ nem fél a
haláltól, nem akar gyáva lenni és elmenekülni. De Krsna csak
annyit mond, hogy az õ egyik neve a Menekülõ. Vagyis relatív sí-
kon minden relatív. S egy másik nézõpontból nem is ugyanazt
jelentik a dolgok, mint földi értelmezésben.

Visszatérve a Csillagszemû juhászhoz, a király rájön, hogy
fenyegetéssel (félelemmel) nem ér el semmit ezzel a legény-
nyel. S taktikát vált. Ígér neki ezüsterdõt, aranyvárat, gyémánt-
tavat. Természetesen a Csillagszemû nem véletlenül csillag-
szemû, a földi vágyakon, kámákon túl van, megvesztegethetet-
len. Õ csak a királykisasszony kezét kéri…

Megkapja, s ez a királyság egy csillagszemû királyt kap, s
ezzel egy minõséget is vált az alattvalók élete a mese szerint is.

Nem tudok nem húzni párhuzamot a mai világunk és a
magyarságunk között ezen mesével kapcsolatban. Több évszá-
zadon keresztül járt itt tatár, török, osztrák, minden, kívülrõl,
belülrõl. Kibírtuk. Zorro helyett van Rózsa Sándorunk… stb.
És most olyan fokú jólét köszöntött ránk, ami a nagyszüleim
életviteléhez képest királyi fényûzés… S ha körbenézek,
vannak, akik azt mondják, hogy jó lesz nekünk az aranyvár,
mert megérdemeljük…

A vágyak és a félelmek megküzdése azonban még a sárká-
nyokkal is együtt járhat. A sárkány szerepe, jelentése több meg-
oldással is kecsegtet. Egyrészt a sok fej a szétdarabolódást is je-
lenti. Az egység struktúrákra szabdalódott. A Király Kis Miklós
meséjében az utolsó sárkány pl. 24 fejjel bír. A Számkhja-
Karika az anyagi megnyilvánulást, a Prakritit 24 elemre bontja
fel. S ebben a mesében több olyan fordulat, jelkép is van, ami
megérne egy egész hosszú tárgyalást. Egy apróságot emelek
még ki: a bakarasznyi csöpp embert. Ilyesmi lény talán pl. a
hétszûnyû koponyányi manó is a Fehér ló fia c. mesébõl.

„Hüvelyknyi ember lakozik a test közepében.” Katha-
upanisad 2. 1. 12.

Miszerint a lélek apró emberke formájában a nagy ember
kicsinyített másaként lakozik a test közepén – a szívben vagy a
zsigerekben. A Brihadáranjaka-upanisad ezt a lelket rizs vagy
árpaszem méretûnek mondja, mely ennek ellenére minden-
nek az ura. A Cshándógja-upanisadban arasznyi a mérete. A
Maitri-upanisadban többféle méret szerepel: atomnyi,
hüvelyknyi, arasznyi vagy az egész testet kitöltõ. A Szvétás-
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vatára-upanisad szerint ez az egyéni lélek (a dzsíva) a hajszál
hegyének tizezred része- ugyanakkor a végtelenségben is osz-
tozik. A Katha-upanisad még úgy is fogalmaz: kisebb a legki-
sebbnél és hatalmasabb a leghatalmasabbnál.

Vagyis ez a Dzsívában helyet foglaló önvaló azonos a nagy
Brahmannal (az Atyával), a kicsi lélekszikra és az Atya egylé-
nyegûek. Tehát az ember az egójával, akaratával nem tudja át-
húzni az Önvaló valódi törvényeit. Király Kis Miklós mikor meg-
szerzi a Napot, Holdat, csillagokat a 7, 14 és 24 fejû sárkányok-
tól, akkor „hibát” vét. A 24 fejû sárkánynak háromlábú lovát
magához veszi. Pedig a ló mondja: hogy neki is el kell pusztul-
nia. Ha a 24 fej a Prakriti 24 eleme, akkor a három lábú ló, az a
gúnya, forma, kötõerõ, amiben ez a 24 elem megnyilvánul –
vagyis a három gúna (magyarul gúnya). A szattva (a ragyogás),
a radzsasz (a szenvedély) és a tamasz (a sötétség) gúnái. Végül
is ezeket is el kell engedni, hogy a teljességben, s az ezek elõtti
Pradhánába érkezzen az ember. Király Kis Miklós viszont meg-
üli ezt a lovat, mert õ még a három lábán is sebesebb, mint
más ló a négy lábával. S az erdõbõl kiérve a csöpp ember leszól
a fa tetejérõl (jelzi a mese, hogy ez egy magasabb minõség!),
hogy „mit gondolsz, kié a Nap, a Hold és a csillagok?” S Király
Kis Miklós beleesik az ego, az ahamkára csapdájába, ki is
mondja: „Az enyém!” A Dzsíva közli, hogy márpedig az övé.
Király Kis Miklós megmérgesedik, az érzelmei elsodorják, s fel-
mászna a fára, hogy móresre tanítsa a felsõbb vezetõt… Mire
az lepattan a háromlábú lóra és már el is viszi a Napot, a Holdat
és a csillagokat is…

Ennek a mesének egy következõ fontos epizódja a Rádzsa
jóga, a Királyi jóga elveit is követi. Mire a fõhõsünk megtalálja
három segítõjét, visszaszerzi másodszor is a megvilágosító égi-
testeket. Az elsõ segítõ a forróságot csillapítja, ami a túl heves
érzelmekbõl, ragaszkodásokból, vágyakból fakadnak, vissza-
vonja az érzékeket. A másik segítõ Messzilátó, higgadtan átlát
mindent, látszatra kifelé tekint („ott ül a tenger közepén egy fá-
nak a tetején”), de mivel a mese bennünk játszódik, ezért ez
egy belsõ látásnak, a meditációban való meglátásnak a kifej-
lesztett képessége. A harmadik segítõ, Messzilépõ, érte lép és
visszahozza. Vita már nincs a csöpp ember és Király Kis Miklós
között, hiszen fontos képességeket sajátított el a három segítõ
személyében, s így az egóján is túllépett. S azután el is kezdi fel-
engedi a csillagokat az égre, majd félúton hazafelé a Holdat, s
mielõtt hazaért volna a Napot is, hogy napvilágon érjen haza:
megvilágosodás, Szamhádi. Ez utóbbi már szinte „magától”
szép áramlásban megtörténik a mesénkben.

S még egy apróság… Az „enyém” helyzet, vita idején még
Király Kis Miklós öccse is jelen volt a történetben. Ezt követõen
önszántából küldi el a fõhõsünk az öccsöt, hogy most már
„egymaga folytatja az útját”. Vagyis a gyerekkort elengedte.
Ez a formula, miszerint a lányt kíséri a húg (ld. Cerceruska)
vagy a fiút az öccse, vagy a mese elején még a hõst Jánoskának,
Jancsikának hívják, s egyszer csak a mese közepe felé már János
a neve… ez a fordulat gyakran elõfordul. Magyarázatra nem
szorul, csak néha éber figyelem kell, hogy észrevegyük ezt a jel-
zést. Emberi létünk egyik meghatározó és alapvetõ pillanata.

A sárkányokra visszatérve. A legtöbbször õk erõk, vagy erõ
õrzõk, õrzõ állatok. Egyfajta olyan erõt képviselnek, ami nincs

kézben tartva, nincs szabályozva. A velük való megvívás, vagy az
ahogy õk a mesékben próbára teszik a hõst legtöbbször arról
szól, hogy azt az erõt elbírja-e, érdemes-e, méltó-e rá a próbál-
kozó, hogy megkapja. Többféle módon gyõzik le a sárkányt a me-
sékben. Van, hogy megölik, levágják minden fejüket, még akkor
is, ha megígérik, hogy csak egy fejet hagyjanak nekik, s õk odaad-
nának mindent… Van, hogy furulyával táncoltatják halálra. Van,
hogy meg kell etetni valamivel, s onnantól szolgál. Van, hogy szol-
gálatot színlel a fõhõs és az elrabolt királylánnyal összejátszva lei-
tatják a sárkányt, hogy kitudakolják, hol van az ereje.

Krsna a kígyó fején táncol, úgy gyõzi le. Síva nyakára van te-
keredve a kígyó, vagyis felemelte ezt az erõt, s használja. Visnu
kígyóágyon pihen…

A sárkánnyal általában kapcsolódik egy ló is. Vagy a sár-
kánynak is van egy lova, vagy a vele szemben álló fõhõsnek van
egy táltos paripája, akit már maga csutakolt, s etetett meg pa-
rázzsal (korábban említettük). „A ló voltaképpen ugyanazokat
az elemi teremtõ erõket jelenti, mint amelyeket a sárkány is,
azonban utóbbitól eltérõen nem archaikus és ellenõ-
rizhetetlen, bennünket elnyelõ formában, hanem az ember ál-
tal megszelídített állapotukban, melyben az a legnemesebb
emberi törekvések hordozóivá válnak. A ló ugyanazokat az erõ-
ket használja, mint a sárkány, éppen ezért tudjuk segítségével
megölni. Õ mutatja meg számunkra, hogyan lehet ezeket a lé-
tünket megteremtõ archaikus erõket, amelyek az igájuk alá
hajtottak bennünket, ismét ellenõrzésünk alá vonni. Így
ahelyett, hogy magával rántanák tudatosságunkat, ugyanezek
az erõk a szabadság és az igazság megvalósításának eszközévé
válnak. Ezáltal tudjuk a sárkányt legyõzni. E folyamatban a sár-
kány erõi nem semmisülnek meg, hanem átalakulnak.”
(Pressing Lajos: Az égig érõ fa)

S hogy miért érdemes ez a sok küzdelem kívül a tettekben
el nem merülve, belül pedig folyamatos tisztulásban és emel-
kedésben lenni, azt a következõ mondókánk, igézésünk képei-
ben rejlik…

„Hinta baba ringó
Repülj rózsabimbó
Hopp a torony tetejében
Van egy csodahintó
Ülj fel a hintóra
Szállj a kerek tóba
Gyere vissza fehér hattyú
Csimpilimpi szóra!”

Az Istennõ, pl. Szaraszvati általában hattyún utazik, Krsna
körül is a háttérben megjelenik a hattyú. A Hamsa. „Õ az egyet-
len hattyú (hansa) e világ közepén, õ a vizekben lakozó tûz. Õt
megismerve jut az ember túl a halálon, nincs más út, mely által
eljuthat oda.” Írja a Svétásvatára-upanisad (ami annyit jelent,
hogy „Imígyen szólt a Fehér ló. – Tudniillik, egy „Lómása” nevet
viselõ lófejjel ábrázolt istenség hozta el ezt a tanítást. – A fehér ló
fia c. mesére most csak utalni szeretnék.)

Visszatérve a Lélek, mint hattyú megszületik ebbe a
világba, hogy tapasztaljon. Eleinte csak bimbóval ábrázolják a
lótuszt, ahogy a mi kis mondókánkban a rózsát. Mivel az életta-
pasztalatok kezdetén még csak bimbó állapotban a tudást, az
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élmények, tapasztalatok által átélt dolgokat még gyûjti, s nem
emésztette meg az, aki tapasztal. Beszállva a lét körforgatagába,
ott megmerítkezik, de még sem koszolódik be. S minden jó, ha
a vége jó: visszavárják odaátról ezt a hattyút!

Több népdalban is visszatérõ motívum, hogy a madarak
társat választanak. Látszatra ez egy földi szerelem jelképe is le-
het. De valójában, ha magasabb nézõpontból is szeretnénk ér-
telmezni ezeket a képeket a Rig-véda 1. 164.20. híres sorait idé-
zem ide zárásként.

„Két gyönyörû szárnyú madár, az emberben testet öltött lé-
lek és a világegyetem felsõlelke barátok és társak, együtt fész-
kelnek a létezés fáján. A kettõ közül az egyik, az emberben tes-
tet öltött lélek élvezettel fogyasztja e fa gyümölcsét, – élvezve és
elszenvedve ennek következményeit. Míg a másik madár, a fel-

sõlélek csupán mindent fáradhatatlanul megfigyel, ám
anélkül, hogy õ maga bármit is enne.”

A Számkhja-karika szerint így a Férfi elvû Purusa csupán,
mint tanú van jelen, örökké szabad. Míg a Nõi minõségû
Prakriti, s annak a megnyilvánulásai (értelem, elme, ego,
érzékek, elemek…stb.) átmeneti rabságát elfogadó lélek. S
kettejük egymásra találása, egymás felé fordulása, újra egyesü-
lése hozza el azt az üdvösséget, örök boldogságot, amit igazá-
ból keresünk.

S amit igazán keresünk, azt a Zöld Péter c. mese is leírja.
Ahogy az ottani rózsa mondja: bújj a közepembe. Mert elõtte el-
bújhatott a legény a királylány elõl a nagy levegõn túl, Napnak a
háta mögé, a madár szárnya alá. Elbújhatott elõle a vízen át a tó
fenekébe, oda is a homokba beásódva. Minden elemen (föld,
víz, tûz, levegõ) átlátott a királylány. De mikor ott állt mellette a
rózsabokorban, annak is a legközepébe behúzódva – ahogy az
indiai õsiratok írják: „a szív titkos barlangja.” Ott nem látta
meg egyedül.

S ha meséink, dalaink, ábrázolásaink, a kultúránk ilyen
szent elbeszélések, példabeszédek, akkor tulajdonképp a ve-
lük való együttéléssel misét tartunk… Mese, mise.

Mi másra való ez a fizikai lét, ha nem arra, hogy fel-
fényesítsük, szakrális erõvel ruházzuk fel, átitassuk tudatos-
sággal?

Ui.: S amirõl még nem szóltunk: élet vize, halál vize, az
örökkévalóság vize, a lány, akinek a lába nyomán arany terem,
aki gyöngyöket sír, s ha nevet rózsák hullanak a szájából, a lány,
aki elvonulásban ruhát varr a testvéreinek, s közben 12 évig né-
maságot fogad, kékszakáll… stb. Csodás kincsestárunk van!
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Hamsa, a lélekmadár, aki ki-beszálldos a testbe életrõl életre.

Bukits Anna:  Aranytulipán Bukits Anna: Angyal
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Horváth Zoltán
Japán aikido vagy a koreai hap gi

„Az ázsiai hagyomány egy része szerint háromféle energia van:

1) won gi – Eredeti Energia
Az eredeti energia mindaz a karma, amit magunkkal
hoztunk.

2) dae gi – Nagy Energia
3) gong gi – Üres Energia (lélegzet)

Ez az, ami kapcsolatot tart az elõzõ két energia között.

… valamint ezek kölcsönhatása és egyesülése.

hap gi – Harmonizdált, Egyesített Energia

A won gi az az eredeti energia, amit magunkkal hozunk
születéskor. Lélek és lélek nem ugyanolyan akaraterõvel ren-
delkezik. Ezt lehet látni, hogy egy gyerek milyen energiával má-
szik a padlón és késõbb milyen energiával áll föl, fedezi fel a
világot, suttog, beszél, ordít stb. Ezt alvással, evéssel, egyebek-
kel szoktuk pótolni.

Van a körülöttünk lévõ világ, a sok-sok kölcsönhatásával,
egyenletével, tárgyával, kémiájával és fizikájával. Az ebben lét-
rejövõ energiát, akár fény, elektromosság és gravitáció ezt dae
gi-nek, Nagy Energiának hívjuk.

Van valami, ami a kettõ között kapcsolatot tart, ez annyira
érzékeny, ha ez a kapcsolat 2-3 percre megszûnne minden-
kinél, akkor mindannyian meghalnánk. Ez a gong gi – az Üres
Energia, ez a lélegzet. Tehát köztem és a Világ között oxidálok,
égetek, légzés tartja fenn ezt az energia kapcsolatot.

Amikor egyenes háttal, leengedett kéztartással
meditálunk, visszatérünk az eredeti tudat pontjába, ilyenkor
ez a három energia egyesül, úgynevezett harmonizált vagy egye-
sített energia lesz belõle, ezt nevezik koreaiul hap gi-nek. Aki
harcmûvészetekkel foglalkozik, az tudja, hogy van egy ilyen út,
a hapgido koreaiul, vagy az aikido japánul. Ez már egyfajta meg-
szervezése ennek a tanításnak egy harcmûvészeti diszciplinán
belül. De ez eredetileg sokkal nagyobb és független attól, hogy
az ember harcmûvészkedik vagy sem. Az a fontos, hogy ezt az
eggyé vált energiát tapasztaljam, és ebbõl újratöltöm magam,
mert a dea gi-re nyíló kapu ott van a köldök csakránál, ezért
van alhasi légzés. A lassú, nyugodt, természetes légzéssel, a
megfelelõ kéztartással, megfelelõ tudat tartással is újra tudom
tölteni az érzelmi, gondolati telepeket, amelyek energiát
kívánnak, de ha csak gondolkodom, akkor az újabb energiát
vesz el, ha csak az érzelmeimet hajtom, az ugyancsak energiát
vesz el. A legnagyobb tanítás egyike, hogy merjek ezektõl tar-
tózkodni és csináljak valami olyasmit, amit nem szoktam meg,
ami a kultúrámban nincs jelen. Amikor ezt az újratöltést
elvégeztem, akkor frissülök föl és ez a fajta frissesség az, amit a
Zen-ben kezdõ szellemnek mondunk. Tudok újrakezdeni, tu-
dok újra szeretni, tudok újra gondolkodni és cselekedni, tudok
újra hinni, tudok újra társulni, meg tudom találni az utamat és
ehhez mind energia kell. Ahol energia van, ott információ is

van, valójában a kettõ ugyanazon lényegnek a megnyilvánu-
lása, mint ahogyan a pénznek van fej és írás oldala. Ezt el szok-
tuk felejteni. Elfelejtjük, hogy az energia ahol megnyilvánul,
ott van információ is. És ahol van információ, ott van energia
is. De milyen? Nagyon gyakran csak az egyik felét látjuk és a má-
sik felét pedig nem. És a Zen arra tanít, hogy az egészet lássuk.
Úgy lássuk, ahogy van a maga kendõzetlen, tiszta mivoltában,
abban az állapotában, ahol még információ és energia nem
vált szét. Az az Eredeti Tudat tiszta állapota. Ekkor újra tudjuk
tölteni önmagunkat. Ha pedig az ember nem tölti magát kellõ-
en újra, akkor kifogy azokból a minõségekbõl, amiért az embe-
rek szeretik, vagy amiért el tudja fogadni önmagát és ne vál-
junk elfogadhatatlanná csak azért, mert nem töltöttük föl ma-
gunkat kellõ energiával. Ne váljunk cselekvésképtelenné, sze-
retetképtelenné, a bölcsességtõl elválasztottá azért, mert nem
töltöttük föl magunkat energiával.

Ha nem tudom elkerülni a harcot, akkor helyesen kell har-
colni. Például a gyõzelem a fontos, nem a megsemmisítés. Ez
egy nagyon komoly önuralom gyakorlat. A régi harcmûvészetek
nagy része arra volt kihegyezve, hogy a harcnak úgy legyen vége,
hogy gyõzelem legyen, harcképtelenné tegye az ellenfelet, de ne
ölje meg és ne semmisítse meg. Most ez már teljesen össze-
mosódott. Nézd meg, hogy miért harcolsz, mennyi kell ahhoz,
hogy gyõzelem legyen, és mi történik, ha elviseled a vereséget.
Engem a Zen tanított meg elsõ körben mentálisan harcolni. A fi-
zikai harcot a mai napig nem szeretem, de nagyon sok változás
kellet, hogy felvállaljam, ha kell. Ez egy olyasféle hozzáállás,
ami az ellenfelet elriasztja. Belül tudod, hogy mindenre képes
vagy az adott határokon belül ahhoz, hogy a szeretteidet mond-
juk megvédd, de nem vagy hajlandó gyilkológéppé válni, nem
vagy hajlandó brutális és kegyetlen lenni. Ott ahol elvész a
paradox, ott elvész a helyes út is. Tehát harcolok, de nem vagyok
hajlandó gyilkolni és megsemmisíteni egészen addig, amíg van
1 % esélye is, hogy anélkül is van esélyem gyõzni. Ha pedig elvi-
selem a vereséget, milyen körülmények között vagyok hajlandó
veszíteni és milyen körülmények között vagyok hajlandó
meghalni? Ezt is számításba kell venni. Ha rosszabb életben
maradni, mint elviselni a vereséget, és van amikor fordítva igaz,
el kell viselnem a vereséget ahhoz, hogy életben maradjak.
Ezeket a harcokat úgy kell megvívni, hogy belül ez le van tisztáz-
va. A pillanat tisztaságában látod azt, hogy milyen harcot kell
megnyerni és milyet nem. Hol viselhetõ el a vereség és hol
nem. Ezek kõkemény belsõ, atavisztikus ösztönös kérdések és
ezeket meditációkban ki kell tisztítani ahhoz, hogy te az adott
pillanatban helyesen dönts. Van egy alap. Nem magamért
harcolok, hanem másokért, akkor az egész döntési folyamat
egy kicsit könnyebb. Az önös nézõpont a legeslegnehezebb.

Aki harcra készül, harcolni fog, de aki nem készül a
harcra, az is harcolni fog. Amikor materiális érzékszervi harc-
ról van szó, az nem biztos, hogy egy belsõ harcos mentalitással



Körmendi Figyelõ Horváth Zoltán-  68  -

párosul és ez az igazi hiány, hogy nem tudja az egyén, hogy
harcol, csak használja a fegyverét, meg a pénzét, meg a hatal-
mát. Pusztán a túlélõreflexe és az önzése érvényesül és nem
az, hogy valakiért és valamiért harcolna. Tehát jobb felvállalni a
világ láttán azt, hogy számunkra ez egy duális világ. A gyõzelem
és vereség világa, a béke és a háború világa. Döntenünk kell,
melyiket akarjuk. Mégis egy transzcendens látás nélkül egy egy-
ség tapasztalat nélkül, egy eggyé válás nélkül nem tudsz helye-
sen dönteni, mert abban a pillanatban, hogy ez a minõségû ta-
pasztalás beáll, nincs gyõzelem és vereség, nincs én és más,
nincs harc és béke. Egyik nincs meg a másik nélkül. Békés em-
ber nélkül nincsen igazi harcos, csak verekszik. És harc nélkül
nincs béke, mert nem tudja megteremteni és megtartani.
Elsõsorban harc nélkül önmagát nem tudja legyõzni, lásd
Buddha és egyéb nagy tanítók. Minden egyes korrekt nevelés a
világgal és a magaddal való harcra és magaddal és a világgal va-
ló megbékélésre egyaránt tanít. Az a mesteri, amikor el tudod
dönteni, mikor maradj csendben, mikor szólj, mikor harcolj
és mikor maradj békében. Pillanatról pillanatra ezt eldönteni,
ez az ember dolga. Mind a kettõt tudni kell belõle, a mozgást és
a mozdulatlanságot, a konfliktus kirobbanását, elviselését,
megszüntetését vagy ettõl az egésztõl való tartózkodást. Azok az
emberek, akik csak békére készülnek, azok a passzív agresszív
szerencsétlenek. Akik csak a harcra készülnek, azok az aktív ag-
resszív szerencsétlenek.”

(Csong An Szunim – az Eredeti Fény Zen
Templom  apátja)

„Az Aikido gyógyír a beteg világ számára. A világban go-
noszság és zûrzavar uralkodik, mert az emberek elfeljtették,
hogy minden egyetlen forrásból áramlott ki. Térj vissza ehhel a
forráshoz és hagyj el minden önzõ gondolatot, kicsinyes vágyat
és haragot. Akiket semmi sem kerít hatalmába, azok mindent
birtokolnak.

Elmédnek a világegyetem mûködésével, testednek peidg a
mozgásával kell összhangban lennie. Kösd össze testedet és el-
médet és egyesítsd a mindenség tevékenységével.
Elmélkedj a világ mûködésén, hallgasd meg a bölcsek szavát, és
fogadj magadba mindent, ami jó. Erre alapozva tárd ki belsõ ka-

pudat az igazság elõtt. Ne hagyd figyelmen kívül az éppen elõtted
lévõ igazságot. Tanulmányozd a víz áramlását a hegyi patakban:
mily könnyedén és szabadon folyik a sziklák között. Tanulj szent
könyvekbõl és bölcs emberktõl is. Tekints mindent – még a
hegyeket, folyókat, növényeket és fákat is – a tanítódnak …

Az Aikidonak a sikerhez nincs szüksége fegyverekre vagy
nyers erõre. Ehelyett összhangba kerülünk a világegyetemmel,
fenntartjuk a békét saját környezetünkben, tápláljuk az életet és
megakadályozzuk a pusztítást és a halált. A szamuráj igazából
az az ember, aki szolgálata alatt ragaszkodik a szeretet erejéhez.

A Kígyódémon
támad, de már ott állok
mögötte és a
szeretet eszközével
irányítom a gonoszt

Az igazi Aikidoban nem kell egyetlen harcosodat sem felál-
doznod a gyõzelem érdekében. Azzal kerekedj ellenségeid fölé,
hogy mindig biztos és támadhatatlan helyzetben maradsz – így
aztán senki sem szenved veszteséget. A Harcos Útja a Politika
Mûvészete: megelõzni a bajt, mielõtt még kialakulna. Ez azt
jelenti, úgy gyõzzük le az ellenfél szellemét, hogy rádöbbenjen
tette ostobaságára. A Harcos Útja a harmónia megteremtése.”

(Uesiba  Morihei: Az út kézikönyve)

Az õsök megkülönböztettek katonát és fegyveres rablót. A
mai katonáknak is el kellene gondolkodni, hogy kit képviselnek,
hogyan és kire/mire tesznek esküt. Ha a katonából elveszik a
spiritualitás, fegyveres rablóvá válik. Ha a papból veszik el, pszi-
chológussá válik. Ha a politikusból, akkor zsarnokká válik. Ha a
médiából, akkor az igazság elveszik és közleményeket mondanak
be, mindannyiunk elbutításának és félrevezetésének céljából. A
mesterséges intelligenciától nem tudjuk megkülönböztetni a sa-
ját gondolatainkat, és a természet mûködésében, mint isteni
rendben, nem tudjuk leellenõrizni a tanácsait. Ha a tanárból is el-
veszik a spiritualitás, akkor a következõ generáció elsüllyed, elve-
szíti emberi mivoltát és az állatvilágban köt ki ahelyett, hogy az
Istent célozná meg.

Bukits Anna: Erõk



Körmendi Figyelõ Bukits Anna-  69  -

Lapszámunkat illusztrálta:
Bukits Anna

Magamról

Hitvallásom

A rekeszzománc technikáról

Bukits Annának hívnak, Szombathelyen születtem 1992-
ben, és jelenleg is itt élek.

A Szombathelyi Mûvészeti Szakgimnázium képzõ- és ipar-
mûvész tagozatán ötvös szakirányban tanultam, majd Buda-
pesten szereztem ékszerész végzettséget.

A tûzzománc technikába tanulóéveim alatt szerettem be-
le. Éreztem, hogy én ebben tudnék igazán kiteljesedni, de isko-
lai keretek között erre nem volt lehetõségem. Egy mestert
kerestem, aki mellett dolgozva/tanulva elsajátíthatnám a szak-
ma rejtelmeit. Végül rátaláltam Sisa József ötvös-iparmûvész-
re, aki mûhelyébe fogadott. Õt máig példaképemnek, meste-
remnek tekintem.

Iskoláim végeztével ékszerészként kezdtem dolgozni,
majd létrehoztam egy saját mûhelyt. Megalkottam az
AnnaMade márkanevet, és fokozatosan teljesen a tûzzománc
felé fordultam.

Jelenleg képeket, dísztárgyakat, lakberendezési kiegészí-
tõket készítek vörösréz alapra rekeszzománc technikával.

2016-ban beneveztem három képemet Kecskeméten a
Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotómûhely Zománc Fresh
III. országos zománcmûvészeti pályázatára, ahol második he-
lyezést értem el.

2019-ben a Szombathelyi Rotary Club Kiss Sándor díjjal ju-
talmazta munkámat.

Küldetésemnek érzem, hogy õs-jeleink, népmûvészeti kin-
cseink motívumvilága újra megtalálja a helyét otthonainkban,
közösségi tereinkben. Újra életünk részét képezzék, és harmo-
nikusan illeszkedjenek a modern lakberendezési elképzelé-
sekhez is, miközben õrzik a hagyományt. Kutatásaim, terveim,
törekvéseim ezen fõ irány mentén haladnak.

A tûzzománc, és ezen belül a rekeszzománc technika hasz-
nálata messzi idõkre nyúlik vissza, Magyarország egykor na-
gyon híres zománcmûvészeti központ volt. Ezért hosszú távú
célom, hogy ez a nemes és gyönyörû technika újra ismerté és
elismerté váljon.

Mintáimat én tervezem, sokszor több hónap, mire elké-
szül egy-egy motívum. Nagyon fontos, hogy a ránk bízott örök-
ség csak akkor mûködik igazán, ha bennünk él, és nem csak le-
másoljuk. Így lesz igazán mögöttes tartalma, és a szemen túl a
lelket is meg tudja szólítani.

A zománc a fémek üveggel történõ bevonását jelenti. Én vö-
rösréz lemezzel dolgozom, erre kerül egy alapozó réteg után a
motívum. Az apró mintaelemeket rézszalagokból hajtogatom
ki fogóval, csipesszel, majd a közöket feltöltöm a megõrölt szí-
nes ékszerzománc alapanyaggal.

Ez a kemencében magas hõfokon tüzes színû üvegfelület-
té olvad.

Minden darab 3-4 égetésen van túl, mire elkészül teljesen.
Minden darab egyedi, nagyon nehéz két egyforma alkotást
létrehozni, mivel az égetési idõnél a másodpercek is számítanak.

Tûzzománc képeim kereteit mindig nagy gonddal válasz-
tom ki, hogy valóban kiemelje annak szépségét, hogy egy
minõségi, harmonikus alkotás születhessen.
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Gyarmati Tiborné
Az aradi vértanúk emlékére

1996. október 6-án avatták fel az Iváczi Lugos patak mel-
lett az aradi Erdõt, szép kopjafával megörökítve az aradi vérta-
núk emlékét.

Még az elõzõ évben meglátogatta a Tudományos Társulat
Intézet Asztaltársasága a rátóti Deák-tölgyek kertjében az aradi
vértanúk emlékhelyét. Akkor fogalmazták meg a gondolatot,
hogy ennek folytatásának kell lennie. Ennek érdekében az er-
dészek összegyûjtötték a tölgyfák lehulló makk termését és eb-
bõl hozták létre az ivánci erdõben a Lugosi patak bejáratnál
az Aradi Vértanuk Erdejét.

A megújult Park és az újonnan kialakított erdõrész mél-
tón fejezi ki a megye természeti emlékhelyek iránt érzett fele-
lõsségtudatát. Mindannyiunk számára a globális és lokális gon-
dolkodás és cselekvés szép példája született meg.

Érdemes röviden visszatekintünk ennek az eseménynek
szép történetére és elõzményeire, valamint megemlékeznünk
a haza bölcsérõl Deák Ferencrõl: vajon milyen esemény hozta
el õt akkor erre a helyre, Rátótra, ahova késõbb is szívesen
visszatért?

Deák Ferenc már régóta szoros barátságot ápolt
Vörösmarty Mihállyal, akár a legjobb barátjának is tekinthette.
Miután Vörösmarty megözvegyült, lányát, Ilonkát barátjára,
Deákra bízta és arra kérte õt, hogy legyen gyermekének gyám-
apja, amit õ szívesen el is vállalt.

A kiegyezés évében a Vörösmarty család kapcsolata to-
vább bõvült, a Széll Kálmán családdal is a kapcsolat tovább
erõsödött. A késõbbiek folyamán Ilonka házasságot kötött
Széll Kálmánnal, Magyarország késõbbi miniszterelnökével
(1899–1904), aki ekkor került be a parlamentbe Deák párti
programmal. 1868-ban Rátót volt a boldog családi esemé-
nyeknek színhelye, ahová szivesen meg hivták Deákot is.

A haza bölcsének élete alkonyán kedves lakhelye volt
Rátót., ám ha idõközben Pesten tartózkodott betegsége, vagy
egyéb okok miatt, Ilonka mindig szívesen ápolta és gondosko-
dott róla.

Deák Ferenc 73 éves korában hunyt el Pesten.

Deák többek között azzal szolgált az utókor számára
emlékül, hogy Rátóton 13 tölgyfát ültetett az aradi vértanúk ki-
végzésének emlékére, melyek még ma is állnak.

A haza bölcsének tölgyfái viszont már tovább élnek az
ivánci erdõrészen is, mert az itt elültetett rátóti makk-gumók
kihajtottak, s ma már hûs árnyékot biztosítanak az ide látoga-
tók számára.

Másfél évszázadnak kellett leperegnie, hogy felismerjük a
nagy tanulságot: egy az utunk és egy a jövõnk. A 13 aradi hõs
lenyûgözõ, emberfeletti bátorsággal viselte a halált. Nem vol-
tak egyforma képességû katonák és egyformán sikeresek sem.
Egyikük sem készült kora ifjúsága óta mártírnak. Életvidám
katonák voltak és nem is fanatikusak.

A történelmi kor válik életünk tanítómesterévé, ha a szí-
vekben és lelkekben is életre kelnek a hõsök igazi emlékei.

1792-ben született Pozsonyban. Férfias
elhivatottság jellemezte. Megesküdött a magyar alkotmányra
és küzdött érte, míg csak ereje engedte. Engedelmességet köve-
telt alattvalóitól, de éppúgy engedelmeskedett maga is a kor-
mánynak. Dicsõ hadtest parancsnoka volt.

Utolsó szavai

: Temesváron született 1800-ban. Mindig
áldozatkész, hazájának derék hû fia volt. Harcban, mint kato-
na vakmerõségig bátor, mint vezér pedig idealista volt.

Utolsó szavai:

1813-ban született az osztrák felsõ
középosztály tagjaként.

így vall önmagáról.
Halála elõtt megcsókolta a bajtársait és az õt vigasztaló papot.

Kik is voltak az aradi vértanuk?

1. Aulich Lajos

2. Kiss Ernõ

3. Pöltenberg Ernõ

: „Szolgáltam, szolgáltam, de mindig csak
szolgáltam és halálommal szolgálni fogom a forrón szere-
tett magyar népem és hazámat. Tudom, hogy megérik a
szolgálatot.”

,,Istenem az újkor ifjúsága vajon egész em-
ber lesz-e? Árpádok dicsõ szentjei virrasszatok a magyar ifjú-
ság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük".

,,Csak a nyelvem német, de a szívem
magyar, a szabadságért dobog"



4. gróf Leiningen Westerburg Károly:

5. Dessewffy Arisztid:

6. Lahner György:

7. Lázár Vilmos:

8. Nagysándor József:

9. Schweidel József:

10. Knezich Károly:

11. Török Ignác:

12. Damjanich János:

1919-ben született
Németországban Illenstadtban. Bátor vitéz katona volt. Magyar lányt
vett feleségül és magyar nagy birtokos lett. Lelke erejével új magyar
hazájának ügyéért harcolt és talpig igazi magyar ember volt.

Utolsó szavai:

1801-ben született, legelõkelõbb
magyar nemesi családok egyikének sarja.

Utolsó szavai

1795.ben október 5-én született
Besztercebányán. , így emlékez-
tek rá. Sorra kezet fogott megfogyatkozó társaival és halkan szo-
morú mosollyal ezt mondta:

Utolsó szavai: „

1815-ben született Nagybecskereken
és tiszthelyettesként a porosz fõherceg nevét viselõ gyalogez-
redbe lépett be. Késõbb hadnagy lett Ferdinánd
császár ezredében.

Utolsó szavai: „

1804-ben született
Nagyváradon. Republikánus és demokrata.

Utolsó szavai:

1796-ban Zongon született. 30 év
hû szolgálataiért osztrák õrnagyi kinevezést kapott.

A feszülettel a kezében halt meg. Utolsó szavai:

.”
1808-ban született, mint horvát

granicsár ivadék. Halála elõtt mindvégig imádkozott.
1795-ben Gödöllõn született. Osztozott

mindenben a bajtársaival, de lelke nyugalmát mindenkor meg-
õrizte.

Utólsó szavai: „

1804-ben született. A magyar kor-
mány felhívására a császári seregbõl a honvédséghez lépett át.
A magyar kormány által Szegeden megalakult 2-3. önkéntes
zászlóalj õrnagyává nevezték ki.

Utolsó szavai:

,,Imádkozzunk tiszteletes urak együtt, hi-
szen mindannyian keresztények vagyunk, mivelhogy egy Ár-
pádnak a gyermekei vagyunk!”

: „Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok, így
parancsolja ezt ma a hazám.”

,,Egy iparszervezési tehetség”

,,Ma van az 54. születésnapom.”
Krisztusnak a keresztje s a bitófa oly ro-

kon és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom” .

Ki tehet arról, hogy ilyen a ma-
gyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apos-
tollá. Az apostolok lelke és a bitófák tövében kell
forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

,,De rettenetes volna most az
elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem vol-
na életemben. Alázatosan borulok Istenem elé,
hogy hõssé, igaz emberré és jó katonává tett.”

,,Kezem
közt akarom tartani és úgy vele meghalni. Miután már meg-
haltam a fiamnak kérem átadni

Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszé-
ke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy
mindig csak õt szolgáltam.”

,,Uram Áldd meg Aradot! Áldd meg a sze-
gény Magyarországot. Te ismered az én szívemet! Egyetlen
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Knezich Károly Török Ignác Damjanich János Vécsey KárolySchweidel József

Nagysándor JózsefLázár VilmosLahner György
Leiningen Westerburg

Károly Dessewffy Arisztid

Pöltenberg ErnõKiss ErnõAulich Lajos
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lépésem sem ismeretlen elõtted, azok szerint ítélj fölöttem és
engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom.”

Isten adta a szívet, a lelket nekem, amely
népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

,,Éljenek a magyarok! Éljen Lenkey kapitány!” –

13. Vécsey Károly:

Lenkey János, az elfelejtett aradi vértanú

1805-ben született gazdag fõúri csa-
ládból.

1807-ben
született Egerben köznemesi családból. A katonai pályát vá-
lasztotta ki élete céljául.

Lenkey Galíciában tartózkodott és értesitést kapott, mint
huszárkapitány, hogy az utcán csetepaté tört ki a gyalogság és a
nemzetõrök között. Egy fiatal lengyel katona életétét is veszítette.
Amikor megérkezett az össztûzbe, a lengyelek hangos kiáltással
mondták: és
Lenkey csapatával együtt csatlakozott az új magyar honvédséghez.
Miután Magyarországra érkezezett elsõsorban kiállásának
köszönhette, hogy Világos után a halálra ítélt magyar tábornokok
közé került, és a börtönben megõrült. Rettenetes kínok között
halt meg. (A 13 vértanú tábornok mellett más idõpontban a vár-
börtönben több embert is kivégeztek.) A temetése mégis máskép-
pen történt. A koporsót a kordé nem a vesztõhely felé, hanem a ka-
tonai temetõtõbe szállította. A sírjához lengyel katonák kisérték. A
sírját aradi polgárok ásták és aradiak is ott álltak a sírja mellett.
Lenkey tábornokot ritkán idézik az aradi vértanúk között.

A bukott szabadságharc után példátlanul kegyetlen volt a
megtorlás. A vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkez-
dõdött. Szemtanúk beszélték, hogy a katonákon végrehajtott

ítélet után egy-két órával már tömegesen zarándokoltak el a ki-
végzés helyére a gyászolók.

Mindenki sírt és imádkozott ekkor Aradon. Azon a napon
minden boltot közösségi helyet is bezártak.

De vajon mit sugallnak felénk az 1848-49-es események?
Hiába indult el 1848. március 15-én a maroknyi fiatal em-

ber a szürke ég alatt az egyetem felé? Hiába néztek szembe már
aznap délután a budai vár ágyúinak torkával? Hiába özönlött
a nép szeptemberben Kossuth, Perczel Vasvári szavára zászló
alá és rohant meg, és verte ki Jellasics 30 ezer emberét?

Jogos harc soha nincs hiába. A levert forradalom is elõ tud-
ja mozdítani a történelmet. Az emberiség egy nagy csoportja
egy nemzet vérével írja fel az emberiség emlékezetébe, hogy
ezt akartuk, ezért akartuk, hogy ennyit tudtunk áldozni érte.

Nem haltak meg mert az eszme, amelyekért õk éltek és az
életüket áldozták, még él.

Nem haltak meg, hogyha lelkük mélyét ránk hagyták.
A jövõért vívott küzdelmünkben óriási eszmei erõt képvi-

sel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc máig is élõ, ele-
ven emléke, melynek hõsei olyan örökséget hagytak ránk, ame-
lyet oltalmazni és ápolni minden nemzedéknek becsületbeli
kötelessége.

A történelem akkor válik életünk tanítómesterévé, ha
szívünkben és a lelkünkben is életre kelnek a hõsök és igazi
embervalóságukban ismerjük meg õket. Talán így még jobban
vonzanak bennünket, hiszen sokat árul el a jellemrõl, hogy az
ember hogyan fejezi be az életét.

Utolsó szavai: „

Bukits Anna: Életfa részlet
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Szabó Ferencné
Versek

Buzgó forrás

Felkelsz, pedig nem nyugodtál,
Ránk aranyat bocsájtottál.
Ébredj, ébredj szívünk fája,
Rád sütött a nap sugára!

Virágozzál, növekedjél, a kék
Égre reményt öntsél. Onnan
Jött a szép üzenet; Itt az
Idõd szívünk fája, beindult

A Föld nektárja! Csordogál
A Gyök-Ér alatt, táplálja
A Szív-akarat. Hozza, viszi
Azt az Er-Õt; ami mindig

Fel-emel-Õ! Álom, álom
Édes álom, már nem rezeg
A szempillámon. Felébredtem,
Éber vagyok, óriásit nyújtózkodok.

Nyújtom ki a kezeimet,
Föld-bõl növõ életemet.
Édes Napunk ránk ragyogtál;
Szívünk útján harmatoztál!

Égi Er-Õ, tiszta harmat,
Húzza fel az ágaimat.
Minden ágam aranyvesszõ,
Napom Fel-É felnevetõ.

Embereknek sokas-ága,
Élet-Kedved töltsd a Fába!
Így nõhet meg óriásra,
Égig érõ szívünk Fája.

Rajta pedig közeledhetsz,
Minden Nap az Istenedhez.
Kegyelmébõl most meríthetsz;
Tiszta forrást Életedhez!

(Veszprém, 2021. június 1.)

Boldogasszony kertjében

Aranykalász ingadozz,
Aranyélet harmatozz,
Aranyélet harmatozz
Harmatozz a szívemre.

Aranykalász hajladozz,
Aranyélet harmatozz,
Aranyélet harmatozz
Harmatozz a szívemre.

Virágtenger bontakozz,
Égi Áldás harmatozz,
Égi Áldás harmatozz
Harmatozz a szívemre.

Aranyasszony ébredezz,
Boldogasszony ébresztget,
Boldogasszony palástjában
Vár az Égi Tündérkert.

Boldogasszony nyomában
Aranyasszony lépeget.
Boldogasszony áldásával
Hordozza az Életet.

Égi Anyánk Boldogasszony,
Köszönjük az Életet.
Lépted nyomán indulunk,
Hordozzuk az Életet.

Áldást osztó két kezeddel
Õrizzed az életünk.
Tudjunk menni, tudjunk tenni
Lépted nyomán asszonyunk!

Virágerdõ lengedezz,
Boldogságban ringatózz.
Boldogasszony ringasson;
Szépséges szép bölcsõben.

Aranykalász hullámzik
Szeretetben, békében;
Kárpát Haza Szívében,
Boldogasszony lelkében.

(Veszprém, 2021. augusztus 5.)



Rózsa-Víz

Kinyílott már az a Rózsa;
Szeretetnek hordozója.
Beteg szívem gyógyítója.

Gyógyítsd meg az én szívemet,
Újítsd meg a kiskertedet.
Mindeneknek Máriája,

Gyógyír vagy az én szívemre,
Tiszta harmat kiskertedre,
Benne élõ rózsatõre.

Gyógyí-Tó az Egész Földre,
Földbõl Fa-kadt Életünkre.
Az Egész Minden-s-ég-re.

Mindeneknek Máriája,
Szívek, lelkek Királynõje,
Kárpát Haza Õríz-Õ-je;

Lehessünk az oltalmadban,
Ölelj át a két karoddal,
Takarj be a palástoddal.
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Fáradt lelkem hozzád
Vágyik, lábad elé letehessem
Minden terhét a szívemnek.

Csak az Anya tudja érteni az
Anyát; annak minden szív-fájdalmát.
Simogatva gyógyítani; minden

LYó-hoz, erõt adni
Az Atyához eljuttatni.
Elmondhassam vétkeimet,

Kérve kérni Égi Atyámat;
Bocsássa meg vétkeimet,
Ölelje át az én szívemet!

Ledobhassam béklyóimat,
Tiszta szívvel és örömmel,
Szárnyalhassak könnyû szívvel.

(Veszprém, 2021. szeptember 21.)

Hála Néked

Szeretem a Fiaimat,
Édes földi Ágaimat.
Azokon a nyíló rózsát,
Illatozó, Föld virágát.

Köszönöm a Fiaimat,
Köszönöm a Lányaimat,
Fiam, Lányom arany-
Alma, szépen ragyog

Fel a Napba. Onnan
Támadt égi Fényük.
Onnan eredt remény-
S-Égünk. Égi Napunk

Aranypora Teremtést
Hozott sokasodva.
Aranyát hintve
Minden sejtbe;

Rejtve belénk
Minden kincsét.
Édes Napunk remény-
S-égét. Mikor gyúl ki

Minden sejtbe ez az
Ég-Õ? Világunkat
Fényes-ít-Õ?! Erre
Vár már Édes Isten
Aki ott van minden

Sejtben. A Tiedben,
Az enyémben, a szívedben
A lelkedben az egész
Életedben. Kapcsold

Fel hát azt az égõt
Édes Isten a szívemben.
A lelkemben minden
Sejtben, szerelmesen!

Szerelmetes Mag-os Isten
Lakjál végleg a szívemben!
Átölellek minden sejtben!
Ég-Õ Vagy az életemben!

Köszönöm az életemet,
Köszönöm az életedet,
Köszönöm a Fiaimat,
Köszönöm a Lányaimat.

(Veszprém, 2021. június 10.)



Körmendi Figyelõ Búcsú a barátoktól-  75  -

Búcsú a barátoktól

Henning-Kiss Katalin

Mosonyi András

Dienes LászlóDr. Dániel Pál Emil

Kincs Gyula

Most szólaljanak meg a mágikus szavak,
s hirdessék:
A lélek kilépett a ragyogó nappali fénybe,
És szellemtestben feltámadott,
Szabadon járhatja immár a holtak köreit.

A teremtett dolgokat tenyerem öblében hordom,
De a jövendõ csíráit rejti még testem.
Nagyerejû, mágikus igék védenek.
Magamhoz ölelem az egész világot,
Mely dicséri megtisztult lényemet.
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Dr. Nagy  Zoltán
Nyugat-dunántúli fazekasok reprezentatív tárlata

Elismerés illeti a gébárti Kézmûvesek Házát, a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesületet, hogy ismét helyet ad az Országos
Fazekas és Keramikus Találkozónak, ezen belül a tágabb régió-
ban mûködõ Nyugat-dunántúli fazekasok kiállításának. Magáról
a tájegységrõl a kiállításban elhelyezet rövid összefoglalás
tájékoztat, az alkotók személyérõl pedig a kiállított tárgyak mel-
letti életrajzi adatok adnak ízelítõt. Az én feladatom a kiállítók or-
szágos pályázatokon szereplõ és az itt kiállított tárgyaikon ke-
resztül való megismertetése maradt.

A Nyugat-dunántúli fazekasok közül tízen vállalkoztak
arra, név szerint: Zala megyébõl Barakonyi István Népi
Iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú Mestere Hévízrõl, Czibor Imre
Népi Iparmûvész Alsópáhokról, Csuti Tibor Népi Iparmûvész, a
Népmûvészet Ifjú Mestere Zalaegerszegrõl, Horváth Csaba faze-
kas Zalaegerszegrõl, Kollár Szabolcs Népi Iparmûvész, a
Népmûvészet Ifjú Mestere Gyenesdiásról. Gyõr-Moson-Sopron-
megyébõl Ángyán Csilla Népi Iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú
Mestere Csornáról, Káldi Károly Népi Iparmûvész, a
Népmûvészet Mestere Rábapatonáról. Vas megyébõl Albert
Attila Népi Iparmûvész Magyarszombatfáról, Borsos Gyula faze-
kas immár Egyházashollósról, Róka Katalin Népi Iparmûvész
Õriszentpéterrõl, hogy közszemlére tegyék alkotásaikat.

A felsoroltak titulusai sejtetik, hogy a szemlélõdõk rangos
kiállítást láthatnak itt. E megállapítást alátámasztják a meghí-
vott fazekasok szereplése, megmérettetése a legmagasabb
fórumon, a Hagyományok Háza kiírására háromévente meg-
rendezett Országos Fazekas Pályázatokon, és az Alföldi Fazekas
Triennálékon az elmúlt szûk tíz esztendõben elért helyezéseik-
kel, különdíjaikkal is. Az érdemes alkotók az országos pályáza-
tokhoz csatlakozó kiállításokon részt vehettek, díjnyertes alko-
tásaik a kiállítási katalógusokban a szélesebb nagyközönség
számára is megismerhetõkké váltak.

a hagyományos õrségi archaikus fazekas-
ság letéteményeseként, megújítójaként tartjuk számon.
Három generációs fazekas családból származik. Törekszik az

õsi formák megõrzésére, új tartalommal való megtöltésükre.
2009-ben nyílt tûzhelyen használt, régészeti kort túlélõ, majd
ismét felfedezett, kívül csaknem mázatlan kétfülû három lá-
bon álló lábas-lábasával, kívül-belül zöld mázas gombfedõs ke-
mencébe (zárt terû sütõbe) való széles fenekû, hagyományo-
san barázdált (kifogatott) lábasával 1. díjat nyert. 2011-ben
Nagydíjat kapott õrségi zöld mázas, alatta fehérrel mértéktar-
tóan írókázott hagyományos formakincsbõl merített étkészle-
tére és kávés készletére. Ez utóbbi a régebbi idõkhöz képest újí-
tásnak számít, hiszen a kávé fogyasztása, a csészék és alátétek,
kávékiöntõ kanna használata a 20. század második felétõl lett
országszerte általános a vidéki (egykori paraszti) háztartások-
ban. 2017-ben ismét kitûnõen korongozott, hagyományos, kí-
vül barna mázas bugyigakorsójával, zöld mázas, kifogatott
gombfedeles abroncsos lakodalmas fazekával, korábban a
Vendvidéken ismert, de az Õrségben is meghonosodott zöld
mázas, szûrõ nélküli bugyigakorsójával érdemelte ki az 1. he-
lyezést. 2020-ban magas tûzön égetett, de hagyományos for-
mavilágot felvonultató fazékkal, 4 darab zöld mázas
gombfedelû, és repesztett mázas lábasaival, ráadásként bepe-
csételt díszû, 20. század fordulóján készült sárga mázas tar-
kedlisütõ átfogalmazott másával szintén 1. díjat nyert. A re-
pesztett mázas technikával készült lábasát 2021-ben a
Hagyományok Háza szervezésében öt évenként megrendezett
Élõ Népmûvészet kiállításon Arany oklevéllel jutalmazták.
2015 óta, mint a kiállításmegnyitót megelõzõ konferencián
hallhattuk, a Nemzeti Tehetség Program támogatásával a
Hagyományok Háza szervezésében megvalósított magyar-
szombatfai fazekastábor fazekas szakmai vezetõje,
szakoktatója, feleségével, Albertné Gombos Mariettával együtt,
melynek eredményeit elsõsorban a nádudvari Népi Kézmûves
Szakgimnázium és Kollégium sikeresen vizsgázó diákjai ta-
pasztalhatták meg. Húsz év óta a Magyarszombatfai Fazekas-
napok fõ szer vezõje.

Albert Attilát

A Gébárti kiállítás megynyitója

Albert Attila Magyarszombatfa nyeles bogrács



E kiállításon 8 edénnyel szerepel, közülük nem egy orszá-
gos díjnyertes mûve is látható. Kitûnõen korongolt edényei kö-
zül többségük magas tûzön égetett. Az õrségi hagyományos edé-
nyek közül egy ritka szép lábatlan zöldmázas gombfedõs nye-
les bográcsát emelem ki, melyben hajdanán a hegyi pincék
elõtti szabad tûzön vasháromlábra téve az asszonyok által ösz-
szekészített egytálételnek valót fõztek benne a férfiak. Míg
eldolgozgattak, tereferéltek, kóstolgatták a hegy levét a férfi-
emberek, addigra megfõtt benne az étek. A lábas-lábasok
újabb változataként ez a „bográcsforma” használata még meg-
érte a 20. század derekát is.

Népi Iparmûvész Õriszentpéteren
élõ fazekas a kiállítók azon nemzedékéhez tartozik, akár csak a
magyarszombatfai Czugh Zsuzsanna népi iparmûvész, akik a
régi õrségi tradíciót képviselik, edényeik formavilága a régieké-
vel azonos, elkötelezett letéteményesei e már-már letûnt világ-
nak. Használati edényeik azonban már kívül-belül mázasak,
Zsohár Gizellától tanult módon írókával díszítettek, a mai kor
követelményeinek megfelelõen nem csak sütés-fõzésre, ét-
készleteik ízléses terítéknek, hanem egyúttal a lakás díszéül is
szolgálnak. Edényeivel már 2009-ben rendezett XI. Alföldi
Fazekas Triennálén szerepelt egy fedeles foggantyús, testén
gombbal ellátott, mértéktartóan írókázott kacsaütõvel, a hu-
szadik század elsõ harmadában távolabbi vidékekrõl beszûrõ-
dõ gombfedeles ikerpohárral, modern vonalú talpas szalvéta-
tartóval, háromsejtû asztali sótartóval, fedeles, sütõben is hasz-
nálható lábassal.

Most 9 tárggyal jelentkezett e kiállításra. Zöld mázas
írókázott szûk és széles fenekû fazékkal, nyeles füllel ellátott
gombfedeles lábassal, hengeres pálinkás butéliával, szegletes
vajtartóval, ovális pitesütûvel és hagyományos õzgerinccel.

zalaegerszegi fazekas gyakori meghívott
résztvevõje a fazekas és kézmûves találkozóknak, ahol különö-
sen szívesen és türelmesen foglalkozik gyermekekkel, és fel-
nõttekkel is, bemutató korongozást és korongoztatást tartva.A
Göceji Falumúzeumban múzeumpedagógiai foglalkozásokat
tart. Részt vesz iskolaszintû oktatásban is, többek között a szlo-
véniai pártosfalvi kéttannyelvû iskolában óraadóként tanítja a
fazekasmesterség fortélyaira a nebulókat, többek között a
magyarszombatfai Vörös Péter õrségi fazekas unokáit, Ifj.

Vörös Zoltánt és Mátyást is.
Mûhe-lyében példaadó mó-
don több évtizede együtt dol-
gozik megváltozott munka-
képességû emberekkel, szo-
ciálisan érzékenységrõl téve
tanúbizonyságot. Saját ma-
gát vándorfazekasnak tartja,
akinek az agyag, a sár a faze-
kaskorong a munkaeszköze.
A föld egyszerû alapanyagá-
ból a két keze munkájával for-
málja meg az itt bemutatott
tárgyakat, eszközöket. A kiál-
lításon bemutatott modern
vonalú karcsú hengeres
tejfehér, szerény kis virágok-
kal díszített kétfülû gombfedeles, kékkel, vörössel, zölddel sze-
gélyezett peremû edényei, kupolás gombfedelû sajttartója, kis
füles bögréje vonzza a tekintetet.

a legfiatalabb ígéretes fazekas a kiállítók
közül,aki 2012-ben ismerkedett meg a fazekassággal itt Csuti
Tibor mûhelyében.

2020-ban az Országos Fazekaspályázaton Budapesten céh-
remeknek beillõ hatalmas õrségi abroncsos, mázcsíkos
fazekával, 4 fõzõlábassal, kankarékos rétesnek való kerektepsi-
vel együtt 3. díjat kapott. Bár Zala megyébõl költözött át Vas
megyébe, de az õrségi formavilág már korábban vonzotta.
2013-2014. évi angliai munkaútja során több fazekasmûhely-
ben dolgozott. itt tanulmányozta az angolszász kerámiát, a
magastûzû fás kemencében való reduktív égetést, agyagmá-
zakat, melyek egyéni színt kölcsönöztek fazekasságának, de e
hatás mára kevésbé érezhetõ munkáin, viszont a késõközép-
kori, 14-15. századi kancsóformák annál inkább. Legutóbb zsû-
rizett kézbe illõ, egyénileg színezett mázas kupái, kupicái jól kie-
gészítik az egyéb folyadéktároló edényeit.

Jelen kiállításon elsõsorban sajátosan megformált és díszí-
tett õrségi edényekkel: zöldmázas, mázcsíkozású fedeles abron-
csos lakodalmas fazekakkal egy és kétszájú bugyigákkal, tört nya-
kú füles tejesfazekakkal jelentkezett, melyeknek a régiségben
fületlen, mázatlan elõdjei már a 17. századból egy legújabb fehér-
vári ásatáson is elõkerültek. Itt láthatunk még egy remek kiállású
zöld mázas, gombdíszekkel gazda-
gon ellátott, széles szalag szájpe-
remmel ellátott 19. század köze-
pérõl ismert nagyméretû boros
kancsót is, melyet e vidéken egysé-
gesen korsónak mondanak.

Borsos Gyula másik arca is
megmutatkozik. Magas tûzön ége-
tett karcsú csepp formájú füles
szûk nyakú korsója, zöldes-sárgás
mázban pompázó kerek talpra
emelt boroskorsója új utakkal
kísérlete-zõ, iparmûvészeti mércé-
vel mérhetõ alkotás.

Róka Lajosné, Kati

Horváth Csaba

Borsos Gyula
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Róka Lajosné Õriszentpéter sütõedények

Borsos Gyula Egyházashollós
Boroskorsó

Horváth Csaba
Zalaegerszeg

Hengeres testû edények



Nincs ugyan a kiállítók között, de meg kell említenem a
is, hiszen a Mezõtúron tanult népi iparmûvész

több, mint húsz esztendeje a Vas megyei Vönöckön alkot. Dél-
erdélyi kecskefülû lábas, szûk fenekû fazekai, kisebb-nagyobb
nyeles lábas serpenyõi, archaikus ecsetdíszû kacsasütõi, sütõ-
edényei agyagmázzal készülnek, rusztikus megjelenésûek, fa-
tüzelésû kemencében egyedülálló módon magas tûzön égetet-
tek. 2009-ben 2. díjat, 2020-ban 3. díjat érdemeltek. A 2012-
ben megrendezett Országos Fazekas Triennálén – szûkebb ha-
zájában – klasszikus fekete kavicsolt mezõtúri korsójával, bö-
döneivel 1. díjas lett.

valódi mûvésze a fazekasságnak.
Folyamatos újításai, a helyi hagyományokhoz való illeszkedése
a kiállítási darabokon jól nyomon követhetõk. 2017-ben zöld
mázas kalapos korsójáért, kétfüles fedeles kantájáért, csupos
szájú boroskancsójáért, a katolikus környezetben kedvelt
Máriát a Kisdeddel figurálisan ábrázolt szenteltvíztartójáért 1.
díjban részesült. Nemcsak az észak-dunántúli formavilágból
meríti mértéktartóan írókázott míves sütõedényeit, közöttük a
Sopron környékérõl és Sümegrõl ismert fedelén fogantyúval és
három lábbal ellátott lábas-lábasát, amit egy régi irodalmi leí-
rás szerint pinnátának neveztek. Parázsra téve, tetejét paráz-
zsal borítva két tûz között sült benne igazán kitûnõre a
kankarékos rétes valaha. Egyszerû, egységes zöldessárga
mázú, hullámvonalas, írókázott díszû gombfedeles szûkfene-
kû fazekáért, abroncsos vizes korsójáért, tányérjaiért 2018-
ban Nagydíjat kapott. 2020-ban barna mázas, plasztikus díszû
és írókázott sütõ-fõzõedényekkel jelentkezett, melyek között
egy magyar címerrel ellátott abroncsos fazék, finom mívû fede-
les kacsasütõ, szív és hal alakú, ovális kalácssütõk is szerepel-
tek, melyek a döri hagyományos formákkal vethetõk össze. Jól
megkomponált készletéért ugyancsak Nagydíjban részesült.
2021-ben 8 darab 18. század eleji gazdagon díszített besztercei
dísztányért adott be, és 1. díjat nyert velük, melyek tökéletesen
beleillettek a korabeli mûvek közé olyannyira, hogy a szarva-
sos, madaras, halas tányérjainak – mint ahogy azt az alapos
vizsgálat kiderítette – nem is voltak e korban képi elõzmé-
nyei. Káldi Károly kitûnõ szemes kályhákat is készít, közülük
egy zöld mázas gombos, koronás pártadíszû a Hagyományok
Háza Élõ Népmûvészet címû kiállításán ma is látható, melyért

– más edényeit is figyelembe véve – 2021-ben Gránátalma díj-
ban részesült.

E kiállításra olyan edényekkel jelentkezett, melyeket az or-
szágos pályázatokon nemigen láthattunk. Bár az is igaz, hogy
edényformái és egyik fazekának címere mégis csak megegyezõ
a 2020. évi Országos Fazekaspályázat nagydíjas edényével, így
az itt bemutatott tárgyak végsõ soron velük rokonítható.
Különösen figyelemre méltó az a sárgás-zöldes mázú kerek
aljú, téglatest alakú kétfülû szájperemén gombdíszekkel ellá-
tott gyertyamártója, aminek elõlapján keretbe foglalva rene-
szánsz ihletésû kosárkából kinövõ plasztikus életfa látható kö-
zép szára végén nyíló tulipánnal, ág végi rozettákkal, szájában
virágot tartó hátrahajtott fejû madárpárral, megidézve a rába-
közi gyapjúhímzés motívumait is. Ez a máz borítja hasas félfe-
delû boroskorsóját is, melynek testén a széles szalagdíszes száj-
perem alatt oldalnézeti plasztikus tulipánfejek díszítik. Az
edénytesten két fonatos abroncs között keretelt korongokban
rozetta, szõlõfürtös ornamentika a korai évszázadok mûvésze-
ti stílusát tükrözi. Kétfülû gombfedeles korsója az elõbbiekkel
rokonítható, mivel központi elemként felrakott plasztikus, dí-
szes szentkoronás címer két oldalán rozetták, az edény hasán
pedig fonatos abroncsok közt körbefutó indákon poncolt szir-
mú tulipánok töltik ki a teret. Kétfülû szûkfenekû abroncsos la-
kodalmas fazeka is ehhez az edénycsaládhoz tartozik, testét ha-
sonlóan gazdag plasztikus díszek borítanak, megidézve a 18-
19. századi dunántúli céhkancsók egykori díszítõ elemeit is.

tanulóévei alatt a döri Völcsey Lajos mûhe-
lyében inaskodott, 1994-ben nyitotta meg mûhelyét, 1996-tól
kezdett el zsûriztetni és országos pályázatokon részt venni. Ér-
dekelte a döri kerámia, igyekezett fellelni a még fellelhetõ helyi
anyagot, múzeumok raktáraiban is búvárkodott. Idõközben
más tájegységek is felkeltették figyelmét. 2017-ben 3. díjat ka-
pott alföldi ihletésû, remekül kidolgozott zöldmázas, könyv,
szegletes, hengeres áttört rozettás díszû butelláiért, melyhez
tálca és arányos pálinkás poharak is tartoztak. Ez utóbbiak a
mai igényekhez való alkalmazkodás példái, hiszen a régiség-
ben pusztán az edénybõl ittak, mely legfeljebb kézrõl-kézre
járt. Készített még egy asztalra állítható szintén áttört díszû
nagyméretû kulacsot is. 2020-ban a helyi hagyományokra épí-
tette kollekcióját, amihez a csornai múzeum szolgáltatott elõ-
képeket. Döri kalácssütõ edényeket készített, finomszemcsés
samottos agyaggal dolgozott, az e vidéken szokásos módlival,
mintázóval díszítette edényei belsejét, amit ecsetfestéssel egé-

Berta Istvánt

Káldi Károly

Ángyán Csilla
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Káldi Károly Rábapatona Gyertyamártó fazék, boroskorsó Ángyán Csilla Csorna kávéskészlet darabjai



szített ki. Színei egyéniek voltak, belül transzparens sárga, vagy
zöld mázzal dolgozott, ami jól illett az újrafogalmazott
motívumokhoz, de hímzésbõl átvett mintaelemek is felfedez-
hetõk edényein. Bárány, pólyásbaba alakú sütõedényeken kí-
vül különbözõ kuglófsütõket, pitesütõket is készített, ezekkel
2. díjat kapott. E kollekciójáért az Élõ Népmûvészet kiállításon
2021-ben Ezüst oklevelet kapott.

E kiállításon szerepelnek olyan tárgyai is, amik a közel-
múltban kaptak zsûriszámot. Csempemozaikokból szerkesz-
tett fa tálcája és keretes tükre a rábaközi hímzésvilágot tükrözi
páváival, tulipánjaival, szegfûivel, gránátalmáival, szívbõl kinö-
võ indás virágfûzérével új fajta hagyományfeltárást valósított
meg a kerámia rideg világába való áthelyezéssel, a 18-19. szá-
zadi motívumok más kontextusba helyezésével. Zöldmázas ká-
véskészlete a mai kornak megfelelõ kínálóedények közé tarto-
zik. Karcolt kék leveles indadísszel és kis fehér virágokkal ízlé-
sesen díszített. A hozzátartozó körtalpas kiskancsó újfajta íz-
lésvilágot tükröz. A terített asztal közepére helyezhetõ emele-
tes, oszlopos süteményes tálja esztergált fa konstrukcióra em-
lékeztet.

Barakonyi
István tanítványaként végzett
1995-ben. Mindenkori szak-
mai házigazdája a Zalaeger-
szegi Országos Fazekas és Ke-
rámikus Találkozó-és Feszti-
válnak. Az Õrség és Göcsej fa-
zekas hagyományainak jó is-
merõje és mûvelõje. 1996-
2004-ig fazekas oktatóként
nevelte ki a fazekasok újabb
generációját. Elmélyült a
Kárpát-medencei fazekas köz-
pontok hagyományaiban, me-
lyeket továbbadott tanítványainak. Sikeres kitérõt tett a Sárköz
világába is, ezekért az óriás, átmódosított arányú és színezésû
tálaiért 2015-ben az Országos Népmûvészeti Kiállításon Bronz
oklevelet kapott. 2018-ban új vonalvezetésû, letisztult forma-
világot tükrözõ hengeres hagymakupolás hengertokba rakha-
tó pálinkatartó készletéért a XIV. Alföldi Fazekas Triennálén a
Földmûvelésügyi Minisztérium Folk-Trend díját kapta. Õ is
azok közé az innovátorok közé tartozik, akik keresik az utat az
új fazekas nemzedékben mind a technológia, az alkalmazott
mázak, a magastüzû égetés és az ezzel szorosan összetartozó
iparmûvészethez közeledõ formakultúra felé. Az internet nagy
hatással van munkásságára. A középnemzedék férfi fazekasai-
val együtt törekszik új formavilág, mázazási technika, külön-
leges, egyedi, továbbfejlesztett égetési módok megismerésére,
mely sok kísérletezést von maga után. A Zalaegerszegi Fazekas
Táborok, más magánkezdeményezésû összejövetelek, mun-
kahétvégék jó alkalmat adnak neki a tapasztalatok kicserélése,
a további fejlõdésre.

Kiállított edényeinek sora mind magas tûzön égetettek, kü-
lönleges mázzal bírók. Közûlük vörös színben töndöklõ nyeles,
gombos fedelû lábasa, zöldes barnás mázú kétfülû lábasa, ke-
rektepsije a múltat idézi ugyan, de szilva és körte alakú szürke,

sárgásbarna, mély kék színû különös szájkiképzésû palackjai
a jövõre mutatnak. Kétfülû pocakos ferdén elhajló gombos fa-
zeka a többiekkel együtt iparmûvészeti alkotások homok-
színû, erezett kiöntõcsövû palackjaival, kannáival, hengeres
pálinkatartó edényével, csokoládébarna gömbölyû testû, hos-
szúnyakú duplafülû folyadéktartó edényével együtt.

alsópáhoki „Sárdagasztó Fazekasmû-
helye”, kis manufaktúrája 2001-tõl mûködik. Alapítója figye-
lemre méltó újítást kezdeményezett a 2008-as esztendõben a
Körmenden megrendezett 17. Országos fazekas pályázaton. A
bíráló bizottság körében heves vita alakult ki egy eddig soha
sem látott díszítõ stílus kapcsán. Sárga mázas fali táljain,
fazekain, boroskancsóin, de még bögréin is a magyar pásztor-
mûvészetben jól ismert betyárok leheletfinoman megrajzolt
dunántúli híres betyáralakjai tûntek fel szeretõikkel együtt,
mintha a 19. századi spanyolozott tükrösökrõl, szerelmi aján-
dékként készített mángorlókról léptek volna ki.

Megengedhetõ-e ez a transzformáció a magyar népi
kerámián, tükrözi – e a már megszokott tradíciókat? A vita
eldõlt, tárgyai zsûriszámot kaptak. Az indoklások között
szerepelt, hogy a fazekasság befogadó, hiszen a hímzésekrõl,
festett bútorokról – a környezet díszes világából – is átkerült a
reneszánsz rozetta, kétfülû korsóból, szívbõl kinövõ világfa, a
csõrében virágot tartó madár. Miért ne lehetnének a magyar
balladák betyárfigurái edényeken, ha a huszár alakját butellá-
kon, miskakancsókon már a 19. század elején réges-régen elfo-
gadtuk. Így hát a kiállítási katalógusokban 2011-tõl e tárgyak
szerepelnek, elnyerve abban évben a Savaria Múzeum Külön-
díját, a Skanzenben történõ kiemelt árusítással egybekötve. A
szépen kalligrafált rajzok ügyes kezû képzett írókázó nõk
(többek között Csontos Veronika, Kajtár Annamária) munkái,
melyek nevei 2015-tõl a fazekasé mellett rendre szerepelnek
az alkotásokon. A betyárábrázolásokat finom füzérszerûen
megjelenített virágkompozíciók követték, melybõl egy kétfülû
mély tál belsejébõl kaphattunk ízelítõt a 2018-ban megrende-
zett XIV. Alföldi Fazekas Triennálé katalógusában. Czibor Imre
testvére, Anikó hucul mintákat örökített meg tányé-rokon, míg
a három évvel korábbi Élõ Népmûvészeti Kiállítás Arany okle-
véllel kitüntetett zilahi városábrázolásos fazék Kadlicskó
Eszter keze munkáját dicséri.

E kiállításra két hagyományos formájó, de plasztikus dí-
szû magyar koronát és kétfejû sast ábrázoló sárga, zöld mázas

Csuti Tibor

Czibor Imre
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Csuti Tibor Zalaegerszeg
Kiöntõcsöves korsó

Czibor Imre Alsópáhok pálinkáfolyató fazekak



edénnyel szerepel. Rajtuk kívül csupos száju, fehér engóbbal
megöntött színtelennel mázolt, írókával megrajzolt koszorús
címert ábrázoló boroskorsót állított ki négy kínál poharával,
amiken szintén címer létható. Hasas gombfedelû fehér edé-
nyén szintén magyar címer babérkoszorúval, a heraldikai
oroszlánok helyén betyárok figurájával összetéveszthetetlenül
Czibor alkotások.

Gyenesdiáson lakó fazekas az
alsópáhoki Czibor Imrével együtt a nemzetközi turizmus szín-
terét adó Hévíz vonzáskörzetében él és dolgozik Fazekassága
sokrétû, közel áll hozzá az Õrség, Alföld, Mohács és Erdély nép-
mûvészete. Sütõ-fõzõ edényeken kívül olyan négyfülû mohá-
csi fekete korsót is készít, melyet az 1940-es évek elején a
Hangya Szövetkezet megrendelésére Magyarszombatfán tucat-
szám gyártottak Zsohár János mûhelyében a tanfolyamos idõk-
ben tanultak szerint. Egy Országos Fazekaspályázatra ritkaság-
nak számító tótkomlósi fazekasok 19. század második felében
készített zöld mázas gazdag plasztikus díszekkel, bepecsételé-
sekkel ékesített fedeles komatálját egy különleges edényfélesé-
get is megformázott, amibõl az országban mindössze húsz da-
rab ismeretes. Farkas Gábor mezõmegyeri fazekason kívül õ a
második, aki erre a nehéz, bravúros feladatra vállalkozott. A
nem mindennapi edény képe egy 2017-ben megjelent, e témá-
val foglalkozó tanulmányomban közlésre is került. Másik talál-
kozásom vele egy országos fazekas zsûrizésen volt, ahol sokáig
tanakodtunk, hová sorolható be az a hitelesen megformált
cizellált, aprólékosan kidolgozott kerámia lovashintója, talán
postakocsi kicsinyített mása, melyen a kocsis 18. századi szo-
kás szerint hiteles módon nem a bakon, hanem a ló nyergébõl
irányított. Iparmûvészeti alkotásnak véltük, hiszen példa nél-
kül állt a fazekas hagyományok tekintetében, végül jobb híján
ajándéktárgy besorolást kapott.

A kiállításra zöld gombostetejû hagyományos formájú
sütõtálat, körte alakú zöldmázas egyfülû hasközepén medáli-
onban plasztikus szarvast ábrázoló fazekat, ezen kívül
tiszafüredre hajazó írókás, plasztikus díszû miskakancsót és
mohácsi fekete négyfülû csalikorsót hozott.

1986 óta foglalkozik fazekassággal
Zalaegerszegen a Gébárti Kézmûvesek Házában fazekas okta-
tóként dolgozott 1991 és 1996 között. 1996-ban oktatómun-
kája elismeréseként, tanítványaival együtt közösen beadott al-
kotásokért Gránátalma
Díjat kapott. Hévízen ren-
dezte be manufakturális
mûhelyét. Azon kívül, hogy
jó fazekasként kályhákat is
készít, igen jó korongos, ta-
nítványai között Czibor
Imrét és Csuti Tibort is szá-
mon tarthatjuk. Munkái
között megtalálhatók a döri
módlis technikával készült
sütõedények, de barcasági,
zilahi edényeket is készít.
Tálalóedényeinek díszítési
módjára általában az írókás

kis virágos, virágfüzéres minták a jellemzõek. Hévízen és más
vásárhelyeken árusítja Kollár Szabolccsal, Czibor Imrével egye-
temben „vásárló barát” termékeit, ami azt jelenti, hogy nem
csak az adott tájegységhez köthetõ portékákat készítenek, ha-
nem szinte mindent, ami az idelátogató vendégek számára
kedvére való lehet.

A kiállításra sárgamázas írókás díszû egyfülû alföldi
szilkét, két kiöntõs kétfülû peremén finoman írókázott
koszorús, öblén virágtöves mélytálat hozott, melynek külsõ ol-
dala is gazdagon díszített.

Tisztában vagyok, hogy a fentiekben példaként felhozott
edények közül sokan nem szerepelnek e kiállításon, hiszen
nem életmûvükrõl kell itt számot adniuk. Az országos pályáza-
tokon résztvevõ fazekasok díjait azért számoltuk most össze
itt, hogy a jelenlévõ alkotókban rejlõ értékeket felmutassuk.
Eközben azt is látnunk kellett, hogy milyen sokoldalúan mûve-
lik mesterségüket. A helyi hagyományok számontartása mel-
lett más tájegységek gazdag ornamenseit is elsajátították, hogy
piaci szereplõként növeljék kínálatukat. A régi korok mesterei-
nek elegendõ volt mázatlan folyóedényeket készíteniük, hi-
szen a cserekereskedelemben értékesíteni tudták azokat. A
mai fazekas nemzedék vállára sokkal több teher nehezedik. A
megváltozott étkezési, sütés-fõzési szokásokat, a korszerû
konyhai berendezések változásait követni kell. Meg kell felelni
annak a kihívásnak, hogy eladható termékeik a szabadbani sü-
tés fõzést állni tudják, a zárt térben használtakat mikrohullá-
mú sütõkbe és mosogató gépekbe tehessék. Ma már az agyag
és mázhasználat is megváltozott, eltûntek a fás kemencék, sõt
magas tûzön égetik jórészt edényeiket, melyhez szintén alkal-
mazkodni kell. A fazekasok számára az is kihívást jelent, hogy
már nem elég csupán kívül-belül mázzal ellátni edényeiket, de
fokozottan kell díszíteni is, hiszen a vásárfia nem csak haszná-
lati eszközként, hanem lakásdíszül is szolgál. A nehéz és fárad-
ságos munkával elsajátított hagyományos tájegységek díszei
nem mindenkit elégítenek ki. Új irányzatként ismét a forma
kultúrája kerül elõtérbe, de ez maga után vonzza az ipar-
mûvészet, formatervezés elõtérbe helyezését is. Így a népi ipar-
mûvészek maholnap más mûvészeti ághoz közelítve mûvé-
szekké, iparmûvészekké válnak.

Kollár Szabolcs

.

Barakonyi István .
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Gaál Attila
Balaton-felvidék települései és látnivalói Zelkó Zoltán térképe nyomán,

egy kicsit másképp

Bevezetõ

Káli medence

Egy kis történelem

Pár szó az energiákról

Világ életemben vonzódtam a Balaton-felvidékhez, azon
belül is a Káli-medencéhez. Megmagyarázhatatlan kötõdést
éreztem és érzek ma is mind a táj, mind a történelmi múltja
iránt. 2020-ban felbukkant elõttem Zelkó Zoltán térképész
neve, aki egy igen érdekes térképet hagyott az utókor számára.
Kisebb kutakodás után kiderült, hogy Karaul táltossal közösen
térképezték fel Balaton felvidék azon helyeit, ahol az õsi szállá-
sok és az õsi napszentélyek voltak. Az elkészült térképen jól
látható, hogy szabályos geometriai alakzatok mentén helyez-
kedtek el – kör, négyzet, egyenes vonal, de további érdekesség,
hogy jelzõ távolságon belül vannak egymástól, vagyis hang és
fény jelzéssel nagyon gyorsan hírt tudtak közölni egymással.
István király parancsára az õsi helyeken templomokat
építettek, elfedve, de egyben meg is jelölve az utókor számára
az õsi tudás által kiválasztott szakrális -és szálláshelyeket.

A Balaton-felvidék egyik leggyönyörûbb mini mediterrá-
niuma a Káli medence, melyet egyedülálló természeti tulaj-
donságai miatt 1984-ben védetté nyilvánítottak. Mind a válto-
zatos geológiai adottságai, mind az érintetlen élõvilága, vala-
mint számos árpád-kori templom, vár és kolostorromja teszi
még különlegesebbé a területet. Évtizedek óta járom a környé-
ket és nem tudok betelni a medence csodáival.

A Káli-medence és számos települése, mint Köveskál,
Szentbékkálla, Mindszentkálla, Sásdikál, Sóstókál, Kiskál,
Töttöskál, Kerekikál, Örskál a honfoglaló Kál horkának és nem-
zetségének a nevét õrzi. A Veszprém Megyei Életrajzi Lexikon
szerint: „Kál horka Bulcsú apja volt. Horka (kárchász) vagyis
fõbíró, a honfoglaló magyarság harmadik fejedelme. Egyes for-

rások szerint a trónra lépõ Zsolt mellé rendelt egyik kormány-
zó tisztét is ellátta. E méltóság örökölhetõ volt, így 920 táján
Bulcsúra szállt. Kál horka törzse a Nyugat-Dunántúlon foglalt
szállásterületet, innen indították rettegett hadjárataikat.
Jelenlétüknek a Tapolca környéki Kál nevû falvak a legékesebb
emlékei. A horka méltóság, (horkáz, tárnok, tárkán, kár-khán,
kárbíró, vérbíró neveken is említve) még egy ideig a letelepe-
dett magyarságnál is jelen volt. Szent László 1092. évi III-k tör-
vényében intézkedett róla, de késõbb szerepe elhalványult
majd teljesen eltûnt.”Kál horka, majd fia Bulcsú szállásbirto-
kát az ugyancsak e nemzetségbõl származó Koppány lázadását
követõen az uralkodó elkobozta, és királyi - királynéi szállás-
birtokká tette.

Már a modern tudomány is elismeri, hogy olyan, mint
anyag, nem létezik. Minden energia, hol sûrûbb, hol egészen
finom, mindig más-más rezgéssel. A színek is más-más hul-
lámhosszú rezgések látható megnyilvánulásai. Az õsi kultúrák
tudták, hogy minden élõlény, így az ember is egy igen bonyolult
és komoly energetikai rendszer, melyet a meridiánok (energia
hálózat) és a csakrák (energia központok) tartanak életben. Ha
ezek rezgése, tisztasága jelentõsen megváltozik, az betegségek
kialakulásához vezet. Az ember 7 fõ csakrájának a színe lentrõl
felfelé haladva; 1. gyökér, vagy alap csakra – piros, 2. szakrális,
vagy szex csakra - narancssárga, 3. napfonat, vagy köldök
csakra – sárga, 4. szív csakra – zöld, 5. torok csakra – kék, 6.
harmadik szem csakra – indigókék, lila, 7. korona csakra – spi-
rituális fejlettségtõl függõen lila, kék, fehér, arany. Mindent, így
az embereket is körülvesz egy energia burok, amit aurának ne-
vezünk. Az aura színét a különbözõ testrészek és szervek
állapota, a lelki állapot és számos más összetevõ határoz meg.
Az aura sosem állandó, mindig változik, de a rá jellemzõ alap-
szín azért meghatározható. Manapság számos helyen készíte-
nek aura fotókat, de élnek köztünk olyan aura látók is, akiknek
nincs szükségük berendezésekre, hogy érzékelni, látni tudják
az aura színét és állapotát. A földön számos helyen vannak
kisebb-nagyobb, gyengébb-erõsebb energia központok, ener-
gia vonalak, sugárzások, melyek színei a csakrák színeihez na-
gyon hasonló színekben jelennek meg. Miért is fontos informá-
ció ez számunkra? Mint korábban írtam, a színeket a rezgés mi-
nõsége határozza meg. A csakrák és az aura színe szintén ezzel
van összefüggésben. A szín halványul, erõsödik, koszolódik,
tisztul, elvékonyodik, megvastagszik, s ezek mindegyike fontos
információtartalommal bír. Mindenkinek szüksége van
pihenésre, töltõdésre és ehhez mi sem egyszerûbb, mint olyan
nagy energiájú helyeket felkeresni, amik a nekünk szükséges
energiákban gazdagok és tölteni képesek energiatestünket. A fi-



zikai és energia testünk nagyon szoros kapcsolatban állnak
egymással, tehát ahol a fizikai testben gond van, annak a lenyo-
mata azonnal megjelenik az energiatestben. Sõt meg kell fordí-
tani az állítást, mert az energiatestben már akkor megjelenik a
probléma, amikor a fizikai testen még semmi sem látszik. A
megfelelõ színû energia képes ezeket az elváltozásokat javítani,
regenerálni, gyógyítani. Az egyik elsõdleges célkitûzésem ener-
getikailag és csak másodsorban történelmileg felmérni a térké-
pen szereplõ településeket, azok közelében található régi romo-
kat és környezetüket.

Zelkó Zoltán térképén bejelölt települések ismertetésekor
Északról Dél felé és Nyugatról Kelet felé haladok. Néhány mon-
datban a település legfontosabb történelmi momentumait
ismertetem, majd a helyszínen járva megtapasztalt, számom-
ra fontos érzéseket, mérési eredményeket osztom meg. Nem
titkolt célom, hogy felkeltsem az olvasó érdeklõdését és talán
kutatási vágyát az õsi tudás iránt, valamint buzdítani minden-
kit, hogy megfelelõ alázattal és tisztelettel keresse fel maga is a
helyeket, hogy testileg és lelkileg is feltöltõdhessen, miközben
megpihen és elmereng a régmúlt idõk emlékein. Bizton
állítom, hogy nem véletlenül ott jelölték ki a napszentélyeket
és szálláshelyeket, ahol nyomokban még ma is felfedezhetjük
õket. Az õsi mágusok és táltosok tudták a dolgukat.

Tálod falut a Rátót nemzetség birtokolta már a korai idõk-
tõl fogva. Kézai Simon és más krónikások szerint 1097 körül
Veszprém környékén letelepedett olasz klán volt. A Séd patak
északi oldalánál középkori cserépanyag került elõ, amelyek egy
része Árpád-kori. A lelõhelyet a régészek a középkori Tálod falu-
val azonosították. A falu a forrásokban legkorábban 1171-ben
fordul elõ, és a kora középkori iratokban Thalad néven említik.

Nagyvázsony és Pula között, az erdõ mélyén egy tiszta vizû,
kiépített medencéjû forrás mellett található meg a mára már
csak egyetlen magas falmaradványból álló rom. Elsõ írásos em-
lítése 1324-bõl származik, amikor a Rátót nembéli Keszi
Lõrinc és fiai a pálosok Szt. Erzsébet tiszteletére emelt templo-
mának Thalad nevû birtokot ajándékozzák. Ezt Nagy Lajos
1373-ban megerõsíti. Az 1324-es oklevél már egy kész templo-
mot és kolostort említ, amikor Tálod birtokosa a Rátót
nembéli Gyulaffy család volt. A pálosok 1480 körül hagyták el a
kolostort, melyet bírtokba vettek a ferenceseknek.1535-ben
még 15 ferences tartózkodott a falai között. 1552-ben
Veszprémet megszállta a török, a kolostort a nagyvázsonyival
együtt a végváriak felrobbantották, nehogy a törökök beléjük
költözzenek.Alaprajza szerint a kolostor 36 x 32 méteres terü-
leten állt, a templom hossza 25 m lehetett. A templomépület-
ben egy rövid hajó és egyenes záródású szentély kapott helyet,
ehhez északnyugat felõl kapcsolódott a kolostor, melyet közel
600 méteres fal vett körül. A kolostorhoz tartozott még egy kõ-
fallal körülvett vízgyûjtõ medence, mely a kolostorudvar

északnyugati sarkában állt, közel a kolostor a három épület-
szárnyának maradványaihoz. A forrás és a rom 1959 óta védett
terület. A helyszínt Nagyvázsony felõl az Országos Kéktúrán
haladva, míg Pula felõl a vízmûvek elkerített telke melletti jelö-
letlen úton érhetjük el.

A területet körbe járva csak egészen kis foltokban találtam
kék és lila színû energiafoltokat. A legerõsebb a templom bejá-
ratától kb. 15 méterre a domboldal elõtt, egy fél négyzetméte-
res kékes-lila mezõ, mely a föld mélyébõl tör az ég felé. Lila
színû, hasonló méretû energiafolt található a templommal
szemben állva a falmaradvány jobb oldalán is.A templomtól a
forrás felé haladva egy 2 m széles árok található. Az árok túlol-
dalán egy kõpad maradványa látható. A pad elõtt szintén lila,
bár a többihez képest sokkal gyengébb energia érzékelhetõ.

A tálodi pálos kolostorromtól az Országos Kéktúra jelzé-
sén körülbelül 1 km-t haladva a fák rejtekében találhatunk rá
a Szent Ilona kápolna maradványaira, mely valószínûleg a XIII.
században épült. Az egyhajós, keletelt, egyenes szentélyzáró-
dású, torony nélküli pici kápolna egészen 1970-ig rejtve ma-
radt a szem elõl, ekkor találtak rá a sûrû erdõ fái közt. Állag-
megóvása viszont csak 2007-ben kezdõdött. A kis templom fal-
maradványain jól látszik annak alakja és az egykori kapu ma-
radványai.

A kápolna belsejében a bal oldali beugrónál a fal mellett
egy kicsi lila energia folt található, viszont a kápolna mellett
jobb oldalt egy mélyedés közepén ennél sokkal erõsebb, kb. fél
négyzetméteres területen jó minõségû, sárga színû energia ér-
zékelhetõ. A kápolna elõtt, tõle 5-6 méterre balra viszont
nehéz, nem túl jó energia lenyomat érzékelhetõ, ez a terület
tisztításra szorulna.

Települések Zelkó Zoltán térképe alapján

Tálod (Pula)

Tálodi Szent Erzsébet pálos kolostorrom

Tapasztalat

Szent Ilona kápolna

Tapasztalat
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Árpád-kori település, a nagyvázsonyi várbirtokhoz tarto-
zott. Barnag  nevét  1284-ben említette elõször oklevél, ami-
kor a Gatal nemzetségbeli Péter fia III. Gatal és Gatalon fiainak
házai  Barnag-on egymás mellett álltak. Egy késõbbi oklevél-
ben az áll, hogy  Nagy Lajos  király lánya, Mária királynõ adott
ki a Vezsenyi családnak  1384. december 6-ára keltezve építési
engedélyt egy „méltó lakhely” kialakítására a családi bírtokon
a barnagi Szabadhegyre. A vár építését perrel állítja meg a
veszprémi káptalan, mert az Péczel nevû birtokukra épült, és
nem a kijelölt, Barnag határában fekvõ Szabadhegyre. A per
nem tudjuk, hogyan végzõdött, de a vár maradványai ma is lát-
hatók és Zádor-vár, vagy Puszta vár néven említik.

1386-ra készült el a vár jelenlegi formájának kialakítása -
amelynek udvara 55x60 méteres, közel szabályos négyszöget
alkot.  Az épületegyüttesen belül a déli oldal adott helyet a
lakórésznek, amelyhez egy, a keleti falsíkhoz kapcsolt kápolna
is csatlakozik.

Barnag a  török idõkben  elnéptelenedett és csak a 18.
század  elsõ felében került sor az újra betelepülésre.

Magyarbarnagot és Németbarnagot  1947-ben egyesítették.
A vár jelenlegi területén és a most látható falai alatt nagy-

méretû i.e 7000-4500 éves (neolitikum) õskori eddig nem is-
mert mûhelytelepet azonosítottak a 2018-as ásatások, tehát a
terület már az õsidõk óta lakott volt. A falu közepétõl egy kb
3km hosszú, Piros jelzéssel elátott út visz Zádorvár.

A környék és a
panoráma gyönyö-
rû, engem nagyon
megfogott a sugárzó
történelmi múlt,
szinte a bõrömön
éreztem a jelen levõ
õsiséget. A várat kö-
rüljárva és feltérké-
pezve a belsõ kápol-
na bejárata elõtti te-
rületen egy kb. fél
méter átmérõjû, ma-
gas energiaoszlopot
találtam, mely na-
gyon intenzíven hat
a torokcsakrára. Benne állva intenzív tisztító és feltöltõ hatást le-
het érezni, akár meg is köhögteti az embert a tisztulás. Az ener-
giaoszlop színe kékes-zöld, magassága olyan 3 méter körüli, utá-
na elhalványul.

A Sáska feletti erdõben, az 1976 óta természetvédelmi te-
rületként nyilvántartott Kõember-völgyben található a 8-10 mé-
teres Emberkõ-szikla. A legenda szerint a régi idõkben, a Rátóti
Gyula által alapított Szent Jakab pálos kolostor egyik szerzetese

faragta ki útmutatásul az eltévedt utazónak. Valójában a ter-
mészet alkotta a formát, amit emberalakúnak vélnek.

Sáskáról egy 3 km-es séta után érjük el a Szent Jakab pálos
kolostor romjait. Az épületet valószínûleg nem a remeték
építették, hanem egy már meglévõ, korábbi és ismeretlen erede-
tû kolostort vettek át és használtak az 1263-as összeírás idején.
Egyes források szerint az eredeti épületet az 1218-ban alapítot-
ták. A kolostor a középkor folyamán végig mûködött, csak 1563
körül néptelenedett el, feltehetõleg a török megszállás miatt.

Az emberkõ elõtt, tõle jobbra egy kisebb kék energiafolt
látható, de ennek erõssége elhanyagolható, nehezen észreve-
hetõ. Mint érdekes látványosságot érdemes felkeresni, de ener-
getikailag ne várjunk a területen nagy csodákat. Nem úgy, mint
a kolostorban, ahol meglepetésemre több, érdekes alakú és el-
helyezkedésû energia is jelen van. Ahogy belépünk a kolos-
torba, annak bal oldalán egy tölcsér alakú, zöld színû energia-
nyaláb érzékelhetõ. A bejárat jobb oldalán pedig a fal mellett 1
m szélesen, és fél méter magasan végig sárga színû, majd felet-
te egy keskenyebb, szintén a fal mellett húzódó lila színû ener-
gia látható.

Szentjakabfa  nevét  1306-ban említette elõször oklevél,
mint a Nivegy-völgyben fekvõ települést.  Ottó király  ekkor ad-
ta a megkoronáztatásában õt támogató  Benedek  veszprémi
püspöknek  a három udvarnokfalut:

Nevegyszentjakabot,  Herendet  és  Tagyon  falut udvar-
nokaival együtt a szolgálatai jutalmául. Késõbb e adományo-
kat  Károly Róbert  király visszavette.  1318-ban aztán Ist-
ván  püspök szerezte meg a királytól  szentend-rei  birtokaiért
cserébe. 1548-ban a falu a törökök martaléka lett, akik a falut
felégették. Ettõl kezdve a falu  török uralom  alatt volt még
a  17. században  is.

Az egykori templom az enyészeté lett, csupán egy pici fal-
darab maradt fenn belõle, az is eldugva egy legeltetõ szélén bur-
jánzó bokorcsoport közepén. Igen nehezen lehet észrevenni,
ha a leírások alapján nem tudtam volna, hogy hol kell keresni,
simán elmentem volna mellette.

A faldarab, és így a bokrok elõtt pár méterrel egy halvány,
igen gyenge zöld energiafoszlány található. Látszik a területen,
hogy már csak állatok legeltetésére használják, a régi spirituá-
lis fényét elvesztette.

Barnag

Tapasztalat

Sáska, emberkõ szikla és Szent Jakab pálos kolostor

Tapasztalat

Szentjakabfa

Herendi templomrom (Szentjakabfa)

Tapasztalatok
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A településrõl Monostorapáti néven 1468-ban találunk
említést.

II. Ulászló  alatt a kolostor elvesztette jelentõségét, roha-
mosan hanyatlott. Az 1540-es években teljesen elnéptelene-
dett, szerzetesei is elhagyták. Az egykori  Nagy hadút  vonalán
fekvõ község sokat szenvedett a töröktõl, fõleg  Vázsony várá-
nak  török hódoltsága alatt, illetve 1561-ben, amikor egy év-
re  Hegyesd vára  is megszállás alá került. Hosszú ideig volt a
török hódoltsági terület határán, melynek során számtalan
portyát, pusztítást és kegyetlenkedést szenvedett el, melyrõl
számos monda, és emlék maradt fönn. Egyesek szerint ennek
az emlékét õrzi a sok  „Török”  családnév (64 család, különfé-
le melléknevekkel: Kis-Török, Nagy-Török, Török-Kuti, Török-
Bognár, Török-Ádám, stb.), valamint a község déli, valamikor
erõsen vízmosásos része, amely a Gidina[* 1]  nevet viseli,
vagy egyik dûlõje a különös hangzású Zsibátor. Mások
(köztük  Sebestyén Gyula) a nevek eredetét a honfoglalásig ve-
zetik vissza.

A török kiûzése után egyházi birtok lett.  1715-ben a hely-
ség földesura a  veszprémi püspök.  A  18. századra  a falu ki-
heverte a  hódoltság  okozta károkat, ismét népes hellyé
vált.  1787-ben 699 lakosa volt, többségük zsellér.  1855–ben
kolerajárvány dúlt, 95 halottat jegyeztek fel.  1868–ben tûz-
vész pusztított, 120 lakás égett le.  1877–ben felosztanak
600  kataszteri hold  közbirtokossági erdõt, hogy a lakosság
gazdasági helyzetén mezõgazdasági területekkel javítsanak.

A középkori falu az apátság birtoka volt, innen az Apáti
név. A XVI. században Almádapátinak is nevezték, majd a
Monostorapáti név állandósult. Ebben az idõben (1520) az
apátságot már csak néhány szerzetes lakta. A török csapatok
feldúlták a kolostort, a szerzetesek elmenekültek, az épület az-
óta pusztul. A falu a XVI. század végén már a veszprémi püspök
birtok volt, és maradt egészen a jobbágyfelszabadításig (1848).

A kolostort az Atyusz nembeli Bánd alapította, fiai, Atyusz
és Miske építtették fel 1117 és 1121 között. Az alapításra az en-
gedélyt Máté veszprémi püspök adta meg 1117-ben, a rendhá-
zat azonban már utóda Nána püspök szentelte fel Szûz Mária
és Mindenszentek tiszteletére 1121-ben II. Istán uralkodása
alatt:  „befejezést és felszentelést nyert az Úr ezerszázhuszon-
egyedik esztendejében, a tizenharmadik indikcióban, miko-

ron az epakták száma nulla, a konkurrenseké öt volt, az elsõ
holdciklusban, a felszentelést pedig a tisztelendõ Nána veszp-
rémi püspök püspökségének harmadik esztendejében végezte
el, a fentebb mondott István király áldott uralma idején, ural-
kodásának ötödik évében.

A legmagasabb falmaradvány mellett balra egy igen ko-
szos piros – narancs színû energiafolt látható, mind
erõsségében, mind tisztaságában hagy némi kívánni valót ma-
ga után. A vele szemben, a terület túloldalán elhelyezkedõ fal-
maradvány távolabbi szélénél egy valamivel erõsebb és tisz-
tább narancssárga energiaoszlop található. Összességében a te-
rület energetikailag elég szegényes, de mint történelmi rom,
igen érdekes látványosság.

Balatoncsicsó a Nivegy-völgyben található, melyhez egy
igen érdekes legenda kapcsolódik. Ez a terület már a honfogla-
lás korában is lakott volt. Északi részén Buda telepedett le, en-
nek emlékét Óbudavár õrzi. Budának három fia született,
István, Jakab és Antal. Miután felcseperedtek, apjuk felvitte
õket a Halom-hegy tetejére, ahonnan 1-1 nyílvesszõt lõttek ki,
és ahol ezek földet értek, a fiúk ott alakíthatták ki a saját szállá-
saikat. A fiúk neveit õrzi a Nivegy-völgyben található Balaton-
csicsó (István, Csicsa), Szentjakabfa (Jakab) és Szentantalfa
(Antal).

Az árokfõi - Szentberecki templomrom Balatoncsicsó mel-
lett a bozótosban rejtõzik. Szerencsére egy „Rom” feliratú táb-
la jelzi az út mellett, hogy a keskeny ösvényen haladva valami
régi épületmaradványba fogunk botlani. Alig száz métert ha-
ladva már meg is pillantjuk a falmaradványokat. A templom-
rom Árokfõ falu megszentelt helye volt, amely a veszprémi káp-
talan birtokához tartozott. 13. században építették, keletelt,
egyhajós, egyenes szentélyzáródású, bejárata nyugat felé nyílt,
kb. 6-7 méter széles, és 12-15 méter hosszú lehetett. Mint a
környék más települései és templomai Csicsó és az Árokfõi
templom is a török idõkben néptelenedett el.

Körbejárva a templomot érezhetõ, hogy jó helyen járunk,
az alapítók tudták, hogy hova kell építeni a templomot.
Alaposan körbe kellett nézni, míg megtaláltuk az energetikai-

Monostorapáti

Tapasztalatok

Balatoncsicsó

Tapasztalat
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lag fontos területeket. A templom egyben maradt hosszú falá-
nak a tövében, a berakott boltív mellett jobbra egy igen pici terü-
leten nagyon intenzív, erõs kék színû energia van jelen.
Pontosan bele állva a torokcsakránk, az egész nyakunk, még az
állunk is bizsereg, lüktet, megdöbbentõ érzés. Ettõl a helytõl
balra haladva a rövidebb fal mellett a kis ösvény szélén szintén
kék, de kevésbé erõs energiafolt látható.

Régészeti kutatások bizonyították, hogy már az õskorban
is jelen volt az ember ezen a területen. Egyre több lelet
bizonyítja, hogy megtelepedésre kiváló körülményeket biztosí-
tott a környezet. A honfoglalás korában magyarok szálláshelye
volt, ezt az elmúlt években egy mélyszántás után elõkerülõ hon-
foglalás kori temetõ nyomai is bizonyítják. Balaton-felvidéken
több helyen is fellelhetõk árpád-kori temetõk maradványai. A
középkorban már jelentõs település volt Dergiche, mely több
település együttese volt:

A mai Kisdörgicse: Kisfaluddörgicse, Szentmiklósdörgicse
A mai Felsõdörgicse: Szentpéterdörgicse, Feldergicse
A mai Alsódörgicse: Boldogasszonydörgicse, Füreddörgi-

cse, Okulidörgicse, Ságdörgicse, Ságpuszta.
Minden településen épült kõtemplom, a felsõdörgicsei a

XI. században. Egyes összeírásokban már 1082-ben is szerepel
a falu neve. A török támadás után a falu elnéptelenedett, de rö-
vid idõn belül újra élettel lett teli.

A terület 1225-tõl a  Bogány-Randvány nemzet-
ség  tulajdona, de magának a templomnak az építését a 12. szá-
zadra teszik. A falu eleinte feltehetõen Füreddörgicse  névre
hallgatott. Egyes iratok szerint az 1300-as években János, az
1400-as években pedig Venedek  nevû papja is volt. Pusztulása
feltehetõen a 1600-as évek elejére tehetõ, amikor a török ha-
dak többször is átvonultak rajta. Maga a templom pici, 6×10
m az alapterületû, egyhajós, íves szentélyzáródású, árpád-kori,
román stílusú falusi kõtemplom. Déli fala szinte teljes magas-
ságban áll, amelyen a három egymás melletti résablak is megfi-

gyelhetõ. A templomot  Szent Miklós  tiszteletére szentelték,
aki a hajósok védõszentje.

Az oltár elõtt az álló fallal kb 45 fokos szögben egy vékony kék
energia vonal megy keresztül.

Alsódörgicse templomát elõször 1268-ban említik írásos
források, ekkor a fehérvári õrkanonokság birtoka. Templomát
Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. 1548-ban égette fel a
falut elõször a török, de a késõbbi években többször is török
adófizetõje volt. Az 1600-as években az evangélikusok vették
birtokba. A templomot nagy valószínûséggel a 13. század köze-
pén építették. Keletelt, nyugati homlokzatán magas, kb. 20-22
méter magas toronnyal, aminek a tetején pusztulása elõtt sá-
tortetõ és két nagy kereszt állt. A templomtoronyhoz csatlako-
zó egyhajós, egyenes szentélyzáródású templomtest aránytala-
nul kicsi. Egy késõbbi, második építési periódusban a 14. szá-
zad végén a templomot megerõsítették, mind a torony, mind
az oldalfalak támpilléreket kaptak. A templomot egy kb. 60 cm
vastag kerítõfallal vették körül. Egy harmadik átalakítási perió-
dus is megemlíthetõ, amit már az 1600-as években az evangé-
likusok hajtottak végre. Feltehetõen valamivel a kerítõfal építé-
sek után emelhették a templomtól délre esõ L-alakú lakóépü-
let komplexum északi, két helyiségbõl álló részét. Ez szinte bi-
zonyosan a templom papjának lakhelyéül szolgált.

A templom magas fala melletti területen a körbekerítés fa-
la mentén egy halvány kék energiacsík halad keresztül. Ezen
csík és a fal között, a faltól 3 méterre egy pici mélyedésben pe-
dig zöld energiafolt látható. Egyik energia erõssége sem
jelentõs, töltõdni, csakrát tisztítani nem valószínû, hogy ide
jönnék.

A dörgicsei templomromok közül a legrégebbi a
felsõdörgicsei Szent Péterrõl elnevezett templomrom, mely-
nek elsõ írásos említése 1082-bõl való. Feltehetõen a honfogla-
lás után építtette a Bogát-Radvány nemzetség. Ódon hangula-

Dörgicse

Kisdörgicse

Tapasztalatok

Alsódörgicse (Boldogasszony templom)

Tapasztalatok

Felsõdörgicse (Szent Péter templomrom)
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tát fokozza, hogy eleink egy már meglévõ, római kori szent hely
alapjait, illetve köveit használták az építkezés során. Hajdan
Feldergicse, vagy más nevén Szentpéterdörgicse önálló telepü-
lés volt. A rom építészetileg is különleges, legkorábbi része a
mai épületegyüttes észak-keleti negyede egyenes, belül íves
szentélyzáródással, nyugati bejárattal. Elõször nyugat felé tör-
tént bõvítés, ismét nyugati kaput kapott a templom.

Feltehetõen a tatárjárás után ismét bõvítették, ezúttal dél
felé. Ma ennek a második hajónak maradtak meg jobb állapot-
ban a falai. A bõvítéskor a nyugati bejáratot befalazták, a két ha-
jót a régi templom déli falán vágott két ajtónyílással összekö-
tötték, és a déli oldalon nyitottak bejáratot. A kettõs épülettest
miatt ikertemplomnak is nevezik az építményt. A romot
helyreállították, sok környékbeli romtemplommal ellentétben
kiváló állapotban van.

A templom biztosan õsi szent helyre épült, mert nem min-
dennapi energiákat tapasztaltam benne. Az oldalfalon levõ be-
járat mellett balra egy intenzív sárga energiafolt található, a
szemközti faltól kb. 2 méter távolságra. Átsétálva a másik helyi-
ségbe egy régi földbe temetett lapos szikla mellett alig hittem a
szememnek. Igen komplex, több színbõl álló energia gömb je-
lenléte látható. A belseje egész világos, világító zöld, melyet egy
sötétebb zöld burok vesz körül. Ezt egy sárga, majd az egészet
egy narancssárga, már-már piros energia burkolja. Nagyon
meglepõdtem, mert ilyet még nem láttam.

Felsõdörgicsérõl egy jelölt turistaút vezet át Alsódörgicsére
a Kõ-hegyen keresztül. Nagyon szép természeti képzõdmények
mellett halad az út, egyes helyek sziklamászásra is alkalmasak.

Energetikailag nagyon tiszta a hely, számos világoskék
energiavonal szeli át a területet.

Hegyesd (Hegyösd) nevét a fölötte emelkedõ várral
együtt  1329-ben említette oklevél  Castellanus (regis) de
Hygusd néven. 1337-ben az  Ákos nemzetségbõl szárma-

zó  Mikcs bán  utódainak, a Peleskeieknek a birtokai közé tar-
tozott.  1389-ben Peleskei László Sára nevû leányának ítél-
ték,  1398-ban azonban már új birtokosa volt: (felsõ) Lendvai
Herczeg (Szécsi) Péter birtokaként említették, a vár
és  Páka  helység Szécsényi Frank feleségéé és felsõ Lindvai
Herczeg (Szécsi) Péteré.  1426-ban e Péter leánya Anna kapta
királyi adományul  Páka  várossal és tartozékaival együtt.
Anna elõbb Szécsényi Kónya László, majd  1424-tõl  Perényi
Péter  országbíró özvegye volt.

Hegyesd határában álló 281 méter magas hegyen található
a hajdani vár csekélyke romja. Középkori lovagvár volt, a budai-
itáliai utat tartotta ellenõrzés alatt  Vázsonykõ (Nagyvá-
zsony)  várával egyetemben. A várat feltehetõen a tatárjárás
után építette az Atyusz nemzetség, 1282-ben említik elõször a
veszprémi káptalan irataiban. 1276-ban az Atyusz nemzetség
kihalt, a vár királyi tulajdonba került. 1329-bel újra említik, a ki-
rályi vár várnagya az Ajka nembéli Bánd ispán  „Comitis Band,
Castellani uestri de Hygusd”. 1562-ben Gyulaffy László párvia-
dalban megölte Pajazit vajdát  „úgy találta volt öklelni, hogy ál-
tal menvén az kopja az fegyver derekán, mind lobogóstul az há-
tán jött ki, melyet szekercével vertek az török testébõl, s azonnal
megholt. Ennél szörnyûbb öklelést még senki sem látott.”

A környékbeli várak kapitányai 1562 márciusában elkezd-
ték elõkészíteni Hegyesd ostromát. Március végén az egyesült
végváriak körbevették Hegyesdet. Az ostromlók között számos
hírneves végvári kapitány megtalálható: Török Feren pápai
fõkapitány, Magyar Bálint szigligeti, Gyulaffy László tihanyi,
Ormándy Józsa sümegi, Búza Benedek nagyvázsonyi kapitá-
nyok. Zala, Vas, Sopron megyék nemessége szintén részt vett az
ostromban. Magyar Bálint április 5-én jelentette a nádornak,
hogy „a kapu felett való tornyot erõssen lövik; már sok kárt tet-
tek benne, s' ugy gondolja, hogy még ma annyira megtörik, hogy
ostromot is tehetnek. Nádasdy küldjön puskaport és golyót,
mert jó ha ma megérik vele s' ha szünetel az ostrom, akkor belõl
építik a várat. Hosszú lajtorjákra is szükségük volna. Az ágyúk-
hoz való lovakat ne vitesse el Nádasdy, mert nem lehet tudni mi
történik s' talán vontatni kell az ágyukat, inkább küldessen a lo-
vaknak és szekér vezetõknek élelmet. Õ szénát eleget adhat, de
abrakja nincs, mert a törökök megégették. Árp. 7-én a kaputor-
nyot már szétlõtték, most a mellette lévõ falat lövik.”

A törökök fogytán a víznek tárgyalni kezdtek a vár feladá-
sáról (csak Magyar Bálinttal voltak hajlandók tárgyalni). Salm
fõkapitány nem akarta, hogy magyarnak adják fel a várat, ezért
tovább lövette azt. A reménytelen helyzetbe körült védõk 1562.
április 9-én feltétel nélkül feladták a várat. A magukat megadó
törököket kifosztották, és Gyõr várába kísérték. Hegyesdet fel-
prédálták. Az alsóvár teljesen romos volt, de a csúcson lévõ fel-
sõvár szinte teljesen ép. Salm nem látta értelmét a vár megerõ-
sítésének, ezért felgyújtatta, és a környékbeli jobbágyokkal po-
rig romboltatta. Errõl Gyulaffy László ezt írta:  „...senki velem
nem marada, az vár penig nem soka vagyon jobban törve...
Immár az én szegény jobbágyimat hajtatom reája ...”. Magyar
Bálint levele szerint  „Hegyesd vára olyan törött és romlott álla-
potban van, hogy az ellenség sem kívánja lakóhelyének.” A vár
soha nem épült fel többé.

Tapasztalatok
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A kilátás gyönyörû, a környezõ táj egésze belátható.
Energetikailag nem túl jelentõs a területhalvány zöld energia-
foltok találhatók a területen.

Szentantalfától nyugatra, a szõlõhegyen találhatók az egy-
kori Szentbalázs falu templomának romjai. A templomot való-
színûleg a 12-13. században építhették egy korábbi, fából ké-
szült templom helyére. A községet és templomát elsõként egy
1333-as okiratban említik meg Jakab nevû papjával és János
nevû káplánjával együtt. Valószínûleg ezt a települést is török
portyázók pusztították el, mint a környék oly sok más települé-
sét is. Az egyhajós templomrom kelet felé keskenyebb bõvítés-
sel és ebbõl nyíló, ismeretlen formájú szentéllyel rendelkezik.

A hely energetikailag sajnos már nem él, semmilyen je-
lentõs energia nincs a területen. A templomhoz levezetõ út ele-
jén észlelhetõ egy gyenge, kék energiavonal, valamint az út bal
oldalában található bozótos templomtól távolabbi oldalán ta-
láltam egy halvány sárga foltot.

Monoszló a nevét az Árpád-korban több jelentõs személyt
is adó Monoszló nemzetségrõl kapta. Elõször 1252-ben szere-

pel a neve  „Rubinum sacerdotem de Monoslou”  formában.
A monoszlói Szt. Mihály-templom papja 1252-ben a veszprémi
káptalan kiküldöttje volt. 1548-ban a török rablóhadjárat al-
kalmával a faluval együtt kifosztották és felgyújtották. A török
dúlás után két évvel már üresen állt.

Koppány Tibor leírása a templomról:  „Református temp-
lom. Keletelt, nyugati toronnyal, egyenes záródású, bordás bol-
tozatú szentéllyel felépített, középkori falusi templom
háromboltszakaszos hajóval, belsejének mindkét végén kar-
zattal. Erõteljes párkányokkal osztott, órapárkányos tornyán
hegyes, falazott sisak van. Déli homlokzatán gazdagon
díszített, bélletes késõ román kapuzat... 1976-77-ben állítot-
ták helyre és rekonstruálták déli kapuzatát. A belsejében foly-
tatott ásatás tisztázta, hogy eredetileg félköríves szentéllyel
épült a 13. században, bordás boltozatú mai szentélye 14. szá-
zadi. (Védett mûemlék.)”

A templom melletti területen gyenge sárga energiafolt lát-
ható. Ugyan ezen az oldalon, a kerítés melletti sziklánál kicsit
erõsebb kékes-zöld energiafolt található. Egyik sem jelentõs,
de jelenlétük bizonyos.

Diszelt és környékét már õsidõk óta lakják:  1920-ban
bronzkori leleteket és római épületmaradványokat találtak.
Diszel nevét 1247 óta olvashatjuk okleveles forrásokban. A fa-
lut az Árpád-korban királyi udvarnokok lakták. Elõször  1255-
ben említik az oklevelek  Terra nomine Dezl  és  nobiles de
Dezl  neveken,  1329-ben pedig  Dyzl  néven. Az Árpád-házi
királyok idejében udvarnokok laktak a településen.A török
megszállás alatt a falu teljesen lepusztul, de a  16. szá-
zad  végére újraéledt a település.Templomát 1333-ben a pápai
tizedösszeírás jegyzékei említik, papjának Domonkos, volt a
neve. A diszeli templom építéstörténetét az 1989. évi leletmen-
tés és mûemléki feltárás tisztázta.  A község elsõ temploma a
XIII. században, román stílusban épült, védõszentje már ek-
kor Szent Márton toursi püspök volt. A szentély oldalában lát-
ható sírkõ a IV. században itt álló római villa épületébõl szár-
mazik. A déli falon bemutatásra kerültek a középkori plébáni-
atemplomból megmaradt ablakok és párkány részletek.  A
templom a török háborúk idején romossá vált. Átépítésére, a fa-
lu újratelepítése után, 1755-ben került sor. A templom tömeg
arányait és mai formáját az 1774-es barokk stílusú átalakítás
során nyerte el. Belsõ kifestésére 1910-ben került sor.
Orgonáját 1892-ben építették.  Fõoltárképén Szent Márton a
köpenyét megosztja a koldussal.

Tapasztalatok
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A kirándulást északon kezdtük Szentbékkálla telepü-
lésen, mely a XIV. század közepéig királyi várbirtok volt. 1341 -
ben Károly Róbert a veszprémi püspökség alá helyezte és ekkor
építették fel a velétei palotát, melynek romjai még ma is meg-
tekinthetõk. A falun végig sétálva gyönyörû, jellegzetes Bala-
ton-felvidéki házakat és gondozott kerteket láthatunk. Római
katolikus temploma az 1700-as évek végén épült egy a közép-
korban már létezõ templom alapjaira. A faluban számos szak-
rális kõszobor és mûemlék helyi kõfaragók munkáját õrzi. A fa-
lu centrumában balra fordulva egy 15 perces séta után megér-
kezünk a kõtengerhez és az ingókõhöz. A fennsíkon körbe sé-
tálva számos csodát tekinthetünk meg, az embernek olyan ér-
zése van, mintha egy megkövesedett õsi világban járna, ahol
óriások a feje tetejére állították a világot és millió éves élõlé-
nyek meredtek kõvé.

Egy hatalmas sziklacsoport alkotja a híres ingókövet, mely-
re felmászva megtapasztalhatjuk, hogy a több tonnás kõlap lép-
teink alatt, mint egy mérleghinta, inog. Érdemes a sziklák közt
egy kicsit megpihenni, mert nagy energiájú helyen járunk, a
Szent András energiavonal halad keresztül a területen, testet -
lelket feltölt minden itt töltött pillanat. Tavasszal rengetek me-
zei virág színesíti a látványt, õsszel pedig az ezer színû erdõ te-
szi meseszerûvé a tájat.

A legerõsebb sárga színû energiafolt az ingókövet alkotó
sziklacsoporttól balra, egy alig észrevehetõ mélyedésben he-
lyezkedik el. Bele állva tenyereinken és erõs bizsergést érzé-
kelhetünk. A helyet tavasszal érdemes felkeresni, ekkor még
rendezettek és erõsek az energiák, látogatók százai csak a nyári
idõszakban „dúlják” fel a területet.

A XIV. század
közepéig királyi vár-
birtok volt. 1341 -
ben Károly Róbert a
veszprémi püspök-
ség alá helyezte és
ekkor építették fel a
velétei palotát, mely-
nek romjai még ma
is megtekinthetõk.
Energetikai szem-
pontból semleges a
terület

A falu mellett keletre találjuk az Árpádkori, román stílusú
Töttöskáli templomromot. Egyes források szerint az 1290-es
években épült ez az egy hajós, kelet felé nézõ templom. 1531-
ben török támadás érte a falut, mely elnéptelenedett. Bár ma-
gából a templomból nem sok maradt meg, de érdemes
felkeresni, hisz a régiek tudták, hogy hova építsék
templomaikat, itt is egy halvány sárgás-zöld energiavonal ha-
lad keresztül a területen.

A Tapolca melletti települést elõször 1180-ban említi egy
oklevél Keszõ néven, s csak egy másik, 1522-bõl származó ne-
vezi Gyulakeszi néven. 1869-ben a községet egy tûzvész telje-
sen felégette, szinte semmi sem maradt éppen. A tragédia után
csak lassan épült fel újra.

Egyhajós, félköríves szentélyû épület volt, a déli oldalán fél-
köríves ablakkal, a nyugati homlokzatán kapunyílással, mely a
XII-XIII. században épülhetett. Energetikailag semlegesez az el-
hanyagolt terület.

Szentbékkálla – kõtenger

Tapasztalat
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palotarom

Töttöskáli templomrom
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A Tapolcai-medence keleti oldalán Gyulakeszi községtõl
keletre emelkedik a vulkáni eredetû Csobánc. A hegy tetején ta-
lálható a XIII. században épült Csobánc vára. A vár építését fel-
tehetõen az 1250-es években kezdték el, de az 1270-es évek-
ben már, mint elkészült várról tesz említést egy korabeli okle-
vél. Építtetõi a diszeli nemesek voltak, azonban az 1300-as
években már a dél-itáliai eredetû Rátót nembeli Gyulaffy-
család tulajdona, egészen a 17. század második feléig. Elsõ név
szerint ismert ura Rátót nembeli Gyulafi Demeter, elsõ várna-
gya pedig Csaba mester. Mátyás király 1490-ben bekövetkezett
halála után Habsburg Miksa betöréseinek a vár is áldozatául es-
hetett volna, ha Kinizsi Pál parancsára nem kezdték volna erõ-
dítménnyé alakítani.  Buda török kézre kerülése után végvár-
ként mûködött. 1709-ben a vár császári kézre került, mely
megpecsételte a vár sorsát, ugyanis császári parancsra felrob-
bantották azt.

A fennsíkon gyönyörû panoráma fogad, az egész Káli me-
dence belátható innen. A területet körbe járva több zöld ener-
giavonal és több kisebb sárga energiafolt látható, de a nyár kö-
zepén nem tapasztaltam jelentõs energia jelenlétét.
Elképzelhetõ, hogy ezt a helyet is tavasszal kell meglátogatni,
amikor még nem szerényebb a turista áradat.

Közvetlen Szentbékkálla mellett található Mindszentkálla
település, mely szintén Kál horka szállásbirtoka volt. Elsõ írá-
sos említése 1277-bõl ismert, majd 1324-ben már saját nevén
szerepel egy okiratban: „Villa Omnium Sanctorum Kaal”.
Késõbb egy 1341-es okirat számol be arról, hogy a veszprémi
püspökség bírtokába került, cserébe a Tátika váráért. A török
1548-ban teljesen fölégette a falut, de az viszonylag hamar újra
benépesült fõképpen magyar nemzetiségû telepesekkel.

Mindszentkállán, a Kopasz-hegy lábánál található egykori
Kisfalud település temploma, melyrõl elég kevés adat maradt
fenn, még a falu neve sem biztos, egyesek szerint Kiskálnak
hívták, amit egy 1335-ös oklevélben említenek. A falut és a
templomot a törökök 1548-as hadjárata alatt égették fel
elõször, de a falu többször is elpusztult a végvári harcok idõsza-
kában. Maga a rom román-kori alapokra épült gótikus szenté-
lyû templom. A környék õsidõktõl kezdve lakott hely volt. Az
egyik szomszédos faluban, Kékkúton, már a római korban is él-
tek keresztények. Ezt bizonyítja az ott talált Krisztus monogra-
mos kõ is.

Sajnos alig maradt néhány faldarab a templomból.
Felérve a dombra, a templom bal oldali végénél, a templomon
belül két kék energiavonal keresztezi egymást. Ugyan ezen az
oldalon, a templomtól 5-6 méterre egy kisebb sárga, narancs-
sárga átmenettel rendelkezõ energia folt látható. Az észlelt
energiák közepesen gyengék, hosszabb idõt kell rajtuk állva
eltölteni, hogy jótékony hatásukat érzékelhessük.

A templomrom egy erõsen bozótos, eldugott domb tövé-
ben található, a mûúttól jó 100 m távolságra. Az egykori fehér-
vári hadiút mellett található 30-35 m magas dombtetõn késõ
bronzkori – kora vaskori földvár 30-200 cm magas sáncai lát-
hatók. Itt lehetett a honfoglaló Kál horka szálláshelyének köz-
pontja. Egyes történészek szerint Bulcsú vezér is innen indult
nyugat felé vezetõ hadjárataira. A falu elsõ okleveles említése
Kerekykaal néven 1292-re datálható. A templom a 13. század-
ban épült, egyenes záródású szentéllyel, nyugati felében kegy-
úri karzattal. A templomromot az 1900-as évek elején vincel-
lérházzá alakították át, ami a II. világháború alatt elpusztult. A
templom egyhajós, egyenes szentélyû, keletelt épület volt, való-
színûleg déli bejárattal. 1548-ban a törökök ezt is felégették, fa-
luja elpusztult és késõbb sem népesítették be. A templom bel-

Csobánc vára (Gyulakeszi)

Tapasztalat

Mindszentkálla

Kisfaludi templomrom

Tapasztalat
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sõ falán emléktábla látható. Egyes feltételezések szerint Vér-
bulcsú nemzetség Koppányt támogatta a Géza fejedelem halála
után kitört utódlási harcban, ezét István a területeiket elkoboz-
ta és a saját királyi és királynéi birtokaihoz csatolta.

A helynek az elhanyagoltságával ellentétben szívet melenge-
tõ kisugárzása van, a templomba belépve megérintettek a rég-
múlt õsök emlékképei, szinte magam körül éreztem jelenlétü-
ket. Hihetetlen érzés volt, és talán nem is olyan nagy baj, hogy
alig-alig látogatják a helyet turisták. A templom bal oldali falánál,
a templomon kívül kisebb foltban sárga színû energia található,
mely alatt egy kék energia vonal fut a fallal párhuzamosan.

A község a Káli-medence közepén, a Balaton-felvidéken
fekszik.  Okleveleink 1291-ben említik elõször, a falu nagyobb
része a veszprémi püspökség birtoka volt. Mint a Káli medence
minden faluja, Köveskál is õsi település, a Kál szó itt is Árpád
egyik vezérére, Kál horkára utal. A török hódoltság alatt a sokat
szenvedõ és többször szinte elnéptelenedõ község mindig újra
települt.

Köveskál határában a Kõvágóörs felé esõ területen létezett
egykor az elpusztult Sóstókál falu, mely templomának romjai
a Káli-medence közepén találhatók. A 13. – 15. században Sás-
di, Sásdikál, a 15. századtól Sóstókál néven említik az okleve-
lek. Királyi udvarnokföld volt, amelyet részben az Atyusz
nemzetség, részben a veszprémi káptalan kapott meg. IV.
László király Kolynus veszprémi esperesnek adományozott be-
lõle földeket, az pedig 1283-ban Monoszlai Gergelynek adta.
1341-tõl kezdve a Rátót nembéli Gyulaffyak jobbágyfaluja. Az
1543 nyári török támadás során a falu és temploma is elpusz-
tult. Az egyhajós, egyenes szentélyû, keletelt templom a 13. szá-
zadban épült, hajójából az északi fal, a délibõl a diadalívhez
csatlakozó rész maradt meg.

A templom elõtt zöld energia, a boltív után nagyon erõs
sárga. A legerõsebb a boltív elõtt bal oldalt volt, ott lila foltban
látszódott. Itt is bizsergett és csupa folt lett a tenyerem. Körül
nézve a templom mögött egy kis halom látható facsoporttal. A
közepén egy lila energiaoszlop megy fölfelé.

A templomromtól északra a bozótban igen nehezen lehet
fellelni a Pusztapalota néven ismert falmaradványt. Egyes fel-
tételezések szerint ezek római kori maradványok, más véle-
mények középkori romnak vélik.

Energetikailag semmit nem találtam, de mint érdekessé-
get érdemes felkeresni, hisz nincs messze a Sóstókáli temp-
lomromtól.

A honfoglalás után Kál horka szállta meg a vidéket. A 11.
században a gyõri káptalannak voltak itt birtokai, a település
nevében szereplõ káptalan is innen eredeztethetõ. Tóti neve
elõször egy peres okiratban szerepel 1270-ben. A 14. század el-
sõ felétõl kezdve két Tóti szerepel az oklevelekben: Felsõtóti és
Alsótóti. Békefi Remig (1907):  „Káptalan-Tóti határában a
Sabár hegy alatti templomrom keletelt. A szentélyt dongabolto-
zat fedte. Az apsis keleti részén csúcsíves ablak nyomaival.
Anyaga terméskõ.” Koppány Tibor (1993):  „A falutól keletre,
a Sabar-hegy északi lejtõjén egyhajós, egyenes szentélyû kö-
zépkori templom romja, amelybõl csak a szentély falai és az ah-
hoz csatlakozó hajófalak kis szakasza áll. Az 1550 elõtt elpusz-
tult Bács falu 1333-ban már létezõ temploma volt... Bács ne-
mesi falu volt már a 13. században is. 1534-ben elõször, 1549-
ben pedig véglegesen elpusztította a török.”

A  13. században  épült román stílusú templomának
romjai ma is láthatóak (Sabar-hegyi templomrom).A közép-
korban Káptalantóti környékén három település volt:
Felsõtóti, Alsótóti és Bács. A templomrom 13. századból
származik, az egykori Felsõtóti, vagy Bács falu temploma lehe-

Tapasztalatok

Köveskál

Sóstókáli templomrom

Tapasztalat

Pusztapalota

Tapasztalat

Káptalantóti

Sabar hegyi templomrom
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tett. A rom melletti tájékoztató szerint az elpusztult Felsõtóti
temploma volt, Koppány Tibor és Guzsik Tamás munkáiban a
szintén elpusztult Bács falva állt itt.

A templomrom körül magasra nõtt csalán, fû és bozótos
fogadott. Energetikailag megvizsgálva a helyet - a jobb oldali fal
mellett találtam egy kisebb gyenge sárga, és a templom elõtti
területen, a templomtól jó 30 méterre pedig egy kisebb és halo-
vány kék energiafolt látható. Összességében szép a hely, érde-
mes meglátogatni, de erõs energiákra ne számítsunk.

Kõvágóörs nevét az egykor itt végzett malomkõvágásról
és a közelben lévõ Kõtengerrõl kapta. Honfoglaláskor az Örs
nemzetség szálláshelye volt, innen ered nevének utótagja. A
település elsõ okleveles említése 1263-ból származik, ekkor
még Szent-László-Örsnek nevezték. A legenda szerint kirá-
lyunk vizet fakasztott a Káli-medence lakóinak. Az  Árpád-
korig  visszavezethetõ õsi nemesi családjainak tagjai több-
ször töltötték be  Zala vármegye  alispáni tisztét. A falu hatá-
rában hajdani apró települések templomromjai (Sóstókál,
Kisõrs, Ecsér) a török korban elpusztult falvakra emlékez-
tetnek.

Kisörs a 13. században kialakult település volt és 1373-
ban említik elõször oklevélben. Szent László tiszteletére emelt
templomáról szinte semmi más középkori említést nem isme-
rünk. A 17 - 18. században már romként említik. Egyhajós,
egyenes szentélyzáródású, kis templom lehetett, melynek cse-
kély maradványait sûrû bozót nõtte be. Kisörsbõl sem maradt
mára semmi az okleveles említéseken kívül. Régészeti feltá-

rást soha nem végeztek a környékén, s ha nem tudnánk – és
egy kidõlt tájékoztató tábla nem hívná fel a figyelmünket –,
semmi nem utalna arra, hogy egy középkori falu egykori temp-
lomának köveit látjuk.

A faoszloptól jobbra apró lilás-kék energiafolt látható, de
már elhanyagolhatóan apró és gyenge. Sajnos energetikai
szempontból halott a hely.

Révfülöptõl északra találhatók az egykori Ecsér falu temp-
lomának romjai. A falu neve már egy 1082. évi oklevélben
szerepel, de magát a templomot 1353-ból való oklevelek emlí-
tik elõször hitelt érdemlõen. A falu, és vele együtt a templom is
a törökök 1548-as rablóhadjárata alatt pusztult el.
Háromhajós, íves, keletelt szentélyû templom, az oldalhajók a
diadalív vonalában egyenesen záródnak. A hajó belsejében két
sor pillér tartotta az ívsorokat. A hajó délnyugati oldalához bol-
tozott elõcsarnok csatlakozott, a szentélyhez észak felõl pedig
egy kis sekrestye. Az íves apszisú, valószínûleg már eredetileg
is háromhajós templomot 12. és 13. században építették.
Elõcsarnoka és sekrestyéje a 15. század elején készült. A temp-
lom körül valamikor temetõ is volt, de nyomai már nem lát-
szódnak. A templom további érdekessége a kör alakú szentély
és a magát a templomot is körül ölelõ, szintén kör alakú fal.

A Templom bejáratánál kékes-zöld energiák láthatók és
ahogy a templom felé haladunk, egyre erõsebben lehet érezni. A
templom belsejében bal oldalt az egyik oszlop mellett egy na-
gyon intenzív, narancssárga energianyaláb tör felfelé a föld mé-
lyébõl. Körbe jártuk a templomot, a kör alakú oltár külsõ fala
elõtt (a templomon kívül) egy félkör alakú kõ látható,
megnéztük, és meglepetten láttuk, hogy két egymást keresztezõ
lila energianyaláb megy át rajta (napkõ?).Másnap visszamen-
tünk és 1 12-kor feltûnt, hogy az oszlopot már félig megsüti a
nap. Vártunk, és pont délben a nap a teljes oszlopot sütötte.
Neki dõlve ismét meglepõ élményben volt részünk. Az oszlop-
nak nekidõlve egyikünk érezte, hogy a kundalini energiák el-
kezdenek felszabadulni és áramlani felfelé. A torkában érezte,
hogy az áramló energia egy elakadásba ütközött, amit többé-
kevésbé át is szakított. Kapkodta a levelõt, majd önkéntelenül
nevetni kezdett. Saját megtapasztalásom is hasonló volt: sárga
energia vett körül, majd egyre sötétebb lett, míg át nem ment
mély, izzõ vörös- narancssárgába, mint amikor izzik a nap.
Megjelent elõször egy fekvõ Y alakú vörös energia, majd ebbõl X
lett. Ezután egy kör jelent meg körülötte, olyan volt, mint egy el-
forgatott napkereszt. A fenti megtapasztalások és erõs energia je-
lenlét szintén egy kora tavaszi naphoz köthetõk. Nyár végén vis-
szatérve még mindig jelen voltak az energiák, de az erejük hatá-
rozottan kisebb volt.

Tapasztalat

Kõvágóõrs

Kisõrsi templomrom

Tapasztalatok

Ecséri templomrom

Tapasztalat
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Révfülöp

Fülöp templomrom

Tapasztalat

Összefoglaló

Felhasznált források:

Révfülöp a Balaton tó északi partján, a Fülöp hegy lábánál
található. Maga a település a leletek szerint már a római korban
is lakott volt. Fülöp falu a tihanyi apátság 1211-es összeírásában
már szerepel, de ekkor még az Atyusz nemzetségnek is voltak itt
birtokai. A 14. században a helyi Fülöpi és az Örsi Cibrián csalá-
doknak is voltak részbirtokaik, sõt a 16. századig az almádi apát-
ságnak is. 1548-ban török portyázók pusztították el a települést
a templomával együtt, mely teljesen lakatlanná vált.

Egyhajós, egyenes szentélyzáródású, keletelt templom-
rom, szentélyének déli oldalához sekrestye csatlakozik.
Nyugati és déli bejárata is volt. A hajó falai a diadalívvel és a fe-
lette emelkedõ oromfallal együtt majdnem eredeti magassá-
gukban fennmaradtak. A szentélynek csak az északi fala ma-
radt meg, többi fala és a sekrestyéje is csak a helyreállítás alkal-
mával került elõ. A nyugati falban levõ bejárat gazdag bélletû,
félköríves kapu, vörös homokkõbõl. A hajó északkeleti szögle-
tében falazott mellékoltár volt, felette kis hasítékablak.

A templom felé haladva már a templomtól jó 30 m-re érezni
lehet valami erõs kisugárzást. Méréseim megerõsítették az érzést
kék energia vonalak kersztezõdése és sárga energia sugárzás is
észlelhetõ mind a mezõn ezen részén, mind a templom bal oldali
fala mellett a templomon kívül. A fal túloldalán szintén tapasztal-
ható ez a sárga energia, tehát aránylag nagy területen tör elõ.

Bátran kijelenthetõ, hogy a Káli medence egy kivételes és
különleges hely. Mind történelmi, mind energetikai szem-
pontból határozottan érdekes és értékes hely. A gyönyörû
kirándulóhelyek, a lélegzetelállító panorámák, az õsi történel-
münket magába záró rejtekek mindegyike gyógyír mind a
testnek, mind a léleknek. Mindenkinek bátran ajánlom, hogy
ha ideje engedi, feltétlenül keresse fel mind az írásban említett
területeket és romokat, mind a cikkben nem említett, de ha-
sonló meglepetéseket tartogató további településeket, mert
van belõlük bõven a Balaton-felvidéken.

• Adott település honlapja
• https://varlexikon.hu/
• https://arpad-kori-falu.mcbubu.hu/
• wikipédia
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Kékesi István Gábor
Képzavar

Almanach

Képzavar

VÉGKIFEJLET
Magam talán középre állok.

Talán este van. Talán alkonyat.
Egy bizonyos: késõre jár.

Pilinszky János

Egyre gyakrabban hallok róla, hogy zöld területet, parkot,
vízpartot „fogadnak örökbe”, alapvetõen belelkesült, vagy ép-
pen komolyan elkötelezett embertársaink. A nemes gesztust tet-
tek kell, hogy kövessék, – rendszeresen gondozni, fõleg
szemetet, más szemetét összeszedni. Sajnos, bármily szomorú
kijelenteni, szemetelõ mindig lesz. Hiába az egyre több jóindu-
latú törekvés. Ha a családban a nevelés nem szenved csorbát, az-
tán az óvodákban, s az iskolákban a diákévek alatt is hangsúlyo-
san jelen van a környezettudatosság, reménykedjünk, nem lesz
sok szemetelõ. De addig sok víz lefolyik a vén Dunán… Szóval
hallom, olvasom itt-ott ezt az „örökbefogadást”. Ennek már
szintén jó ideje létezõ másik tere például a kutyamenhely. Az
örökbefogadó Anna vagy Rezsõ sétáltja, eteti, tisztán tartja az ál-
tala kiválasztott lényt. Sõt nem ritka, hogy az oltások, gyógyítá-
sok költségét is állja. Nemes cselekedet, de ennek is elejét
lehetett, lehetne venni, ha nem vetnék utcára e szegény, gazdát-
lan lényeket felelõtlen embertársaink. A szó nemes értelmében
az örökbefogadás nyelvünk nagyszerûségének köszönhetõen
egyértelmû. Örökbe fogadok valakit vagy valamit. Maradjunk a
valakinél. Gyermekek örökbefogadásánál ismerhettük meg a fo-
galmat. Valaki elhagyta, eldobta, szóval nem tudott vagy nem
akart mit kezdeni a gyermekével. Pedig neki megadatott. Aki
örökbe fogad, annak valószínû nem adatott meg. Így aztán lelki
és anyagi hátterébõl adódóan vállalja a kisdeddel járó összes jó
és kevésbé jó történéseket. Percrõl-perce, óráról-órára, napról-
napra, hétrõl-hétre, hónapról-hónapra, évrõl-évre. Hosszú évti-
zedeken át a felnõttkorig, a diákéveken át a leválásig, például a
párválasztásig. S persze utána is, – egy életen át tartó támasz
kell, hogy legyen az örökbefogadó. Szintúgy, mint az édes
szülõk, az édesanya és az édesapa. Életre szóló döntés minden
kellemével és valljuk be,- mert bõven van olyan is, mint kelle-
metlenségek, bajok, problémák. Nos, visszakanyarodva törté-
netünk elejére, a parkok, zöld területek örökbefogadására.
Vegyünk példákat: Lakótelepen lakik Zénó vagy Klári, amint le-
megy a házuk közeli parkba, csak-csak lehajol, összekapkod, s
a kukába teszi a valaki(k) által elszórt dobozokat, flakonokat,
üvegeket, papírokat. Lehet, hogy kutyasétáltatás közben is meg-
ejti a fentieket. Amennyiben konkrétan egy fát vagy bokrot, vagy
virágágyást fogad örökbe, már gyarapodik a tennivaló. A szemét-

szedésen túl öntözni, metszeni, tán még permetezni is
kell(ene) a növényt. Szóval van vele munka. Mi több a szakérte-
lem sem ártana ugyebár? S bizony a park részét képezik a
padok, a szemétgyûjtõk, a szökõkút (ha van), vagy akár játszó-
tér illetve szabadtéri edzõtér stb. Csupa örökbe fogadható
holmi… Akik tehát társadalmi munkára, jótétkedésre adták a
fejüket, csak bizakodhatunk, hogy esetükben nem csak egy rö-
vid vagy hosszabban tartó fellángolásról van szó. Azt nem
vitatom, hogy e tevékenység figyelemfelkeltés és pedagógia is
egyben, hiszen hallhatják mások is, hogy lám akadnak
tisztességes, környezetükre igényes emberek. S ha tudomást
szereznek errõl, talán néhányukba belehasít a felismerés:
„Mostantól én sem szemetelek és rongálok!”. Ha már itt
tartunk, akad ám más summája is a dolognak. Nevezetesen,
hogy csak helyi példát mondjak,- itt a Várkert. Elbírna 3-4 fõ gon-
dozót egész évben. E 3-4 ember kint a szép környezetben tenné
a dolgát elfogadható fizetség ellenében. Persze szakszerû irányí-
tással. Mert biztos munkát és megélhetést adna a hatalmas terü-
let számukra. S ez igaz a sok közparkra is, ahol nevezett örökbe-
fogadások köttetnek. Az adott önkormányzatoknak amúgy ku-
tya kötelessége fenntartani, gondozni, mi több fejleszteni azt a
területet, ahol bizalmat szavaztak nekik az ott élõk. A lelkes segí-
tõk pedig kertbarát vagy zöldpark nevû egyesületbe tömörülve
segítsenek, ha akarnak és tudnak. Az örökbefogadás maradjon
meg lényeknek: embernek, állatnak! Mert kisvártatva már
KRESZ táblát, parkolót, vagy buszmegállót is örökbe lehet
fogadni!? Emígyen összemosódnak a dolgok, mindenki bármi-
be beleütheti az orrát. A végén semminek sem lesz igazán
gazdája, s ez már maga a fejletlenség. Félreéretés ne essék,
emeljük meg a kalapunkat, s süvegeljük meg azokat, akik ön-
zetlenül segítenek, akár idejük, pénztárcájuk kárára. Mert
tudjuk, hogy „Jónak lenni, jó!”. Ám amikor újságok és televízi-
ók harsogják, kürtölik világgá az említett örökbefogadásokat, az
nekem bevallom „ciki”. Nem kicsit, nagyon.



Mese

A világ legeldugottabb helyén, a szinte megközelíthetetlen
és áthatolhatatlan dzsungelben híre ment, hogy egy különleges
expedíciót indítanak a terület feltérképezésére. Hátha rejt vala-
mi kincset ott a föld. A temérdek állat csak hümmögött a
problémán, ám valójában a saját dolgukkal voltak elfoglalva. Ki
várat, ki fészket épített. Közben falták egymást szorgalmasan, hi-
szen a sok munkában jócskán megéheztek. Elvégre és vitatha-
tatlanul csodálatosan mûködött a biológiai láncolat. Az apró
rovarokat, bogarakat a kisebb emlõsök, hüllõk és madarak et-
ték meg, õket a nagyobb madarak, hüllõk és emlõsök pusztítot-
ták táplálék gyanánt. Így teltek a napok ezen az eldugott szige-
ten, ahol a békét semmi sem zavarta, mindaddig, míg újra el
nem jutott az expedíció híre az ott lakókhoz. Néhány okosabb ál-
lat összedugta a fejét, hogy mit csináljanak, de ellenállás gya-
nánt semmi épkézláb nem jutott az eszükbe. Már-már teljesen
elszontyolodtak a tehetetlenségükön, amikor, – ki más a Bölcs
Bagoly, párjával, Bölcs Bagolynéval egy este összehívta az erdõ
apraját-nagyját megbeszélésre. Többen vonakodtak a gyûléstõl,
mondván, hogy már szívesen aludnának, vagy éppen éjszakai
vadászatra tartanának, de mindig akadt valaki, aki meggyõzte
õket, hogy a Bölcs Bagoly nem véletlenül kapta ám a Bölcs
Bagoly nevet. Meg kell hát hallgatni, hátha kieszelt valami hasz-
navehetõ ötletet! Kifejezetten érdekes volt amint az egerek,
pockok, nagyobbacska bogarak, lepkék-jelesül bagolyék ked-
venc táplálékai is szájtátva hallgatták a fél szemével passogó bag-
lyot. Mert amint szóhoz jutott, bizony nagyon érdekes tervvel
állt elõ. Mivel õ már hallott az emberekrõl dédpapájától, nem
kevesebbet állított, mint hogy nagyon nehéz lesz õket, mármint
a betolakodókat megállítani és elûzni. Dédpapája okító elbeszé-
lésébõl tudta, hogy az akkor hajótörött kétlábúak nem kímélték
a sziget állat- és növényvilágát. Az idõk során aztán elfogytak,
meghaltak, s mivel utódot nem hagytak maguk után, újra a bé-
ke és a nyugalom költözött a világ eme érintetlen területére. Ha
a mostani betolakodók megérkeznek, már a néhai jövevények
csontjait sem találják meg, úgy benõtte az aljnövényzet marad-
ványaikat. Szó, ami szó, Bölcs Bagoly ismertette haditervét.

Amikor az expedíció megérkezik, jönnek hajóval, majd
helikopterrel, riadó-csatárláncot kell alkotni! Éber õrséget, úgy-
nevezett felderítõket nevezett ki a négy égtáj felé. Erre legalkal-
masabbak a gyors röptû és hangosan rikácsolni tudó madarak
voltak. A terv folytatásaként a bagoly kihirdette,- senki sem ehet
addig semmit, amíg vissza nem verik a betolakodókat! Ezzel azt
érte el, hogy a figyelõk egymástól sem voltak veszélynek kitéve,
de azt is jelentette, hogy mindannyian elszántan, hõsiesen fog-
nak küzdeni az ellenséggel szemben. A lényeg, hogy egységesen
lépjenek fel, senki se vonja ki magát a feladatokból, az ádáz
küzdelembõl,- mert csak így érhetik el, hogy a hódítók meghát-
ráljanak. Több nagyevõ bizony csak hüledezett az éjszakában
puhán suhanó bagoly ötletén, de szerencsére mindig akadt
valaki, aki meggyõzte a hitetlenkedõket arról, hogy a terv bölcs
és remélhetõleg hatásos lesz. Nem kellett sokat várni, hamaro-
san eljött a partraszállás ideje. Az emberek jó bulinak, szinte ki-
rándulásnak vették a sziget bejárását. Ám amint az utolsó is
partra ért nem várt fogadtatásban volt részük! A hangyák milliói

szorgalmasan másztak rájuk, a darazsak és egyéb rovarok hem-
zsegtek a testükön, fullánkjukat buzgón döfködve az ellen-
ségbe, a madarak iszonyú zsivajjal csipkedték az embereket, mi-
közben szárnyukkal iszonyatos pofonokat mértek rájuk. A vad-
disznók feldöntötték õket bõszen horkantva, míg a kígyók rájuk
tekeredtek és a tehetetlen áldozatokat a patások is jól megrug-
dalták. A ragadozókról pedig ne is beszéljünk mit mûveltek… A
betolakodók fejvesztve menekültek vissza jármûveikbe, egy-
mást nógatva a megélt szörnyûségek miatt. Hiába volt nappal, a
Bölcs Bagoly a legmagasabb fáról nézte, immáron nem fél-
szemmel a történéseket, s elégedetten bökdöste szárnyával
párját, aki büszkén húzta ki magát mellette. Utóbb híre ment,
hogy az eltakarodottak csak Ördög-szigetnek nevezték a
parányi, érintetlenül hagyott földdarabot. Most jó hosszú idõre
nyugalom és békeidõ lesz, jelentette ki a védelem vezetõje, azaz
a Bölcs Bagoly és lefújta a riadót. Ezzel kezdetét vette a kiéhezett
lények közötti jól megérdemelt hatalmas evészet. Ették,
kergették, csapdába csalták az imént még bajtársként helytálló
szigetlakók egymást. Az élet most már újra a régi kerékvágásba
ment tovább állatöltõkig emberek híján. A Bölcs Bagoly böl-
csességét pedig senki sem kérdõjelezhette meg, legendák ke-
ringtek a történtekrõl sziget szerte, idõtlen-idõkig.
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Emlék

A 2021-es év során, részben a korona vírus járványnak be-
tudhatóan rengeteg embertársunktól voltunk kénytelenek vég-
leg elbúcsúzni. Bú, bánat, szomorúság járta át a lelkünket. Így
volt ez világszerte, s így van ez hazánkban, mi több saját közvet-
len környezetünkben is. Tudósok, mûvészek, ismert és kevés-
bé ismertek szenderedtek át egy jobb létbe. Nagyszülõk, szülõk,
gyermekek, testvérek mentek el. A veszteségek pótolhatatla-
nok. Az egyetlen vigaszunk az lehet, hogy ez az élet rendje.
Annak, aki élve születik, egyetlen biztos dolog az életében, hogy
meg is fog halni.

Lapzárta közeli pillanatokban vetem papírra gondolatai-
mat, mégpedig Mindenszentek ünnepén. Személyes fájdalom-
mal a szívemben. A múlt hónap során, októberben tizenegy na-
pos eltéréssel veszítettem el szüleimet, elõbb apámat, aztán
anyámat. Isten nyugosztalja õket!

***

Az ember, amikor elõre tekint, akkor is a múltba réved. Az
emlékekbõl, megélt képekbõl tud merítkezni. Egy kedves, nyá-
ron bevésõdött mozzanat van elõttem, még júliusban történt a
Balatonon. Szép napos idõben, elviselhetõen meleg idõben, a
déli órákban, az egyik parti étterem kerthelyiségében ültünk.
Ebédeltünk. A másik asztalnál két fiatal pár, kisebb-nagyobb
gyermekekkel, és egy idõsebb bácsival, a nagypapával étkeztek.

Alaposan szétszóródott társaság gyûlt egybe, láthatóan akkor és
ott találkoztak, és idõztek egyet közösen. A fiatal párok egyike-
másika angolul, illetve spanyolul beszélt,– õk még kevésbé sa-
játíthatták el a magyar nyelvet, jó eséllyel nem is idehaza élnek.
Mindent összevetve mégiscsak magyar család volt. Egyik fiatal-
asszony kezében volt az irányítás, õ szervezte, rendelte az
étkeket, figyelt a babakocsiban ülõ picurtól kezdve a nagyob-
bakra is. Mert bizony itt a vízparton, evés közben is rengeteg
hatás, érdekesség kelti fel a gyermekek figyelmét. Már a
desszertek, azaz a palacsinták, és fagylaltok is szépen fogytak,
amikor az egyik aranyos, fonott copfos lányka felkérezkedett a
nagypapája ölébe. Az idõs úr kedvesen, elégedetten, nyugodtan
szemlélte a családját. A papa tárcáját szemelte ki a kis ölben ülõ
csörfi. Kinyitotta, nézegette a benne levõ dolgokat.
Kíváncsiságát kielégítendõ sorra elõszedett belõle mindent. -
Ez mi?- kérdezte a bankkártyát kihúzva. Fizetõeszköz, úgyneve-
zett bankkártya felelt a bácsi. – És ez? És ez? – jöttek újabb kér-
dések. Papírpénz, személyigazolvány, lakcímkártya, bevásárló
kártya, biztosítási kártya. Aztán elõkerült egy kis emléklapocs-
ka. Színes. A Szûz Mária képével. És ez micsoda? A nagypapa tü-
relmesen válaszolt. – Ez kicsim a Máriapócsi kegyhelyrõl való
kegykép. Szûz Máriát ábrázolja, Magyarok Nagyasszonyát. Még
elsõ, nagy államalapító királyunk, Szent István ajánlotta fel ol-
talmába országunkat. Amikor még élt a te nagymamikád, az én
drága feleségem, akkor kaptuk egy zarándoklaton. Egy pilla-
natra csend lett a nagy asztalnál. A kisbaba elbágyadt a babako-
csiban. Az asztalt leszedõ fiú mozdulata törte meg a pillanatot.
Aztán az „ügyintézõ” fiatalasszony fizetett, majd indulásra nó-
gatta családtagjait. A papa visszahelyezte a képet a tárcájába. A
kislányt az apukája magához emelte és felültette a saját nyaká-
ba. Szedelõzködtek. Az idõsebb úr szemében valami különös tá-
volba révedéssel állt fel. Szelíden sóhajtott egyet,– ez nem a tü-
relmetlenség sóhaja volt. Elballagtak. Amint utánuk néztem,
láttam, hogy már két unokája kezét fogta az öregúr. Minden em-
lék egy könnycsepp.
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Perlaki Zsuzsanna Éva
Torzuló személyiségek az online térben

Az internet és a közösségi oldalak elterjedésével egy kü-
lönleges deformáció ütötte fel a fejét az emberek viselkedés-
kultúrájában.

Az egyéneknek lehetõségük van arra, hogy különbözõ pro-
filokat hozzanak létre a közösségi platformokon, melyeket az-
tán saját kényük-kedvük szerint alakíthatnak. Bár vannak arra
törekvések, hogy bizonyos keretek közé szorítsák az adatlapok
kitöltõit, elkerülvén az álprofilok létrejöttét, de valójában bárki
bármikor olyan profilt hozhat létre, amely köszönõviszonyban
sincs a valós személyiségével.

Így fordulhat elõ az ezzel járó visszásság, hogy a közösségi
oldalon ismerõsnek titulált személyeket nem ismerjük fel, ami-
kor az utcán szembejönnek velünk, hisz az általuk használt pro-
filképek vagy bármilyen más fotók, amelyeket megosztanak
önmagukról, és bevésõdnek az elménkbe a hírfolyamok görge-
tésének következményeként, egyáltalán nem hasonlítanak – a
különbözõ filterek használata miatt – a valós személyre. Az úr
vagy hölgy valójában nem ránctalan, nem sovány stb., vagy egye-
nesen lepukkant állapotban leledzik a virtuális világon túl. Ez
leginkább mosolygásra késztetheti az embert, de ha a dolgok
mögé nézünk, akkor el kell ismernünk, hogy bizony ezek az em-
berek komoly önismereti problémákkal küzdhetnek, életük
torz bemutatása a virtuális világban létrehoz egy teljesen más
személyiséget, amit akár skizofrénia is kísérhet, mely kihathat
a való világra. Létrejöhet a kettõs személyiség, sõt, egyes szemé-
lyek még arra is képesek, hogy – önmagukat elfedve többféle in-
dokból – akár tucatszám létrehozzanak különbözõ profilokat,
így akár tucatnyi álszemélyiséget is ölthetnek. Ez azért már
nem annyira megmosolyogtató.

Ezekkel az úgynevezett álprofilokkal azután arctalanul be-
szivároghatnak bármely internetes csoportba és oldalra, majd
megkezdhetik kártékony, aljas munkájukat, és unos-untalan
bomlasztják a közösséget. Arc és név nélkül álbiztonságban ér-
zik önmagukat, pillanatok alatt képesek eljutni saját lelkük leg-
undorítóbb és legaljasabb bugyraiba, majd mindezt rázúdítják
az internet népére. Ám stílusuk, szófordulataik hamar lebuk-
tathatják õket azok elõtt, akik nemcsak olvasnak, hanem figyel-
nek és értelmeznek is. Aki igazán alapos, akár a valódi személy
profilját is könnyen megtalálhatja, ahol legtöbb esetben ellen-
tétesen viselkedik, nem úgy, mint az arctalan profillal. Ezeket
az egyéneket trollnak nevezik, kártékony munkájukat pedig
trollkodásnak. Megfigyelhetõ, hogy a virtuális világban felvett
személyiségjegyek és a trollkodások elõbb-utóbb átíródnak a va-
ló világba is. Ezek a személyek azok, akik a virtuális teret el-
hagyva éppúgy bomlasztják a közösségeket, direkt kötekednek,
beszólogatnak a kollégáknak, barátoknak, rokonoknak, ezzel
elégítve ki önmagukat.

A közösségi oldalak lehetõséget adnak arra is, hogy az egyé-
nek különbözõ emodzsikat, azaz piktogramokat és hangulat-
jeleket használjanak érzelmeik kimutatására, de akár tárgyak,

helyek, állatok, idõjárási viszonyok stb. is különbözõ jelekkel
helyettesíthetõk egy-egy poszt írásakor vagy mások által közzé-
tett bejegyzések véleményezésére. Igen gyakoriak a lájkok,
szívecskék, síró arcok, még a hányást imitáló fejecskék is. A tár-
sadalom jó részét megszédíti a posztolásnak és a hozzászólá-
soknak a lehetõsége, mélyen legbelül pedig a reakciógomb ki-
használása. Azaz minél több virtuális emodzsi begyûjtése.

Mikor az ember az internet segítségével éppen a virtuális
életét éli, sokszor teljesen megfeledkezik a való világról, a saját,
valós személyiségérõl. Jóval könnyebben, bátrabban reagál egy-
egy történésre, ezzel akaratlanul is sokkal mélyebb személyi-
ségjegyeket tesz közszemlére, melyeket a való világban lehet,
hogy inkább megpróbálna elfedni. Például egy valójában
csendes, visszahúzódó személyt, aki a környezetében ritkán me-
ri felvállalni a véleményét, elõfordulhat, hogy a virtuális világ ad-
ta „biztonságérzet” annyira megrészegíti, hogy az interneten –
megfeledkezve önmaga tényleges képességeirõl – egy igazi meg-
mondóemberré avanzsál. Megteheti, hisz szavai valós súlyát egy-
általán nem érzékeli. Mondhatni, teljes lelki nyugalommal vagy
éppen felspannolt állapotban úgy elküld mindenkit melegebb
éghajlatra, hogy közben a szeme se rebben, miközben ha a való
világban tenné meg ugyanezt, elõfordulhatna, hogy véleményki-
nyilvánítását jókora pofon követné. A virtuális világ olyan ál-
személyiségjegyeket is létrehozhat, melyek által az egyén való vi-
lágában is megkezdõdik a torzulás.

Egyre gyakrabban megfigyelhetõ, hogy az emberek sze-
mélyesen vagy telefonon keresztül is a virtuális világ flegmasá-
gával nyilvánulnak meg. Elmaradnak a köszönések, kérések, a
legalapvetõbb tisztelet megadása a másik személy irányába.
Ráadásul az internet adta „gyorsaság” egyre többeket késztet
arra, hogy mindent felgyorsítsanak maguk körül a való világ-
ban is. Már nem az élmény minél mélyebb megélése a cél, ha-
nem sok esetben elõtérbe kerül ezeknek az élményeknek a
„szétkürtölése”. Már nem számít, milyen nap van, és az sem,
hogy hány óra, csak az információ sebessége a lényeg.



A szomorú ebben az egészben az, hogy a zömében teljesen
felesleges információk halmaza gyakran szinte teljesen ellehetet-
leníti az értékes információk áramlását. És azzal is szembesül-
nünk kell, hogy valójában a személyek egyáltalán nem is kíván-
csiak magára az információra, pusztán arra, hogy az információ
továbbadásával vagy véleményezésével minél több reakciót tudja-
nak kicsikarni a virtuális térben tartózkodó többi emberbõl.

Így mind inkább azzal kell szembesülünk, hogy a virtuális
világ átíródni látszik a valóságba. A személyek legmélyebb sze-
mélyiségjegyei tárulnak fel. Megmutatkozik a naivság éppúgy,
mint a rosszindulat, az okoskodó, aki Google nélkül a legalap-
vetõbb ismeretekkel sem rendelkezik, de a legijesztõbb talán
az, hogy a virtuális tér ezen lakói mindeközben azt gondolják,
hogy tájékozott emberek. A legnagyobb problémát pedig az
okozza, hogy egy idõ után képtelenek szétválasztani a virtuális
és a való világot. Mindeközben divattá vált „felébredettnek” lát-
szani. Hibáztatni a médiát mindenért, miközben még azt sem
ismerik fel, hogy õk maguk is a média résztvevõi.

A személyiségtípusok az emberek kategorizálását szolgál-
ják pszichológiai szempontból. Ha megértjük és felismerjük a
személyiségtípusok közötti különbségeket, jobban megérthet-
jük az emberek egymással való kommunikációját és a környe-
zetünk viselkedése mögötti indítékokat. Mindegyik személyi-
ségtípusra más-más viselkedésforma jellemzõ, és mindegyik-
hez bizonyos jellemvonások köthetõk.

Nem kívánok bõvebben kitérni a különbözõ és sokszínû
személyiségtípusok elemzésére, pusztán az észrevételemet
szeretném megosztani a kétségbeejtõ valóságról.

A virtuális világban kialakított, legtöbb esetben torz való-
ságot mutató személyek viselkedése átíródni látszik az álta-
lunk meghatározott valóságba, melynek következményeként
trollinvázióra számíthatunk. Egyre inkább tapasztalhatjuk,
hogy az emberiség egyik része valamilyen rózsaszínû felhõn le-
begve ébredezik, míg a másik része sötét erõket mozgatva bom-
bázza õket. A valóság pedig ennél sokkal egyszerûbb.

Amilyen az adjonisten, épp olyan a fogadjisten. Azaz ne le-
põdjünk meg azon, ha a virtuális énünk viselkedése átíródik a
való életbe, és ha valakit negatívan minõsítünk a vélemé-
nyünkkel vagy faragatlanságunkkal, akkor a másik fél esetleg
betöri az orrunkat. Ez drasztikusan hangzik, de ahogy monda-
ni szokás, „csípjél belém, hogy tudjam, nem álmodok”.
Elõfordulhat, hogy túlzóan álszerénynek, jónak beállított kö-
zösség és az agresszív, „mindent tudó” emberek örökkön örök-
ké a zárt virtuális térben rekednek, vagy szócsatáik nyílt színi
csatákba torkollnak a való világban.

A legjobb talán az lenne, ha több figyelmet szentelnénk a
valóságra, és ha kell, húzzuk ki a dugót! A Jóisten mentse meg
az emberiséget attól, hogy félkegyelmû módjára mátrixot épít-
sen a mátrixba.
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Ulicska Tamás
Egészség Alfától Omegáig

Hol kezdõdik az egészségünk?
Sokan rávághatják egybõl a kérdést meghallva: Hát az ala-

poknál.
Az öregedésünk mindössze 30%-a köszönhetõ a génje-

inknek.
A többi 70% a Te kezedben van.
De mégis. Mi az alap?

Az esszenciális szó szerinti jelentése: alapvetõ fontosságú,
nélkülözhetetlen. Azokat az anyagokat nevezzük így, melyek a
test egészséges mûködéséhez elengedhetetlenek, ám a szerve-
zet egyáltalán nem vagy csak elégtelen mennyiségben tudja elõ-
állítani õket. Éppen ezért ezeket az anyagokat a táplálkozás út-
ján kell bejuttatni a szervezetbe.

A testünk sejtek milliárdjaiból áll össze. Bõrsejtek,
izomsejtek, csontsejtek, idegsejtek, vérsejtek, agysejtek, kivá-
lasztó sejtek,õssejtek, stb.

Minden sejtünk sejthártyájában találhatóak esszenciális
zsírsavak. Omega-3 és Omega-6 zsírsavak.

A probléma sejtszinten kezdõdik, ott is kell kezelni!
A sejthártyánk fala egy ruganyos, áteresztõ réteg, amit

többnyire Omega-6 és Omega-3 alkot.
Ha túl sok az Omega-6 és túl kevés az Omega-3, a sejtfal

bekeményedik, nem jut be a tápanyag és az oxigén, valamint
nem tud kiürülni a sejtben keletkezõ salakanyag, méreganyag.
Erre a helyzetre a szervezet helyreállító próbálkozása a gyulladás,
mely ha tartósan fennáll, krónikus, azaz elhúzódó gyulladás jön
létre. Erre a gyulladásra minden szervezet másképp reagál, de
tartós testi kényelmetlenség követi.

Egy gyulladt, beteg sejtnél a hártya be van keményedve, be
van tokosodva, a tápanyagok emiatt nem tudnak beépülni.

Olyan, mintha egy betonfalnak ütköznének, és a mérega-

nyagok sem tudnak kijutni, bennragadnak, különféle gyulla-
dásokat hozva létre ezzel.

Olyanokat, mint ízületi gyulladás, bélgyulladás, emésztési
panaszok, daganatos megbetegedések, stb.

Egy egészséges sejtnél a sejthártya (sejt külsõ rétege)
ruganyos, a felszívódás sikeres, azaz a tápanyagok nagyon haté-
konyan be tudnak épülni a sejtbe.

A test jól van, jól tudja végezni a dolgát, a szervek egymás-
sal összhangban mûködnek.

Egészségesek vagyunk, jó a közérzet.
„Az alacsony szintû gyulladás a szervezetben a szív-

problémákon, a diabéteszen keresztül egészen az Alzheimer
kórig, mindennel összeköthetõ.”

Vilhjalmur Stefansson a 20. század elsõ évtizedeiben éve-
ket élt az inuitok közt, s több könyvében számolt be arról, hogy
körükben ismeretlenek a civilizációs betegségek (Stefansson,
1960.). Hasonló lelkesedéssel számolt be az inuitok egészségi
állapotáról 1935-ben Dr. Urquhart, aki hét évig dolgozott orvos-
ként Kanada észak-nyugati területén (Urquhart, 1835.).

Az 1970-es években Jorn Dyerberg vette át a stafétabotot.
Ekkoriban a szívbetegség és szívhalálozás okainak tisztázása tar-

Omega-3 zsírsav. Egy esszenciális zsírsav.

Hogyan figyeltek fel az Omega-3 fontosságára?

University of California Berkeley, School of Public
Health (2010)



totta lázban az orvostudományt, s nagy revelációja volt Dyer-
berg kutatásainak, aki kimutatta, hogy az inuitok közt a sok
Omega-3 zsírsavak fogyasztása miatt ismeretlen a szívbetegség
(Bang és munkatársai, 1971.; Dyerberg és munkatársai,
1978.).

Hamarosan –1985-ben – megjelent egy 20 éves, majd 10
évre rá egy harminc éves követéses vizsgálat; mindkettõ azt
bizonyította, hogy napi 30 gramm hal fogyasztása 50-70%-kal
csökkenti a szívhalálozást (Kromhout és munkatársai, 1985.;
Daviglus és munkatársai, 1997.).

Idõközben napvilágot látott egy klinikai vizsgálat is, amely-
ben infarktuson átesett betegek egy része csökkentette a telített
zsírok és növelte a növényi olajok fogyasztását, másik részük
rendszeresen halat fogyasztott. A zsírbevitel visszafogása nem
használt, viszont a rendszeres halfogyasztás 30%-kal csökkentet-
te a második infarktus kockázatát (Burr és munkatársai, 1989.).

Még nagyobbat szólt a GISSI-Prevenzione vizsgálat ered-
ménye, amelyben elég csekély mennyiséggel, napi 1 gramm
Omega-3 adásával -a szokásos kezelést kiegészítve- két év alatt
30%-os halálozás csökkenést lehetett elérni infarktuson már áte-
sett betegeknél (GISSI-Prevenzione Investigators, 1999.).

A mainstream orvoslás lassan kénytelen-kelletlen tudo-
másul vette az Omega-3 kardiológiai hatásait, de ezt a klinikai
orvoslás a mindennapokban alig hasznosítja. Ám az Omega-3
nem „szívgyógyszer”, hanem az egész szervezet esszenciális táp-
anyaga. Ezért nem meglepõ, hogy az Omega-3 pótlásnak szerte-
ágazó pozitív hatásai vannak.

A zsírok és a táplálkozásunk minõségétõl függ, hogy a sejt-
hártya ruganyos marad, vagy bekeményedik.

Ha nem elegendõ a szervezetünkben az Omega-3, akkor
abban az esetben táplálkozhatunk a legegészségesebben, szed-
hetjük a legjobb, legköltségesebb, legkiválóbb vitaminokat, táp-
lálék kiegészítõket, kidobott pénz, mert csak egy kis részük
hasznosul, a többi egyszerûen átmegy rajtunk, hasznosítatla-
nul kiürül.

Egy már biztos. Fontos a megfelelõ mennyiségû és minõ-
ségû Omega-3 bevitel.

Miért hangsúlyozom ki? Mert rengeteg olyan Omega-3 ké-
szítmény kapható, mely se a kívánatos mennyiségi, se a minõ-
ségi szintet nem üti meg, és messze van tõle, mint Makó
Jeruzsálemtõl.

Miért van ez?
Az Omega-3 piac a táplálék kiegészítõ piac 20%-át teszi ki.
Ez óriási pénzt jelent.
Ebbõl senki nem akar kimaradni. Ha valaki csak mosó-

port gyárt, gyárt mellé Omega-3 terméket is, hogy ne maradjon
ki az üzletbõl. Nagyon olcsón elõ lehet állítani, nagyon silány
minõségû, nem éppen egészség támogató olajat. És sajnos ta-
lálnak rá vevõt is.

Hogyan tudom összehasonlítani az olajakat egymással?
Ha valaki egy boltban keres megoldást, csak az látja, hogy me-
lyik cég gyártja, és mennyibe kerül. Viszont a legfontosabb dolog
hiányzik. A TOTOX érték. Valójában ez adja az összehasonlítás
alapját. Mennyire friss az olaj.

A halolaj tisztaságához TOTOX-értéket (TOTal OXidation
value – Teljes Oxidációs érték) rendelnek. A TOTOX-érték jelzi

az oxidáció mértékét és ezáltal a termék káros hatását. A 26 fe-
letti érték nagyon káros az emberi testre.

Egy 2011-ben Norvégiában végzett kutatás jelentésében, a
Rubin kutatási jelentésben vizsgált 113 termék közül csak 4
termék volt 26-os érték alatti. A 4 termék közül egyik sem volt
kapszulás Omega-3 halolaj!

A norvég EQOLOGY cég Pure Arctic Oil termékének
TOTOX értéke 4-6, ami jelenleg a világ legjobb és legtisztább
Omega-3 terméke.

A silány minõségû olajakat kapszulázzák, abból a célból,
hogy a fogyasztó ne érezze az avas olaj kellemetlen szagát és
ízét. Egyszerûen becsapja a gyártó a fogyasztót. Megeteti azt,
amit egyébként önként senki sem fogyasztana el. A magas ava-
sodási indexû olaj rengeteg méreganyagot, és rákkeltõ szabad-
gyököt tartalmaz.

Senki nem használja a háztartásában a megavasodott
zsírt, olajat, vagy olajos magvakat. Érdekes módon kapszulá-
zott termék fogyasztásakor mégis sokan ezt teszik.

Figyeljünk erre is, ha fontos az egészségünk.
Mint az elõbb már említettem, a jelenleg elérhetõ Omega-

3 termékek közül a valószínûleg legfrissebb, legtisztább, és leg-
hatékonyabb Omega-3 olajat a norvég EQOLOGY cég állítja elõ.
Azzal érik el ezt a rendkívüli frissességet, hogy a halászhajókra
telepítették a feldolgozást. Ami azt jelenti, hogy a kifogott ha-
lakból 6 órán belül már palackban is van a feldolgozott olaj.

A halak a legtisztább vizek közé sorolt, hideg vizû, Norvég-
tengerbõl (norvégul: Norskehavet) származnak. Az olaj forrá-
sa a nagy testû foltos tõkehal, mely a tápláléklánc csúcsán áll,
és nagy koncentrációban tartalmaz Omega-3 zsírsavat.

Sokan ódzkodnak a halolajtól az íze és a szaga miatt.
Ha egy halolaj nagyon friss, akkor nyoma sincs kellemetlen
szagnak és íznek. Sõt kifejezetten kellemes az illata is és az íze
is, ami valljuk be õszintén, nagyon nem jellemzõ az Omega-3 pi-
acra. Olyannyira, hogy sokan salátákra is használják öntetként.

Ezt megerõsítendõ a norvég cég több éve már, hogy folya-
matosan megméreti magát és olajait a Superior Test Award-on.

Az EQOLOGY Omega-3 olajai nem csak a kategória
legjobbjai, de mind emellett még finomak is.

Az iTQi – Európa egyetlen pártatlan szakmai testülete – ál-
tal 2005 óta szervezett megméretésen minden terméket a sa-
ját kategóriájában jutalmaznak a bírák, szigorú érzékszervi
vizsgálat során, egyéni vak kóstolás és laboratóriumi minõség-
vizsgálatok alapján.

A zsûri 17 különbözõ nemzetiségû – az európai szakma él-
vonalába tartozó –, nemzetközi tekintélyû, köztük Michelin csil-
lagos séfekbõl, bor- és italszakértõkbõl, sommelier-ekbõl áll.

A „Superior Taste Award” díj odaítélése során a kóstolók
nem az éttermi elõírásokat követik, hanem szubjektíven érté-
kelik a termékeket.

2021-ben az EQOLOGY mind a négy olaja kategóriájában
a legmagasabb minõsítést kapta, 2 Michelin csillagot.

Vegán Omega-3 olaj.
Vannak olyanok, akik vegán étrenden vannak, azaz kerü-

lik a halak fogyasztását is. Általában aki vegán, azok olajos mag-
vakból származó Omega-3 terméket választanak. A leggyako-
ribb talán a lenmagolaj. Azonban egy komoly probléma van
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ezekkel az olajokkal. Ezek az olajok Omega-3 vegyületekbõl
nem EPA-t (Eikozapentaénsav) és DHA-t (Dokozahexaénsav)
tartalmaznak, hanem Alfa-linolénsavat (ALA).

Ami nagyon fontos lenne az egészségünk szempontjából
az az EPA és a DHA.

Az EPA a gyulladáscsökkentésben és a hangulatjavításban
játszik szerepet. Számunkra a legfontosabb Omega-3 vegyület
a DHA. Agyunk 60 %-a zsírsav, ennek 50 %-a Omega-3 zsírsav,
jelesül DHA. Látásunkhoz is a DHA -ra van szükség.

Visszatérve a lenmagolajra. Szervezetünk az ALA kb 10-15
%-át tudja átalakítani EPA –vá, de nem tud elõállítani DHA-t.
Éppen ezért nem ideális és nem elégséges az egészségünk
szempontjából.

Viszont a már említett norvég cég vegán olaja nem olajos
magból elõállított, hanem friss Schizochytrium sp. mikroalgá-
ból hidegen sajtolt Omega-3 olaj, EPA –val és magas DHA tarta-
lommal. Pont mint a halolajnál, ideális, csak éppen ez vegán.

Kiemelve egy területet, pár gondolat a fejlõdõ szervezet és
az Omega-3 kapcsolatáról.

Vizsgálatok egyértelmûen bizonyítják, hogy az Omega-3
nélkülözhetetlen a magzati, és a születés utáni agyfejlõdéshez.
Hiányában a késõbbiekben tanulási és viselkedési zavarok lép-
nek fel. Az agyi DHA megfelelõ magzat korban történõ felhal-
mozódása kritikus fontosságú a késõbbi normális neurológiai
és vizuális fejlõdéshez (Yavin és munkatársai., 2001.).

Amikor szoptatott és tápszerrel etetett csecsemõket ha-
sonlítottak össze, a szoptatott gyermekek agyában kétszer any-
nyi DHA volt kimutatható, s összességében a szervezetükben
háromszor annyi DHA halmozódott fel, mint a tápszeres kont-
rollcsoportnál. A 200 mg/nap DHA adagot szedõ szoptatós
anyák csecsemõinek 4 hónaposan élesebb volt a látása és 9 hó-
naposan jobb volt a problémamegoldó készsége (Guesnet és
munkatársai, 2010.).

A DHA felhalmozódása a várandósság utolsó három hó-
napjában gyorsul fel, de a homloklebenyben 20 éves korig fo-
lyamatos nõ a szintje azzal párhuzamosan, ahogy ez a humán
érzelmekért, kognitív funkciókért, motivált viselkedésért és
viselkedésgátlásért, valamint a figyelemért felelõs terület fejlõ-
dik. Ezért a koraszülötteknél szignifikánsan gyakrabban fordul
elõ figyelemzavar, impulzivitás, tanulási zavarok, nyelvi
zavarok, hiperaktivitás, szorongás, motoros zavarok és gyenge
szociális mûködés az életkorban és nemben megegyezõ idõre
születettekhez képest. ADHD-ban szenvedõ gyerekek és felnõt-
tek vérében az átlagnál alacsonyabb az Omega-3 szint. Születés
után a csecsemõ DHA ellátottsága az anya Omega-3 fogyasztá-
sától függ. (A növényi eredetû olajos magvakból származó
Omega-3 nem növeli az anyatej DHA tartalmát!) A magzati és a
korai évek Omega-3 hiánya a késõbbiekben jelentõsen meg-
növeli a késõbbi skizofrénia, depresszió és bipoláris betegség
kialakulásának a kockázatát is (McNamara és Carlson, 2006.).

Nyolc éves korban mérték a gyermekek verbális intelli-
genciáját annak függvényében, hogy anyjuk mennyi Omega-3
tartalmú tengeri élelmet fogyasztott a várandóssága alatt. A he-
ti 15 grammnál kevesebbet fogyasztókhoz képest a heti 3270
grammnál is többet fogyasztó anyák gyermekeinek 31%-kal
volt jobb a teljesítménye (Hibbeln és munkatársai, 2007.).

A várandós anyáknál ezért kiemelten fontos az Omega-3
bevitel, fõleg ha már nem az elsõ kisbabát várja. Általában a
harmadik gyermeket várva, ha nem figyelt oda a kismama a
megnövekedett Omega-3 igényre és bevitelre, sokszor súlyos
Omega-3 hiány lép fel, aminek kárát mind a baba, mind az
édesanya szenvedi.

Ha már Alfától Omegáig, akkor megemlítenék még 2 betût.
K és D. Méghozzá K2 és D3 vitamin. A 80-as évek nagyon népsze-
rû iskolatej mozgalmának az volt a célja, hogy a felnövõ generá-
ció kálciumban gazdag étrendje egészséges csontozatot hozzon
és megelõzendõ a késõbb kialakuló csontritkulást. Igen ám, de
porszem került a gépezetbe. A sok kalcium mellõl, ha hiányzik a
D3 vitamin, csak egy kis hányada épül be a csontozatba, viszont
egy ideig kering az érrendszerben, míg végül lerakódik az erek fa-
lán meszes lerakódást képezve. Valahol öngól.

Ezen a helyzeten képes óriásit javítani a K2 MenaQ7, más
néven K2 Mk7 és a D3 vitamin.

Osteocalcin egy fehérje. Az MGP (Matrix Gla Protein) szin-
tén egy fehérje. A Kalcium egy fontos tápanyag a sejtek mûkö-
déséhez és a csontrendszerhez. Nem szeretnénk belõle túl
sokat, fõleg az ereinkben. Aztán, ahogy öregszünk, úgy a vérke-
ringésben található kalcium összegyûlik az érfalon, melytõl az
merevvé válik. Ez gyengébb véráramot eredményezhet, mege-
melheti a vérnyomást, és akár az érfalak megrongálódásához
is vezethet. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, barátaink segítségét
kell igénybe vennünk. Az Osteocalcinét és az MGP-ét. Az MGP ki
fogja tisztítani a kalciumot az erekbõl, míg az Osteocalcin a
csontokba irányítja azt, ahol igazán szükség van rá. De egyikük
sem képes erre további segítség nélkül. Szükség van rá, hogy a
D3 vitamin szintetizálja, a K2 vitamin pedig aktiválja õket.
Amikor megfelelõ a K2 vitamin bevitel, akkor a kalcium kike-
rül a vérkeringésbõl, és más szövetekben kerül felhasználásra:
például az erõs csontok felépítésében. Ha a legjobb K2 vitamint
keressük, akkor olyan táplálék kiegészítõt érdemes választani,
mely MenaQ7-et tartalmaz. Az EQ K2+D3 vitamin plusz
MenaQ7-et tartalmaz, mely az egyetlen klinikailag igazolt K2 vi-
tamin forrás a piacon.

Több vizsgálat is jelent már meg, mely az Omega-3 Covid-
19 ellenes hatását bizonyítja.

Az egyik vizsgálatban száz, otthon ápolt Covid-19 beteg vett
részt, két csoportra osztva. Az Omega-3 kezelés több mint két-
szeresére növelte annak valószínûségét, hogy a 17. napra min-
den tünet megszûnjön (52% a kezelt csoportban, szemben a
kontroll 24%-ával) (Kosmopoulos és munkatársai, 2021.).

Egy másik vizsgálatban az intenzív osztályra kerülõ bete-
gek egy részének adtak Omega-3-at. Az eredmények szerint egy
hónap alatt a betegséget túlélõk aránya az Omega-3 csoport-
ban 6.1-szeres volt (Doaei és munkatársai, 2021.), dacára
annak, hogy az alkalmazott Omega-3 mennyisége tulajdon-
képpen nevetségesen kevés volt.

Egy harmadik vizsgálatban a sokkal egzaktabb Omega-3
indexet mérték (a vörösvérsejtben mérhetõ Omega-3

Muszáj szót ejtenem az Omega-3 hatásáról a Covid-19
vonatkozásában.
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tartalom) a 74 idõs, krónikus betegségekben szenvedõ Covid-
19-ben szenvedõ betegeknél. Az Omega-3 index alapján 4 cso-
portba osztották a betegeket. A legalacsonyabb értékû csoport-
nak 3.56%-nál alacsonyabb, a legmagasabb értéket mutatók-
nak 4.53%-nál magasabb volt az Omega-3 indexe. Egészséges
kontrolloknak átlag. 7.8% volt az értékük. A legmagasabb érté-
kû csoportnak 55%-kal volt kisebb az esélye, hogy lélegeztetõ
gépre kerüljön és 72%-kal valószínûbben maradtak életben
(Zapata és munkatársai, 2021.).

A pozitív hatás egyértelmûen az Omega-3 gyulladáscsök-
kentõ és immunserkentõ hatásainak tulajdonítható (Hathaway
és munkatársai, 2020.; Akram és munkatársai, 2021.).

Tizenhét olyan vizsgálat összevont elemzésébõl, amelyek-
ben objektíven mérték az Omega-3 vérszintjét, levonható az a
következtetés, hogy a magas Omega-3 szint legalább 15-18%-
kal csökkenti az össz-, 15%-kal a szív- és 11%-kal a rákhalálo-
zást (Harris és munkatársai, 2021.).

Az Omega-3 számos, itt nem bemutatott, gyulladásos ter-
mészetû betegségcsoportban is komoly hatásokat mutat (Ya-
tes és munkatársai, 2014.), mint pl. autoimmun (Simo-
poulos, 2002.) és neuropszichiátriai betegségek (Young
Conquer, 2005.), diabetes (Delpino és munkatársai, 2021.),
asztma (Papamichael és munkatársai, 2018.) és bõrbetegsé-
gek (Thomsen és munkatársai, 2020.).

Fontos kiiktatni az étrendbõl a növényi olajokat (kivéve az
olívát és a kókuszolajat) és a margarinokat, s fontos Omega-3
halolajat fogyasztani. A megtévesztõen reklámozott növényi
Omega-3 nem pótolja az állati eredetût (ALA EPA, DHA).

Kérem, hogy legyenek körültekintõek. Ha fontos az
egészségük, figyeljenek a részletekre is.

Felhasznált forrás

Szendi G.: Létszükségletünk: az Omega-3
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Õsök fája Fõnix

Kanizsa József

ISTEN KEGYELMÉÉRT IMÁDKOZOM
(Boldog Batthyány Strattmann László kápolna
elõtt állva, Dr. Pék György szemorvosra gondolva)

Ó, Uram, Uram, keresztet vetettem
A szolgád elõtt meghajtottam fejem
S a te hû szolgádra, Lászlóra gondoltam
A szegények szemorvosát ott láttam
...láttam az oltárnál, ahogy imám mondtam

Hozzá is szólt az imám szemmûtétkor
Köszönöm Uram tudom eljött a kor...
Eljött az Idõ a múlttal számot kell vetni
Isten áldó, védõ kegyelmét meg kell nyerni
E kegyelemtõl megnyugodva elmerek menni...
Ámen
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Jámbori Tamás

Fotók

Kilátás Kerámiaégetés

Színekben Mystic Red

Földanya Fáradt vitéz
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Auer Miklós
Egy kiállítás margójára,
avagy így éltem meg én

Nagy örömömre szolgált, hogy annak idején, ha nem is
egyszerûen, de sikerült néhány tevékenységet a Települési Ér-
téktárba (Helyi Értéktár) javasolni és felvetetni. Azonban azóta
is motoszkál bennem néhány gondolat. Azért, mert ugyan sike-
rült a „Modell és Makettépítõ Klub Körmend tevékenységét” és
néhai „Tóth László (Dódó) munkásságát” felvetetni, de nem si-
került például a „Házimozi Mûhely tevékenységét” elfogadtat-
ni. Pedig ennek a Mûhelynek a keretében több városi rendez-
vényen is bemutatkozhattak körmendi filmes alkotók.
Továbbá készültek ott olyan kisfilmek, etûdök, melyek három
éven keresztül bemutatásra kerültek a Pusztaszeri Országos
Természetfilm Fesztiválon. (Körmend a gólyák városa, A Rába
és élõvilága, Y 09 Postagalambsport Egyesület). Továbbá több
száz, Körmendhez köthetõ videokazetta feldolgozása, digi-
talizálása, archiválása is folyt. Ezek a szalagok nagyon sok érté-
ket rejtegettek. Rendkívül sovány vigasz, hogy a Házimozi
Mûhely azóta felszámolásra került. Viszont ebbõl adódóan fél-
be maradtak olyan Körmendhez szorosan kapcsolódó, néhai
Farkas József kézirata alapján megkezdett munkák, melyeket
már senki nem fog befejezni... De tudomásul vettem a
Bizottság döntését.

Mindemellett még a mai napig is vannak gondjaim a
Felsõberki városrészben (ritka kivétellel) évente megrendezett
„Káposztafõzõ Fesztivállal” kapcsolatban. Holott, de ez csak az
én magánvéleményem, itt egészen másról van szó. Ez nem egy
falunap alkalmával, vagy egy városi rendezvény keretében meg-
tartott fõzõverseny, vagy egy piknik. Ez a Fesztivál a városrész
életének, jelenének szerves része. Itt különlegességeket lehet
látni, finomabbnál finomabb illatokat szagolni, fondorlatos
technikákat látni, tobzódni a kulináris élvezetek között. Nem
adom fel, rajt vagyok az ügyön.

Ami nem megy ki a fejembõl és számomra hatalmas csa-
lódás az a Körmend Értékeit bemutató imázs film. Nagyon vár-
tam a premiert, fõleg annak fényében, hogy állítólag jól sike-

rült. Ugyanis többen látták, mert a világhálón néhány napig lát-
ható volt még a bemutatás elõtt, azonban lekerült onnan. Így
aztán pláne, hogy izgatott voltam. Már csak azért is, mert a for-
gató csoport több órát is eltöltött a Makettklub helyiségében. A
filmben ennek ellenére 3, azaz három(!) másodpercet kap-
tunk. Az okát, indokát ne keressük... Inkább úgy fogalmazok,
hogy legalább bekerültünk, vagy inkább nem maradtunk ki.
Mindegy, ez van.

Majd felröppent a hír, hogy egy nagyon sikeres pályázat-
nak köszönhetõen kiállítás lesz a Helyi Értékekbõl. Készültem
is nagyon, hiszen a legnívósabb munkákkal szerettem volna
részt venni. Úgy gondolom, nem mindegy, hogy mivel jelenik
meg valaki egy ilyen rendezvényen. A tökéletességre törekedve
dolgoztam. Nem kellett sietni, mivel a határidõ nem volt túl
szoros, többször tolódott is. Majd eljött a nagy nap, elõváloga-
tás lesz. Mi az elképzelés, mi a terv?

Vinném a hajómat, a Bismarckot 1/200 méretben.
Mekkora is ez? 1 méter 25 centiméter. Nem kell, nem lehet,
mert túl nagy. Túl nagy? Kiderült, hogy a tárlóhoz képest. Hát
jó, akkor marad. Mentõ kérdés: kisebb nincs?

Vinném a Kastély építési periódusait bemutató makette-
met 1450-1710 közötti idõszakra vonatkozóan megközelítõen
fél nézet fél metszet kivitelben, 1/120 méretben. A környezeté-
vel együtt az egész 80x63 centiméter. Nem kell, mert már van
ilyen. Van ilyen? Pestiesen szólva megállt bennem az ütõ. Ilyen
makett a világon nincs. Egyedi példány, rekonstrukciós elkép-
zelés. A számomra elérhetõ valamennyi kiadványt többszörö-
sen is elolvasva, szinte már megtanulva építettem. Nem kevés
analógiát is kerestem. Olvastam kárpitokról, bútorzatról,
kapukról, gyilokjárókról. Vázlatokat, rajzokat, fotókat néztem
át. Több tucat ilyen témával foglalkozó filmet néztem végig, ku-
tatási jelentéseket tanulmányozva próbáltam a legjobbat ki-
hozni. Nincs fotómaratás, 3D nyomtatás. Van helyette manuá-
lis munka. Alapanyagként gipszkarton, fenyõléc, balasafa, ja-
pán papír és segédanyagok. A Kastély nem csak Helyi Érték, ha-



nem a Megyei Értéktár része is, a makett meg mégsem kell.
Hát jól van, ha nem kell, akkor ez is marad. Nem értettem. Le
is álltam a építésével, félre tettem, letakartam. Ettõl függetle-
nül úgy döntöttem – ha már ennyi idõt, pénzt és energiát bele-
öltem – elkészítem a környezetet (vizesárok, palánk, gyalogos
híd, kastély kert, sziget, õrtorony) csak úgy, magamnak. (Az va-
ló igaz, hogy van egy rekonstrukciós elképzelés alapján készült
kastély makett, de az több mint 13 éves. És akkor még nagyon
kevés információ állt rendelkezésre, így az meg sem közelíti a
valóságot).

Vinném a Millenniumi, majd a további évekbõl származó,
a vízi karneválhoz köthetõ míves kerámia tárgyakat és egyéb
dolgokat, hiszen a Vízi-karnevál is Helyi Érték. Azok nem
kellenek, mert nem férnek bele a koncepcióba. Nem értettem.

Vinném a „Gólyás” és a „Rábás” filmeket. Nem kellenek.
Nem értettem. Hát akkor mit vigyek? Elment a kedvem az
egésztõl.

Teltek a hetek. Léptem egyet, másik „forrást” kerestem.
Újra meg kellene nézni azt a Kastély metszetet. Tényleg nem
jó? Tényleg nem kell? A szemrevételezés eredménye pozitív
lett. Mégis jó lesz, de ha már azt mondták, hogy nem kell, in-
kább mégis maradjon, volt a konklúzió.

Ismét eltelt néhány hét. Kérdésként jött, hogy mégiscsak
van-e „Gólyás” filmem. Rövid a válasz, nincs. (Nem emlékez-
tem, hogy lenne, mivel sok példányt kölcsön adtam annak
reményében, hogy majd visszakapom õket). Ezért ismét úgy-
mond bepróbálkoztam, hogy de vannak „Rábás” filmek, etû-
dök a „Gólyás” helyett. Azok nem kellenek. Nem kellenek?
Pedig a Rába folyó is nem csak Helyi Érték, hanem a Megyei Ér-
téktár része. A hullámain egy kajakban üldögélve forgatott
filmek, etûdök meg nem azok? Nem értettem. A kedvem talán
még jobban elment. A sorozatos kudarcélmény ellenére nem
adtam olyan könnyen a dolgot, a cél lebegett elõttem. Nem hiá-
ba kutakodtam. Találtam egy tényleg utolsó példányt a gólyák-
ról. Jaj de jó! Le is adtam, bizakodva, hogy talán le is lesz vetítve.
Már majdnem visszajött a kedvem, míg ki nem derült, hogy
nem a képi anyag kellett, hanem csak a szöveg. Nem értettem.

Majd jött egy váratlan kérdés. Készen van a makett? Mert
mégiscsak kell, de csak akkor, ha a környezet nélkül tudom a
rendelkezésre bocsájtani. Mert akkor belefért egy hirtelen ta-
lált zárt tárlóba. Hogyan lenne készen?! Mint említettem, félre
tettem, mással kezdtem el foglalkozni. (Többek között

restauráltam, felújítottam egy R/C kikötõi vontató hajót, készí-
tettem több nyertes makettet.) Így újra fel kellett vennem a
fonalat, és az összes szabad idõmet erre a munkára áldoztam.
Nyilván való, hogy nem lett teljesen készen a most már viszont
szorító határidõre. Így az a szó is kikerült, hogy „építés” alatt,
azaz félkész. Egyébként ezt szeretem a legkevésbé. Félkész.
És itt meg is köszönöm feleségem mérhetetlen toleranciáját!

Majd jött az infó, lehet pakolni. Az ismételt és erõteljes válo-
gatás után az maradt, ami befért a tárlóba, abban a méretben,
amekkora volt. Nyilvánvaló nem azok a tárgyak kerültek oda,
amiket szerettem volna, nem olyan fotók kerültek kiválogatásra,
melyek a tevékenységet leginkább bemutatják. Mert azok már
készen is voltak. Értem, hogy nem lehet mindent kiállítani, de
azt is el kell (kellett) volna fogadni, hogy szabványosítás ebben
az esetben nem minden tevékenységre húzható rá.

A megnyitóra elmentem, az Emlékkönyvbe beírtam, mert
végül mégis csak örülni kell, hogy ezen a kiállításon részt tud-
tam venni. Csak nem kell annyit lelkizni. Megvolt, letudtuk,
kész, ennyi volt. Nem?
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Horváth Sándor
A lakosság szolgálatában állva – Iparom viszontagságos története 2. rész

Még visszatérve a mûhely építkezés idõszakára, a leendõ
mûhely nagyobbik helyiségébe, ahova a kocsival bejártunk
késõbb, a szerelõ akna felé még nem volt meg az aljbeton. Az
agyagos földben az akna ki volt ásva, a bejárati nagy ajtó kerete is
be volt falazva. A kb 3 éves Zsolti fiúnk szaladt az udvarban a mû-
hely felé. Ahogy futott, beleakadt a lába az ajtókeretbe, és belezu-
hant a frissen kiásott szerelõaknába arccal. Azonnal eszméletét
vesztette. Feleségem nagyon megrémült, felkapta a kisgyereket,
és futott vele a faluba Szíjártó Katalinhoz, az akkori védõnõnkhöz
végsõ kétségbeesésében, mert a kisgyerek semmi életjelet akkor
nem adott. Õ megnyugtatott bennün-ket, hogy nem hal meg, ha-
marosan magához fog térni. Úgy is lett. Zsolti fiúnk 15 évvel ké-
sõbb visszatért ebbe a mûhelybe, miután elõzõleg eredménye-
sen elvégezte a Szombathelyi Savaria Szakközépiskola
Közlekedésgépészeti szakát. Utána gépjármû technikusi okleve-
let szerzett. Ezzel egy idõben mûhelyemben megszerzett autóvil-
lamossági gyakorlat alapján a Szombathely 405. sz. Berzsenyi
Dániel Ipari Szakmunkásképzõ Intézetben eredményes szak-
munkás vizsgát tett 1993. év június 21-én autóvillamosságból.

Az autóvillamossági munkák mellett rengeteg akkumulá-
tort is hoztak. Abban az idõben az akkumulátorok üresen, szá-
razon töltetlenül kerültek kereskedelmi forgalomba. Ezek
savazása szakszerû formálása és üzembe helyezése is rengeteg
munkát adott. A sok akkumulátorhoz nagyon sok kénsav
kellett, amit eleinte nem kis teherrel a B.P. VEGYTEK Kén utcai
telephelyérõl hordtuk autómmal 50 literes ballonokban.
Késõbb a zalaegerszegi vegyészmérnök barátomtól kisebb ki-
szerelésekben Szakács Jenõtõl, ez közelebb volt. Az akkumulá-
torok töltéséhez több saját készítésû töltõm üzemelt, de a töltõ
teljesítmény növelése végett kellett vásárolnom egy nagy telje-
sítményû 50 A-os töltõt is, amit egy vállalati selejtezésnél sike-
rült is kedvezõen megvenni. Mert késõbb rengeteg nagy teher-
kocsi és traktor akkumulátorokat hoztak üzembe helyezésre,
de volt amikor nagyon sok egyforma akkumulátor érkezett la-
kosság részérõl. Ilyenkor savazás után párhuzamosan kötöt-
tem 8-10 db akkut és így gazdaságosabb volt a töltésük.

Késõbb fúzióba léptem a Körmendi Áfész Varia Áruházzal,
és onnét teherkocsi szám hozták az új üres akkumulátorokat,
amiket én sorozatban üzembe helyeztem, és beszereltem a gép-
kocsiba. A töltését a kocsinak leellenõriztem hozzá, ha szüksé-
ges volt beállítottam. Így garancia járt az akkumulátor mellé és
több éven át jó minõségben tudta üzemeltetni gépkocsija elekt-
romos berendezését. Mivel sok más elektromos javítás is volt a
gépkocsikon, amit csak úgy tudtam elvégezni, hogy egy idõszak-
ra az akkumulátorral járó munkákat és az akkumulátor keres-
kedést átruháztam családon belül átruháztam Zsolt fiamra egy
ideig. Késõbb feleségem vette át ezt a feladatot egy idõszakra.

A továbbiakban a fejlesztés megkívánta, hogy jó minõségû
kéziszerszámokkal, mûszerekkel egészítsem ki mûhelyemet.
Ezt az akkori NSZK-ban élõ unokatestvérem meglátogatásával
Karlsruheban oldottam meg.

Idõközben régi betegségem a gerincízületi gyulladás is
elért, de hûséges feleségem mellém állt, a nehéz munkákat el-
végezte. Dinamót, indítót leszerelte a gépkocsiról, az akkumu-
látort beszerelte, így nem kellett elküldeni senkit a kuncsaf-
tokból, nem szakadt meg az ipar folyamata.

A vállalási körzethatárom egyre nõtt. Nem csak Körmend
és környéke járt hozzám, hanem Gotthárd vidékrõl az Örségig,
egészen Magyarszombatfa, Lentiig, a Hegyhát Vasvárig, vala-
mint Jákig. A cégtáblámra németül is ki volt festve a szakma
„AUTO ELEKTRICITETEN MECHANIKER”. Így a határ menti
osztrák területekrõl is jöttek, és kiterjedt ismerõsi köröm alap-
ján is az egykori gépállomás volt szerelõi, szétszéledt trakto-
rosai, akik kirajoztak fél Vas megyébe, a régi volt gotthárdi gim-
náziumi iskolatársak, tanárok. Tehát munka volt bõven. Így jö-
vedelem is képzõdött.

A befolyt pénz egy részét fiaim továbbtanulására fordítot-
tam. Zsolti fiam igyekezett továbbfejleszteni elektromos tudá-
sát, és beiratkozott a Gyõri Széchenyi Fõiskola Villamosmérnöki
Karára. Robert fiúnkat rendkívüli kézügyességgel áldotta meg
az Úr. Így Õ több mûvészeti szakot sajátított el magas szín-
vonalon, és küzdött a mûvészeti fõiskola eléréséért. Ez mind
sokba került, de nem sajnáltuk az anyagiakat tõlük.

Sokat dögönyöztem a tengelyéig érõ sarat egykoron a gép-
állomás udvarában, majd késõbb ott megcsinálták, de a TSZ ud-
varban viszont nem. Azt tudtam, hogy a kulturált munkavég-
zéshez ez is hozzá tartozik, így mihelyt elkészült a mûhelyem,
mindjárt nekiálltunk az út építkezésének. A sokat segítõ Sulcz
Béla nagy tudású építéstechnikus segítségével erõs vastag be-
tonburkolattal elláttuk az udvart, egészen a 8. számú fõút pere-
métõl a mûhelyig és amellett is összesen 180 m felületen. Nem
csak anyagilag, de fizikailag is megerõltetõ munka volt.
Kannákban hordtuk a kavicsot és a betont. Haraszti faluból el-
jött a Rámfli Laci bácsi. De még keresztapám, anyám testvére
Várkõi Laci bácsi is eljött Szeghalomról. Mikor elkészült szép és
jó volt, de ahogy télen a sózott útról bejártak a kocsik a behor-
dott sólé kezdte erodálni a betont. Ezért még az ÁFA bevezetése
elõtt 5 cm vastag aszfaltréteggel vonattam be.

1982-ben súlyos tragédia ért bennünket, és a környezõ te-
lepülést. Kiöntött a Rába és a Pinka. Csónakokkal jártak a há-
zak körül, a mûhelyet is 30-40 cm magas víz árasztotta el, a sze-
relõakna padlói is az utcára kiúsztak. A kár hatalmas lett, sok
alkatrész és anyagok kerültek a szennyes ár alá. Lakásunk is
tönkre ment, a szobák megereszkedtek, fel kellett törni az alj-
betont újra betonozni, parkettázni kellett. A biztosító valamit
térített, de ez csak töredéke volt a kárnak. Kemény munkával,
ahol idõs apósom is besegített túltettük magunkat ezen a tragi-
kus idõszakon is.

Erre az idõre a mûhely forgalma is megnövekedett. Még
az ipar kezdeti idõszakában sikerült Pestrõl a Röppentyû utcai
lerakatból vásárolni egy kiselejtezett aránylag fiatal Zsiguli
kombit, ami fontos volt az iparom üzemeltetésének szem-
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pontjából. Ezt késõbb egy aránylag fiatal 1200 sima Ladára cse-
réltem le. Így már nagyobb utakra is mertünk vállalkozni.

Az IFJÚSÁGI UTAZÁSI Iroda ajánlatával két alkalommal is
elmentünk nyaralni Bulgáriába, Várnába, a Fekete-tengerhez
a családdal. Majd késõbb az Olasz tengerpartra két alkalom-
mal. Ezek az utak nagyon jól sikerültek, jó hatással voltak a gye-
rekek világlátására, tudására. Kellemes, életre szóló emlék-
ként maradtak meg bennünk és a fényképeken. De ha takaré-
koskodtunk is, emlékként éltük meg e szép távoli helyeket.

Egy idõ múlva úgy éreztük, hogy jobb lenne közelebbi nya-
ralási helyet keresni, biztosítani családunknak. Ezzel a szán-
dékkal vásároltunk meg egy kisebb telket a Balatonnál Ábra-
hámhegyen 1984-ben. Ott bekerítettük, vizet vezettünk, mûkö-
dési infrastruktúrát létesítettünk, de sajnos nem bírtunk az ot-
tani hatóságokkal megegyezni, így nem sikerült egy kis nyaraló
épületet felépíteni. Így eladtuk, és vásároltunk 1989. 05. 31-én
Balatonedericsen egy másikat, csodálatos panorámával.

Sajnos a földterület sokkal nagyobb volt, de földi pince és
melléképület volt itt már. Építési engedélyt itt sem kaptunk, de
ahogy anyagi és fizikai erõnk megengedte, hatalmas erõbea-
dással ismerõs baráti kõmûvessel a család nagymértékû segít-
ségével hírtelen felépítettük kétszintes nyaralónkat a földi pin-
cére. Mire a hatóságok tiltakoztak, már majdnem kész volt. A
végén kisebb büntetéssel megúsztuk a fennmaradást.

A fõ baj nem is azzal volt, hanem a kétezer négyzetméter te-
rület nagyon sok munkát adott a családnak, fõleg feleségem-
nek. Így késõbb már nekünk a nyaralásra nem jutott abszolút
idõnk. Még a Balatonra is ritkán tudtunk ránézni, mert mindig
sietni kellett, mivel innét 100 km-re volt az otthonunk.

Munkaidõben viszont folyt az intenzív munka mûhely-
ben. A mai akkumulátorok szinte teljesen zártak. Az én idõm-
ben különbözõ csavaros dugókkal voltak lezárva a cellák. Idõk
folyamán rájöttem, hogy a nagyon mélyen kisütött vagy telje-
sen kimerült akkumulátorokat 90%-ban regenerálni lehetett
az akku teljesítményétõl függõen nagyon kis töltõárammal, ti-
zed amperokkal, de ez hosszú idõt vett igénybe, sokszor egy he-
tet vagy többet. Ilyenkor a savsûrûség növekedése jelezte a
regenerálódást, így sok akkumulátort meg lehetett menteni. A
lejárt élettartamú vagy tönkrement akkumulátorokból kiön-
töttem a kénsavat, és különbözõ szûrési eljárásokkal és derí-
téssel újrahasznosítható, teljes értékû akkumulátor savat nyer-
tem ki. Ennek a rekultivációnak környezetvédelmi szempont-
ból is nagy jelentõsége volt.

Ha valami meghibásodás történt a gépjármû elektromos
rendszerében és nem mûködött optimálisan, rögtön kéznél
volt az áldozati bárányként a jármû gazdájának vagy egy kon-
tárnak a feszültségszabályzó. Rögvest megcsiszolták
smirdlivel, és ezzel teljesen tönkretették a finom érintkezõkbe
beleragadt homokszemcsékkel. Nagyon sokan jártak így az
MZ-jükkel, Jávákkal és fõleg a Trabantokkal, Skodákkal,
Ladákkal. Egy kisebb hányadát még meg tudtam menteni,
hogy kipucoltam az érintkezõket elõször durvább késõbb min-
dig finomabb tûreszelõkkel, de nagyon sokat cserélni kellett.

Még más úgyszólván talán konstrukciós hiba volt a
Trabantnál, szinte a legkényesebb elektromos egységet a kocsi
legaljára, néhány centiméterre az út porától, sarától kitéve a
nagyméretû szennyezésnek. De ez még ha nem lett volna hiba

kiváltó ok, a felette elhelyezkedõ karburátor az üzemanyag cse-
pegése megtette végleges károsító hatását. Sok-sok ezer ilyen
meghibásodás volt naponta több is. A másik, ami rengeteg mun-
kát adott a Ladáknál a generátor fölé helyezték el a termosztátot.
Annak csatlakozó gumi csöveit bilincsekkel. A csatlakozások idõ-
vel meglazultak a forró maróhatású fagyálló folyadék belecsepe-
gett, folyt a generátorba, mire mûhelybe került legtöbbször tönk-
rement a generátor és a forgórésze. A sort folytathatnám még,
de ez csak egy kis ízelítõ a meghibásodások garmadájából.
Hosszú évek során kisebb problémák, sérülések történtek a
mûhelybe, de hála Istennek emberéletben nem esett kár, de pél-
daképpen okulásból elmondok két esetet tanulság képen.

Akkumulátor tölténél gáz képzõdik az ólomlemez polari-
tásától függõen oxigén és hidrogén, ezek szikra vagy nyílt láng
hatására hangos detonációval egyesülnek. Ezt hívják durranó-
gáznak. Kis akkumulátoros mûhelyembe, ami jól szellõzõ volt,
többek között 2 db új fejér proli-propilénházas nagyobb méretû
teherkocsinak szánt akkumulátor befejezõ formáló töltése
folyt már erõs gázképzõdéssel. A mûanyag dugós csavarok ki
voltak csavarva és ráhelyezve a furatra. Talán a töltõ csipeszé-
nek laza kapcsolata az akku pólusán szikrát váltott ki, ahogy
hozzá érhettem. Így hatalmas dörrenés mellett beindult a deto-
náció a cellákban keletkezett robbanás feszítõ hatalmas erõvel
vágta a mennyezetre a dugót, a cella fedelet szilánkosan szét-
tépte, ennek éles savas darabját szemem felé a halántékomhoz
vágta, homlokom bõrét mélyen felszakítva. Így egyhetes kórhá-
zi kezeléssel megúsztam, és még a szemem is megmaradt.

A biztosítóktól Martonék kiszálltak, így a kár megtérült. Se
azelõtt cégeknél, se késõbb magamnál többet nem jártam így.

Ettõl teljesen független, jóval késõbb történt az eset. A he-
lyi munkásõr parancsnok megkért, hogy S-100 Skoda gépko-
csijának a feszültség szabályozóját állítsam be. Úgy emlékszem
beteg állományban voltam, influenzával, de a jó ismerõsnek
nem akartam elhárítani ezt a kérését. Bejárt a mûhelybe. Ott a
kocsi hátuljában dolgoztam is a szabályozón. Kint elég hideg
volt, én lázas voltam. Késõbb behajtottuk az ajtót is, hogy ne le-
gyen olyan hideg. Sokáig járt a motor, tökéletes volt az égése,
mert csípõ füst nem keletkezett a motor járása közben. Sokáig
állítgattam a feszültség szabályozót, mivel nem akart beállni a
megfelelõ értékre. Közben égett a szemem, mondom, egy ki-
csit becsukom pihentetés végett, utána majd élesebben látok.
A kocsi gazdája türelmetlenül fel-le sétált a kocsi mellett.
Észrevette, hogy lebukok a kocsi hátuljába, eszméletemet vesz-
tettem. Azonnal az ajtóhoz ugrott, kilökte, és engem is kihúzott
az udvarra. Vizes ruhával dörzsölték a tarkómat, mondták,
hogy nem voltam teljesen magamnál a beszívott CO-tól.
Hamarosan elvitt a mentõ a kórházba. Borzasztó volt az elkö-
vetkezõ óra és nap. Nyitott ablaknál nem kaptam egyáltalán
levegõt, és olyan érzésem volt, mintha egy marék gombostût
nyeltem volna a tüdõmre. Tehát rendkívül alattomos a CO
mérgezés, mert nem éreztem semmi rosszat. Nem fuldokol-
tam, és ha egyedül vagyok, ott maradok örökre.

A mentõs Tibi barátom, aki elvitt a kórházba, késõbb ho-
zott egy vas gégecsövet, ezt felszereltette velem az ajtó alsó ré-
szére kivezetõ csõvel. Késõbb ezt rádugtam a kipufogóra és így
kiment az udvarra a gyilkos gáz. Azért hoztam, mondta, hogy
legközelebb ne hogy énhelyettem a hullaszállítók jöjjenek.
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Azon kívül rengeteg idõs koronatanú volt nálam, és javítá-
sa alatt elmesélték azokat a borzalmakat, amit átéltek a
Rákosi, illetve Kádár korszakban. Ezeket most leírtam helytör-
téneti munkáimba.

A Körmendi Kulturális Mûhely kiadványaiban megtalálha-
tók pl, a horvátnádaljai születésû Móricz János magyarságku-
tató életpályája.

Egykor volt munkahelyem, a Körmendi gépállomás törté-
nete. Apám volt munkahelye. A Bognár Garázs története.
Nagynéném és családja háborús tragédiája, Elfelejtett áldoza-
tok címmel. További nagyszerû hazafiak bemutatása, a hegy-
magasi Vitéz Tóth Károly, Bölecz Béla munkái.

Új lakóhelyemen, Tapolcán, nem is gondolják az embe-
rek, hogy életem nagy részét mivel töltöttem, és hogy a sok be-
szívott kipufogó gáz és akkumulátor savgõze után most a kísér-
leti kertemben tisztább levegõt szívok, és közben régi magyar
gyümölcs fajták további élését biztosítom szemzéssel, oltással,
és a környezõ falvakban összegyûjtöm a még fellelhetõ régi gyü-
mölcsfajtákat továbbszaporítás céljából.

Életem folytonos küzdelem volt a szakmai tudás megszer-
zéséért, az ehhez szükséges infrastruktúra felállításáért, fel-
szereléséért. Az élet megismételhetetlen és a kornak, ami eh-
hez társult. Az 1970-80 évek már megengedték a mezõgazda-
ságban a TSz-ek mellett a háztájit. Az üzemekben, gyárakban a
munka mellett és után különbözõ pénzszerzési lehetõségeket.
Az így keletkezett plusz jövedelmet életszínvonal javítására
használták fel az emberek. Elõször csak a rengeteg MZ jelent

meg a közlekedés javítására. Majd jött a tömérdek Trabant és
társai. Jó iskola idõszak volt részemre a XII. Autójavító majd a
gépállomás és a TSZ., majd végül a gyógyszergyár.

Az idõ felkínálta nekem ezt az egyedüli és megismételhe-
tetlen lehetõséget és én éltem vele nem volt könnyû, de meg-
csináltam. Ma már nem fájlalom, hogy az élet eltérített a rádiós
szakmától, talán nem is jártam rosszul anyagilag sem.

Jó érzéssel tekintek vissza a közel 40 küzdelmes iparos év
viszontagságaira, arra csaknem százezer ember problémájá-
nak megoldására, akik már túlnyomó részt eltávoztak. Kedves
szeretet és elismerõ tisztelet feleségemnek, aki idõ közben
tönkrement egészségében, de õnélküle lehetetlen lett volna
megcsinálni.

Az ipar hozadéka, hogy Zsolt fiúnk kiváló eredménnyel
végzett villamosmérnökként a Gyõri Széchenyi Fõiskolán, ezál-
tal családi alapon is tradicionálisan egy nagyon magas szintre
emelte a villamos szakmát. Ezen felül több szakmaági diploma
megszerzése után az immár a Széchenyi Egyetem Gyõr határo-
zata alapján 2020. március 10-én az informatikai tudomá-
nyok doktorává választotta Summa comlaude minõsítéssel.

Róbert fiúnk kiváló mûvészeti szakmai képességekkel hét
éven keresztül a korrupt kommunista felvételi rendszer által
megromlott egészségi állapotával, de eredményesen a Pécsi
Janus Pannonius egyetem szobrász szakmát elvégezte 2007-
ben. Több kiváló mûvészeti alkotása díszíti szülõvárosát,
Körmendet, Veszprémet és Tapolcát is.
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Bukits Anna: Család Bukits Anna: Õsök fája
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Mészáros Irén

Móricz Péter: A körmendi Várkert évszázadai

Végre egy olyan mûvet vehet kézbe az olvasó, amely vonzó
formátummal, tartalmi szakszerûséggel, gazdag képanyaggal,
nagyszerû empátiával mutatja be Körmend városának egyik
legszebb részét, a Várkertet, mely az ország 10 legnagyobb épí-
tett tájkertjébe sorolható. Tartalmas, hangulatos alkotás, mely-
ben a szerzõ Móricz Péter vendégszeretõ házigazdaként vezet
körbe bennünket a jól ismert és szeretett kastély körüli par-
kon, „Vénusz kertjén”. Arra késztetve az olvasót, hogy fogja a
cókmókját, s máris induljon a csodaszép, õszi pompájában vi-
ruló Várkertbe sétálni, piheni, felüdülni, gondolkodni. Mert a
könyvet lapozgató embert gondolkodásra készteti a könyv lap-
jain megelevenedõ történeti leírás, melyek által megismerhet-
jük a kert flóráját, faunáját, útjait, szobrait.

Az ötszáz példányban megjelent mû a szerzõ szándéka sze-
rint elsõsorban a körmendiekhez szól, de haszonnal forgathat-
ják „idegen” laikusok és a tudományok mûvelõi is egyaránt, hi-
szen a könyv a Batthyányak körmendi uradalmi központjában
emelt kastélyhoz tartozó reprezentatív, egykor 100 holdas kertet
mutatja be a 18. századi kialakulásától napjainkig.

Elmerenghet azon az olvasó, mennyi találékonyság volt
„nemes” elõdeiben, milyen emberi hagyomány folytatója volt a
herceg Batthyány család, s mennyi felelõsségünk van nekünk, ké-
sei „kerthasználóknak”, hogy ehhez méltó utódok lehessünk.

A szakszerûen, olvasmányosan megírt könyv fontos embe-
ri hagyományt értelmez kimondatlanul. Hogyan lehet egy az
ember és természet együttes munkájával teremtett alkotás, a
Várkert, szerves része a múltnak, jelennek, jövõnek a kör-
mendiek szellemiségének a helye.

A képzõmûvészeti album-szerû formátum telitalálat, hi-
szen könnyen forgathatjuk, vonzó a borító, szép a könyv
szedése, a képek, korabeli képeslapok, fotók minõsége, elhe-
lyezése. Könyvészeti korrektség, teljes adattár segít az
eligazodásban, s arra kapunk ösztönzést, hogy újabb és

újabb fejezetet olvassunk el, s bõvítsünk ismereteinket a ked-
ves parkról. Hiszen a történetének pontos ismeretével tovább
nõ a Várkert értéke, s arra biztat, hogy megóvjuk, s építsük to-
vább a jövõnek. Milyen volt a vár kertje a 17. században? Kik
rejtették el itt a késõközépkori kincsleletet? Hogyan jött létre
a park, a francia- és angolkert? Hányféle egzotikus növényt ül-
tettek el a kertben 1795-ben? Mire és hogyan használták a
19-20. század folyamán a hercegi családok? Melyik herceg
zárta el a kertet a körmendiek elõl? Ki rendelte el, hogy a kert-
ben kis táblák tudassák a sétálókkal a különleges növények
nevét? Kinek a tiszteletére világították ki a parkot 60000
fáklyával? Milyen állatok bújtak meg a fák között? Valóban le-
hetett az elsõ világháború elõtt teniszezni a kertben? Hogyan
pusztította szovjet katonaság a kertet? Milyen volt a majális
hangulat az 1980-as években? Sok-sok izgalmas kérdés, me-
lyekre a kötetbõl választ kapunk, s általuk beavatottá válha-
tunk a kert titkaiba.

Hazánkban kevés olyan kastélypark van, melyet az ott élõ
közösség minden idõben ennyire magáénak érezhetett, és
érzett, a lokalitás ilyen szintû megélése ritka tradíciója törté-
nelmünknek. A történész szerzõ kutatása, munkája által nem-
csak egy újabb helytörténeti „adalékkal” lettünk gazdagabbak,
hanem egy korszerû, európai, széles látókörû szemlélettel is.
És talán ez a mû legfontosabb üzenete is számunkra.
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Kanizsa József
Lelkem, tiéd a végtelen univerzum

N. Sebestyén Katalin festõmûvész, költõ elsõ verses kötetéhez szerkesztõi gondolatok...

Szoktam mondani a több éves tapasztalat, életutam alatt,
hogy „nincsenek véletlenek”, de a Sors vagy Isten adta lehetõ-
ségek mindig adódnak vagy adódtak a hosszú írói, költõ pá-
lyám során.

Ilyen eset való találkozásom is.
Elõbb a verseket ismertem meg, csak késõbb a festményeit.
Németh Nyiba Sándor ajánlotta figyelmembe N. Sebestyén
Katalin írásait, festményeit, hogy nézzem át. Szabad versek, és
olyan szép költõi szavakkal, jelzõkkel, hasonlatokkal, hogy
azonnal kértem a többi megírt versét is, hogy átnézhessem...

Öröm volt olvasni..., Így az Éjszaka úrnõje címû versét
ilyen szép sorokkal zárja:

..

Ilyen és hasonló szép költõi megfogalmazású
versek engem megfogtak. Igaz, szabad vers, de szép, költõi...

Most pedig az egész kötet verseit nézhettem át. Felüdült a
lelkem fõleg így az ünnepi hangulat után, az új esztendõre
gondolva, és Katalin közelgõ jeles születésnapját is figyelembe
véve. E kötet versei is a belsõ lelkivilág hullámzásáról, az
Univerzummal való képi kapcsolat megerõsítésérõl, az össz -
világegyetemi élet létezésrõl képi megfogalmazással ír. Szólnak
a hazáról, az emberi kapcsolatokról, a tájról, Istenrõl, az
ünnepekrõl, a Jézus születésérõl...

Nem csak a festményei megkomponáltak, de a versek is,
valami belsõ erõ hatására alkotja meg mindnyájunk örömére,
akár a csillagait festõmûvészi láttatással, színvi-
lággal mutatja be, vagy a Földön lévõ természet szépségeivel va-
rázsolja el a lelkivilágunkat, bilincseli le szemünk, a rácsodál-
kozásunkat, hat az érzelmi világunkra. Jó a szemnek, jó a szív-
nek és megnyugszik a lelkünk, felüdülünk, és elgondolko-
dunk az univerzumi létezésünkön, a jelenünkön, és elmeren-
günk a Jövõt építõ feladatok lehetõségeiben... A verseiben a
szép költõi, jelzõkkel, hasonlatokkal varázsol el bennünket, új
s új képi átvitt értelmû szavakkal. Van olyan verse, amelyiket
többször is el kell olvasni, hogy átérezzük mit is akar még
kifejezni, átadni érzésvilágunknak.

A címadó versében is e „lelki-szárnyaltatásnak” ad nyo-
matékosan hangsúlyt.

...„Hajnali harmat öntözd meg e kitikkadt / lelkeket, kel-
jen életre ismét a szeretet, / s a csillagoktól ragyogó fényes éj-
szaka / új reményekkel utunkat ismét kísérje végig. /
Szívembõl kél a sóhajtás, lélekhullámzásként / örökkévaló kül-
döttjeként várod nyugtalan / azt az idõt, hol megbékélhetsz, /
így hát, lelkem még most szárnyalhatsz, / elbocsátalak... ”

A mai világban kell a lelki egyensúly, a
kapaszkodó, hogy a mindennapjainkat el tudjuk viselni, gond-
jainkat meg tudjuk oldani. Ehhez kell a LELKIERÕ.

Nem nagyképû, nem lekezelõ, õ a „közösség, a földön járó
EMBEREK” alkotó mûvésze, versekben szószólója, elhivatott
irodalmár, mûvészi napszámosa, és a festményekben szívet,
lelket melengetõ emberi érzést tud átadni, ami a mai világban
nagyon fontos, kincs...

Ahogy írja az életrajzában:„

Ezek a sorok is azt bizonyítják, hogy N. Sebestyén Katalin
nagyon is földön járó, elsõsorban festõmûvész és másodsorban
irodalmár, költõ, igaz, szabad versben kifejezi ki lelkivilágát,
mondanivalóját. Nagyon szépen, kötõien fogalmaz, hogy min-
denki megértse, hogy tudjon az Olvasó is azonosulni a szerzõ
„énjével”, érzelmi töltetével... E Földön érzelmileg, EMBER tud
maradni. Nos, ezekért is a szívembe fogadtam N. Sebestyén
Katalin verseit, festõmûvészi elhivatottságát, ars poeticáját.
Ezért is merem ajánlani az Olvasó közönség számára a verseit
õszinte krúdys hittel, igaz zalai, zajki, -egy kicsit- vasi szívvel.

N. Sebestyén Katalinnal

Univerzum

.„Felhõk felett felbukkan az éjszaka úrnõje,/ szikrázva
csillogó ezüsthálókat tereget,/ beragyogva a sötét látómezõt,/
s a tengerparton milliónyi csillogó /szempár, drága ékszer-
ként tündököl.”

(Lélekhullámzások)

Az irodalom szeretetét
Édesanyámnak, a csillagok világát, a természet-szeretetet
Édesapámnak köszönhetem, ezért festészeti témaköröm leg-
fõképpen a végtelen, rejtélyes Univerzum kutatása, az alko-
tásaimmal igyekszem ezeket a napi csodákat az emberek kö-
zé hozni, hogy betekinthessenek e fantasztikus égi
jelenségekre, eseményekre. A különbözõ mûvészi tevékeny-
ségek már kisgyermek koromtól jelentõs szerepet töltenek be
életemben. Legfõbb érzelmi vonulatként a szeretetet tartom,
mind egymás iránt, mind a hazánk, mind az állatok, mind
pedig e csodálatos Föld szeretetét, hiszen a jövõ nemzedéké-
nek életterét javítjuk védelmével, óvásával, s ezt tartom a
legfontosabbnak, s mindezeket elõtérbe helyezem az anyagi
javak mérhetetlen megszerzése, felhalmozása elõtt.”

Ajándék a festészet
Univerzum láttatása
s a csodás versekben
leírt õs-szavak varázsa
Isteni talentum
kell e két mûvészi tetthez
Alkoss, e szép Magyar
Haza is erre kötelez...
Ámen

(Kõbánya-Újhegy, 2021. 02.15.)

Kanizsa József

Az univerzum festõjéhez

(N. Sebestyén Katához születésnapján)

Isten hét nap alatt
teremtette a Világot
s te kilenc hónap
után láthattad meg a Napot
-o-á-zással köszöntve
e szép Földi Életet
Az Úrnak ajándéka vagy
élvezed e kegyet
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N. Sebestyén Katalin: Teremetõ létezése és fényei

N. Sebestyén Katalin

Teremtõ léte

Teremtõm! Vagy a fenséges eszme,
nagyság, kicsinység, a teljesség, ragyogás,
nagyságod korlátlan, mindent megteremtõ.
Te vagy az emberi sorsok irányítója,
élet és halál, sírás, nevetés…, ma nyugalom,
holnap, mint tornádó viharként csapsz le.
Ha kell orkán vagy, levegõben mennydörögsz,
a szférákat mélyen megremegteted,
ha kell tájfun; tengert, vizeket fodrozó szél,
mely tavaszi zsengén fû felett énekel,
csillagfény: mely túlél minden földi
könyörtelenséget, kegyetlenséget.
Te vagy a bûntett, a vétek, áldozatvállalás
és fény is magad vagy.
Mûvész, ki harmóniát varázsol vászonra,
papírra, bölcs;  ki nevet a világon.
Krisztus vagy, ki diadalmaskodik
a világmindenségen, olykor az ördög,
ki a lelkeket  gyötri meg.
Csillagok közé felemelkedsz, olykor
viszont lezuhansz a pokoli törmelékbe,
máskor enyhíted az éhínséget, de öntelt
királyokat is formálsz a szenvedõknek.
Vagy a fájdalom, mely zsákutcába vezet,
a szeretet; mely elárasztja szívünk jóindulattal.
A világmindenség: fent és lent , örök forrás,
közelség, távolság, igazi boldogság,
fiatalság és múlandóság.
Az erdõ zúgása a sötét éjszakában,
mennybolt ragyogása, csillagok fényessége,
boldogság, szomorúság, a keresõ, sohasem pihenõ,
de vagy a tavasz, a nyár, õsz és tél,
hegyek magassága, az alföld, a gabona,
a szõlõ, az ízletes gyümölcs…, a házi kedvenc,
forróság és hideg, utat mutató az idegennek.
De nem vagy érzéketlen, önelégült üresség.
Ha nem lennél; a mindenség halott és nihil volna,
nem lenne test, sem eszme, sem Föld, sem csillagok.
Teremtõm! Te vagy az öröklét fuvallata,
a dolgok motorja, mozgatója, szíved érintetlen,
tiszta, legyõzhetetlen, de az örök létezõ leszel!
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N. Sebestyén Kata: Lélekhullámzások

N. Sebestyén Katalin

Lélekhullámzások

Szívembõl kikelõ sóhajtások
szálljatok, csak szálljatok légen át,
mint egy síró fájdalom, vagy öröm.
Lelkem, tiéd a végtelen Univerzum,
ne senvedj börtönödbe zárva.
Emlékek poros pókhálóján fuss versenyt

az élet nehézségeivel, vagy egyesülj
a boldog, fesztelen léttel.
Szabadulj celládból, szárnyalj,
csak szárnyalj, s gondolj arra
szabadnak születtél.
Mûvészlelkem kiteljesedett,
szívem húrjai külön-külön muzsikálnak,
hol zilált a húr, hol nyugalomban áll.
Lelkem megteremtetted saját tested,
remekel alkotó elméd és kezed.
Színezd a formát: vonalat, foltot,
mély érzésû rímeket faragjon tollad.
Szabadulj az ábrándok, képzeletek
álarcából: ne hagyd, hogy virágzás
után, szirmok lehulljanak,
s e szívbõl legyen egy puszta rom.
Kérlek emeld a fénybirodalmába,
hol a hit és édes remény az útitárs,
fénybogárka gyúlj lángra,
s kélj életre e szív titkos remény aranyesõje.
Régi ösvényeken gaz, s burján terem,
fullasztó közén, hûlõben a szeretet,
közönye már rég meddõvé szikkasztotta,
de azért maradt még útjelzõként életmag.

Hajnali harmat öntözd meg e kitikkadt
lelkeket, keljen életre ismét a szeretet,
s a csillagoktól ragyogó fényes éjszaka
új reményekkel utunkat ismét kísérje végig.
Szívembõl kél a sóhajtás, lélekhullámzásként
örökkévaló küldöttjeként várod nyugtalan
azt az idõt, hol megbékélhetsz,
így hát, lelkem még most szárnyalhatsz,
Elbocsátalak...

Kanizsa József

VIRÁGZÓ SZÉP EURÓPÁM

nem a cigány-varjú láttán
nem az õszi ködlepel
lepedõ suhogás hallatán
érett meg szívemben a bánat
szomorúvá válok
ha rám tör a betegség

szívemben még tavasz izzik
agyamban ezernyi tett nyit, bont
világra szóló vers-szirmot

keblemre tudnám ölelni
a Vén-Európát, Örök-Hölgyet
s vele együtt csöppnyi Hazámat

ó köd s rikácsoló varjak
A légben szálljatok tova
mögöttetek zöld-lánggal
érkezzen a Tavasz-forradalma
csillag-pipitérek után szívünkben
nyíljon ki a vers-szirmú szerelem...

Ámen
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Koppányi Miklós
Bán Miklósra emlékezünk

Körmend sokak számára egy távoli kedves kisváros az or-
szág nyugati peremén. A magyarországi finnbarátok körében
azonban a város ismertsége jóval mélyrehatóbb, köszönhetõ-
en az ottani baráti kör rendkívül sikeres mûködésének.
Társaságunk, a Magyar – Finn Társaság a hazánkban mûködõ
számos baráti kör egyesületeként tevékenykedik. Tagszer-
vezeteink sorában a Körmendi Magyar – Finn Baráti Kör kitün-
tetett helyet foglal, amelyet a közös céljaink megvalósítása érde-
kében végzett több mint öt évtizedes, folyamatosan magas szín-
vonalú munkájával vívott ki. Hosszú lenne a névsor, kik kezde-
ményezték és ápolták a finn kapcsolatokat. A névsorból az is
kiderülne, hogy a finnbarátok közül milyen sokan távoztak ko-
rán az élõk sorából.

A baráti kör mûködésének fontos része a Heinävesi városá-
val bõ három évtizede megkezdett testvérvárosi együttmûködés-
ben való aktív részvétel. Bán Miklós a kezdetektõl fogva tevékeny
tagja volt a kör Pintér Pál elnök irányította vezetõségének. Pali bá-
csi halálát követõen Bán Miklóst választották meg a sikeresen
mûködõ szervezet elnökének. Szorgalmának, lelkesedésének és
kiváló szervezõképességének köszönhetõen példamutató mó-
don vitte tovább a közösség minden korosztályra kiterjedõ hazai
és finnországi programokban gazdag életét. Jó kapcsolatteremtõ,
nyitott személyiség volt, igazi közösségépítõ ember.

Gyakorlatiassága ötletgazdagsággal párosult, jó humora és
közvetlensége mindig segítette abban, hogy a város társadalmi
életében szerepet vállaló egyéneket és kisebb közösségeket meg-
nyerje a közös munkához. Így valósulhatott meg egy nagyobb kö-
zösség azonos irányba ható eredményes mûködése, melynek ré-
szesei voltak iskolák, kórusok, tánccsoportok valamint az egyhá-
zak, a tûzoltóság, a vadásztársaság képviselõi, még sokan mások
is. A Baráti Kör így vált a város civil társadalmi életének fontos
részévé, amelyre a mindenkori városvezetés igazi partnerként és
támogatásra méltó szövetségesként tekintett. Megvalósult az a
szerencsés helyzet, melyben a város és a testvérváros, illetve
mindkét városban a mûködõ baráti kör mint hivatalos egyesület
egyet akar, egymást segíti. Országos méretben ez sem Finn-
országban, sem Magyarországon nem magától értetõdõ helyzet.

Bán Miklós több cikluson át a Magyar – Finn Társaság alel-
nöke is volt. Vezetésével sorra valósultak meg azok a hazai
találkozók, amelyek során az egymást kölcsönösen meglátoga-
tó magyar – finn baráti körök sikeres ötleteiket, hasznos ta-
pasztalataikat tudták egymással megosztani. Kitartó törekvésé-
vel elérte, hogy a finn Mikulás Nyugat-Magyarországon, köze-
lebbrõl Körmenden is megfordult. A Körmendi Magyar – Finn
Baráti Kör és a Henävesi Finn – Magyar Baráti Társaság kap-
csolatának sok évtizedes sikertörténetérõl Martti Issakainen el-
nök úr 2012-ben megjelent igen tartalmas kétnyelvû mun-
kája, adott gazdagon illusztrált, hiteles be-
számolót.

Miklós váratlan, korai halálával nagy veszteség ért mind-
nyájunkat. Személyében tevékeny, lendületes, ötletgazdag, sok
sikeres programot megvalósító kitûnõ vezetõ távozott a kör-
mendi kör élérõl és példát adó, inspiráló jó barát a magyaror-
szági finnbarát körök egyesületének vezetõségébõl.

A civil közösségek életét is megkeserítette a világjárvány
okozta kényszerû bénultság. A több hullámban érkezõ beteg-
ség az élet és az egészség veszélyeztetése mellett a társas
kapcsolatok, a személyes baráti találkozások ellehetetlenítésé-
vel károkat okozott köreinkben. Az újraindulás közeli lehetõ-
ségét remélve meggyõzõdésünk, hogy a körmendiek életében
az évtizedek alatt kiteljesedett baráti kapcsolatok maradandó
értéket képviselnek. Mindnyájunk, magyarok és finnek közös
feladata és kötelessége ezen értékek megõrzése, gyarapítása és
továbbadása az utánunk következõknek.

A barátság könyve
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Prusinszki István
Az igazság odaát maradt

Mint ahogyan várható volt, semmilyen nagy meglepetést
nem tartalmazott az a 2021 júniusában közzétett „ufójelentés”,
amelyben a Pentagon az amerikai kongresszusnak adott szá-
mot az Egyesült Államok területe felett észlelt azonosítatlan re-
pülõ objektumokról. A rejtélyes légi jelenségekrõl szóló doku-
mentum szerint nem találtak magyarázatot a vizsgált esetekre,
és bizonyítékot sem arra, hogy földönkívüliek látogatására utal-
nának. Pedig a légtérben mozgó ismeretlen eredetû objektu-
mok komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, s így volt
ez már bõven azelõtt is, hogy a jelentés elkészült, hiszen az ame-
rikai kormány titokban számos, ufóészlelések kivizsgálására
szakosodott testületet üzemeltetett valamilyen formában az el-
múlt évtizedekben. Éppen ezért is számít történelmi fordulat-
nak, hogy az USA végre hivatalosan is beismerte: védelmi mi-
nisztériumában léteznek kutatási anyagok a fizika ma ismert
törvényeivel dacolni látszó légköri jelenségekrõl.

Hinni akarok – ez a felirat és egy repülõ csészealj látható
azon a poszteren, amely az amerikai X-akták címû tévésoro-
zatban a férfi fõszereplõ, Fox Mulder ügynök irodájában függ a
falon. A paranormális jelenségekkel, azonosítatlan repülõ
tárgyakkal, a földönkívüliek látogatásaival, s a mindezt titok-
ban tartó kormányzati programokkal foglalkozó széria
ötletgazdája, Chris Carter a The New York Times napilapban
megjelent esszéjében azt írta, az általa kiötlött szlogen nem vé-
letlen. Mert mindenki, aki úgy gondolja – mint a néhai Carl
Sagan sztárcsillagász –, hogy az univerzum túl nagy ahhoz,
hogy egyedül legyünk benne, hinni akar abban, hogy ez így is
van. És mi lenne jobb bizonyíték arra, hogy az értelmes idegen
lények rendszeresen látogatnak bennünket, mint az évtizedek
során észlelt azonosítatlan repülõ tárgyak sora.

Carter írása 2021. június 25-én jelent meg, aznap, amikor
az amerikai hírszerzõ közösség a washingtoni kongresszusnak
átadta s egyben nyilvánosságra hozta azt a jelentést, amelyet az

azonosítatlan légköri jelenségekrõl, azaz UAP-okról készített –
az „unidentified aerial phenomena” váltotta fel hivatalosan az
ufó kifejezést. Az utóbbi fogalmat újabban azért kerülik a
szakértõk, mert azt a köznyelv a földönkívüliek repülõ eszkö-
zeinek megnevezésére használja, miközben egyszerûen csak
azonosítatlan repülõ tárgyakat – unidentified flying object – je-
lent. Az UAP annyiban tágabb fogalom az ufóhoz képest, hogy a
megmagyarázhatatlan meteorológiai jelenségekre is kiterjed.

Az amerikai kongresszus elé került nemzetbiztonsági je-
lentés módszeresen tekinti át az elmúlt két évtized legnyugta-
lanítóbb ufóészleléseit. A dokumentum az amerikai légierõ az-
óta sem megmagyarázott megfigyeléseire fókuszál, melyekkel
különbözõ, szokatlanul mozgó azonosítatlan repülõ tárgyakat
detektáltak – sokszor több, teljesen megbízhatónak számító
szemtanúval, radarképekkel megerõsítve.

A jelentésre még a Donald Trump elnök által aláírt 2300
milliárd dolláros, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos se-
gélycsomagról szóló törvényjavaslat kötelezte a hírszerzést és a
fegyveres erõket. A vaskos dokumentum ugyanis – amely 5600
oldalon keresztül taglalja, hogy miért szükséges ekkora összeg
a gazdaság megsegítéséhez – olyan törvényeket is tartalmaz,
amelyeknek kevés közük van a koronavírushoz vagy a pusztán
gazdasági kérdésekhez. Az egyik ilyen törvény szólította fel a
Pentagont és az amerikai hírszerzési hatóságokat, hogy 180 na-
pon belül adjanak le nyílt jelentést az ufókról a szenátus hír-
szerzési bizottságának. A jelentésben „részletes elemzést kell
közölni minden azonosítatlan légi jelenségrõl gyûjtött vagy tá-
rolt adatról”, amely a hírszerzési ügynökségek – CIA, FBI, NSA
– rendelkezésére áll. A törvény szövege szerint „azonosítani
kell minden olyan esetet vagy mintát, ami arra utal, hogy egy le-
hetséges ellenség elérte azokat az áttörõ repülési
képességeket, amelyek veszélyeztethetik az Egyesült Államok
stratégiai vagy hagyományos erõit”.

A nyilvánosságra hozott, alig kilencoldalas (!) összefoglaló
alapján határozott válasz nem született, viszont egyértelmûen
kiderült, hogy Amerika eddig miért foglalkozott ilyen tüzetesen
ezekkel az észlelésekkel: az azonosítatlan repülõ tárgyak ve-

Veszélyes találkozások, titkosított incidensek



szélyt jelentenek az Egyesült Államok légterében közlekedõ re-
pülõgépekre. Az USA kormányzati forrásai 2004 és 2021 között
összesen 144 alkalommal jelentettek ismeretlen eredetû repü-
lõ objektumokat, többségében az amerikai haditengerészet ré-
szérõl. Ebbõl 80 megfigyelést több érzékelõ is megerõsített.
Néhány esetrõl videofelvétel is készült: ezeken olyan rejtélyes
meghajtású légi jármûvek láthatók, melyeknek a sebessége és
manõverezése meghaladja a jelenleg ismert repüléstechnoló-
giák határait. A bejelentett esetek többsége az elmúlt két évben
történt, miután az amerikai haditengerészet egységes jelentési
mechanizmust vezetett be.

Az esetek besorolására öt kategóriát hoztak létre: mada-
rak vagy levegõben szálló, ember alkotta tárgyak; fejlesztés
alatt álló, titkos amerikai kormányzati vagy ipari kísérleti
eszközök; természetes légköri jelenségek; külföldi hatalmak
katonai eszközei; egyéb, meghatározhatatlan repülõ tárgyak. A
jelentést interpretálók szerint az „egyéb” bármit jelenthet, be-
leértve az idegen eredetet is, de ezt maga a jelentés egyszer sem
mondja ki: a dokumentum egyszer sem tesz konkrét utalást
földönkívüliekre, az ûrre, ûrhajókra vagy valamilyen esetleges
idegen fajra. Az egyéb kategóriába csupán egyetlen esetet so-
roltak be: levegõben szálló, ember alkotta tárgynak minõsítet-
tek egy hatalmas, töltetét vesztett, süllyedõ léggömböt.

A többi 143 esetben „nem találtak elegendõ információt” a
Pentagon adatállományában ahhoz, „hogy az incidenseket konk-
rét magyarázatokhoz lehessen rendelni”. A közlemény szerint
„nincs egyértelmû jele annak, hogy a repülõgépek esetében
nem földi eredetû magyarázat létezik”, viszont nem zárták ki en-
nek az eshetõségét sem. Tizennyolc esetben jutottak arra, hogy a
repülõ tárgy olyan szokatlan, illetve a jelenlegi fizikai ismerete-
inkkel összeegyeztethetetlen mozgást végez, amit még vizsgálni
kell, nem áll-e mögötte „áttörést jelentõ” technológia. Tizenegy
alkalommal fordult elõ, hogy egy amerikai repülõgép kis híján
összeütközött egy ilyen tárggyal, illetve több olyan incidens is
történt, melynek során le kellett szállnia egy repülõgépnek,
mert pilótája veszélyesnek ítélte az objektum mozgását.

A dokumentum szerint a legtöbb esetben valószínûleg
nem valamilyen szenzorhiba, hanem valós, fizikai objektu-
mok érzékelése történt, ez pedig „egyértelmû légtérbiztonsági
és potenciális nemzetbiztonsági aggályokat vet fel”. Az Egyesült
Államok tartja fenn a világ legütõképesebb légierejét, egy má-
sik országgal való, esetleges konfliktus során Amerika elsõsor-
ban merev- és forgószárnyas gépeit alkalmazva szerezne döntõ

elõnyt ellenlábasával szemben a jelenlegi hadviselési doktrí-
nák szerint. Tehát minden olyan eszköz, amely gyorsabb, erõ-
sebb és nehezebben észlelhetõ, mint az amerikai repülõgé-
pek, komoly veszélyt jelent az USA hadviselési képességeire. Az
amerikai hírszerzési közösség azonban nem talált bizonyíté-
kokat arra, hogy az ufókat ellenséges hatalom – az egyaránt
hiperszonikus, azaz a hangsebességnél gyorsabban száguldó
katonai eszközökkel kísérletezõ Oroszország és Kína – vagy föl-
dönkívüli civilizáció hozta létre, majd küldte a haditengerészet
légierejéhez tartozó repülõgépek látókörébe.

Bár a napvilágot látott összegzést kétségkívül szándékosan
úgy fogalmazták meg, hogy minél távolságtartóbb legyen, és ne
tüzelje a különbözõ összeesküvés-elméleteket, értelemszerû-
en továbbra sem hagyja nyugodni azokat, akik azt gondolják,
hogy Amerika szándékosan próbál eltitkolni információkat állí-
tólagos idegen életformákkal kapcsolatosan. Sõt, a dokumen-
tum csak növeli a kérdõjelek, konteók és lehetséges magyará-
zatok tárházát, hiszen egyrészt meglehetõsen limitált, mind-

össze 17 éves idõszakot foglal magában; másrészt nem erõsíti
meg, de nem is tagadja az idegen életformák létezését; har-
madrészt csak a légtérben felbukkanó jelenségekkel foglal-
kozik, így például nem ad választ arra, hogy rejteget-e az
Egyesült Államok ufókat valamelyik titkos katonai bázisán. Az
amerikai védelmi minisztérium szerint szükséges és fontos
foglalkozni a témával, viszont több pénzt kérnek a kongresz-
szustól egy részletesebb elemzés készítéséhez. Ez esetben az
adófizetõknek kétségtelenül többe kerül majd a kormányzati
szintû ufókutatás, arra azonban aligha számíthatunk, hogy a
Pentagon felfedi idegen életformák létezését.

Mint utóbb kiderült, a jelentésnek létezik egy minõsített,
titkos melléklete is, melynek tartalmába csak a kongresszus
egyes tagjait és magas rangú tisztviselõket avattak be. Ezt a je-
lentést amerikai sajtóértesülések szerint június 2-án, három
héttel a nyilvános publikáció közzététele elõtt mutatták be.
Noha a Pentagon szerint a titkosított rész sem tartalmaz konk-
rét bizonyítékokat földönkívüli ûrhajókról, a közönség számá-
ra megismerhetetlen információk valószínûleg csak még to-
vább táplálják azokat a népszerû spekulációkat, amelyek sze-
rint a kormány titkos adatokkal rendelkezik az idegenek földi
látogatásairól.
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Ismeretlen technológia a légtérben

Bár az amerikai hadsereg évtizedeken át cáfolta és
hiteltelenítette az ufóészlelésekrõl, „repülõ csészealjakról”
szóló jelentéseket, a Pentagon és a CIA évtizedek óta komolyan
veszi és kivizsgálja a megmagyarázhatatlan eredetû légi eszkö-
zökrõl vagy más jelenségekrõl szóló jelentéseket. Az USA légie-
reje 1969-ben zárta le az 1952-ben indított Project Blue
Bookot – azaz a Kék Könyv fedõnevû titkos katonai projektet –,
amelynek feladata az addig összegyûjtött több mint 12 ezer ufó-
eset áttekintése és elemzése volt. Az információszabadságról
szóló amerikai törvénynek köszönhetõen csupán 2015-ben
vált nyilvánossá a Blue Book évtizedeken át mikrofilmen õr-
zött dokumentációja. Így ma már bárki otthonról tanulmá-
nyozhatja az észlelésekrõl szóló jelentéseket, és megpróbálhat
magyarázatot adni a több száz felderítetlen esetre, amelyek kö-
zött magyar vonatkozású észlelések is találhatók.

Az újabb ufóláz 2017-ben kezdõdött, miután a The New
York Times tényfeltáró cikksorozatban számolt be arról, hogy a
védelmi minisztérium Barack Obama elnöksége alatt titkos ufó-
kutató programot mûködtetett, amerikai pilóták pedig „a fizikai
törvényeit meghazudtoló” sebességre, lehetetlennek gondolt
irányváltásokra és gyorsulásokra képes repülõ tárgyakat észlel-
tek. És nemcsak látták azokat, hanem videókat is készítettek
róluk, a Times pedig megszerezte és nyilvánosságra hozta a fel-
vételeket. Ezeknek a videóknak a valódiságát a Pentagon hivata-
losan csak hónapokkal késõbb ismerte el, sõt, a titkosítás felol-
dásával maga is közzétette a videókat a titokzatos tárgyakról, az
ufók eredetére azonban nem adtak magyarázatot.

A nyilvánosságra került dokumentumokból kiderült,
hogy az Egyesült Államok kormánya 2007 és 2012 között 22
millió dollárt költött az Advanced Aviation Threat Identification
Program (AATIP) nevû projektre. Ennek keretében különféle
ufóészlelésekkel foglalkoztak, illetve olyan videofelvételeket
vizsgáltak, amelyeket amerikai katonai légi jármûvek fedélze-
térõl rögzítettek ismeretlen repülõ tárgyakról. A projekt 22 mil-
lió dolláros kiadása aprópénznek számított a 600 milliárdos vé-
delmi költségvetésben, és különösebben senki sem figyelt fel
rá. A Harry Reid nevadai szenátor, a demokrata többség akkori
vezetõjének kezdeményezésére indult projekt finanszírozása
hivatalosan 2012-ben leállt, és a programot is törölték.
Azonban Luis Elizondo, a program volt vezetõje – rácáfolva a hi-
vatalos nyilatkozatra – elmondta, hogy titokban egészen 2017-
ig folytatták a projektet. Miután még abban az évben megjelent
a The New York Times cikke a titkos projektrõl, a Pentagon újra
elindította az „ufóvadászatot”, és erre hozta létre az
Azonosítatlan Légi Jelenségek Munkacsoportját (UAPTF).

A Pentagon volt hírszerzõ tisztje, aki állítása szerint 2010
és 2017 között vezette a Pentagon légifenyegetés-azonosító
programját, feladatai részeként szinte naponta beszélt ufóész-
lelések szemtanúival, és meggyõzõdött az azonosítatlan repülõ
objektumok filmbe illõ képességeirõl. A civil és katonai ufóje-
lentések gyakran hasonló jelenségeket írnak le: tárgyak kilo-
métereket zuhannak, váratlanul megállnak egy helyben, majd
elszáguldanak egy teljesen másik irányba, hangrobbanás nél-
kül érik el a hangsebességet, gond nélkül lebegnek a földfel-

szín felett, vagy éppen hirtelen elmerülnek az óceánban.
„Képzelje el a technológiát, ami kibír 6-700 g-t, 13 ezer mér-
föld per órával repül, nem veszi észre a radar, a levegõben és a
vízben is tud haladni, talán még az ûrben is. És ha már itt
tartunk, nincs nyoma semmiféle hajtómûnek, szárnynak,
kormányfelületnek, és mégis ellenáll a Föld gravitációjának.
Pontosan ezt látjuk” – nyilatkozta Elizondo a 60 Minutes címû
tévémûsorban. A projekt vezetõje igyekezett felettesei elé tárni
kutatási eredményeit, de magas rangú tisztviselõk hallgatásra
bírták. Végül távozott a Pentagontól, a védelmi minisztérium
ugyanis nem volt hajlandó beismerni, hogy ufók márpedig
léteznek, de ennél sokkal többet nem tudni róluk. Ez már csak
azért is kellemetlen, mert sok észlelés nukleáris létesítmé-
nyek, erõmûvek és hadihajók közelében történt. Az egykori hír-
szerzõ tiszt szerint a kikerült videók csak a jéghegy csúcsát
jelentik, rengeteg felvételt vizsgálnak a Pentagonban, amely
egyébként tagadja, hogy Elizondo feladatokat látott volna el a lé-
gifenyegetés-azonosításnál.

Az egyesített hírszerzés volt vezetõje, John Ratcliffe is
megerõsítette, hogy sokkal több adattal rendelkeznek ezekrõl
a jelenségekrõl, mint amennyit megosztanak. A Fox News ame-
rikai hírtelevíziónak adott interjúban hangsúlyozta, a légierõ
és a haditengerészet pilótái számos alkalommal láttak
„nehezen megmagyarázható” módon viselkedõ repülõ tárgya-
kat. Nick Pope, aki korábban a védelmi minisztérium ufókuta-
tásait segítette, a Sky Newsnak elmondta: elképzelhetõ, hogy a
Pentagon által kiadott videókon földönkívüli jelenségeket
látni, de ezt egyelõre nem lehet biztosan állítani. „Ha nem ar-
ról van szó, hogy a pilóták félreláttak valamit, miközben az inf-
ravörös kamerákban is hiba lépett fel, ráadásul a radarok is
rögzítettek több jelenséget, akkor azokat kevés dologgal lehet
magyarázni.” A CIA egykori igazgatója, John Brennan pedig ki
is jelentette azt, amire az amerikai sajtót elárasztó ufós hírek-
ben csak finoman utaltak. Egy interjúban ugyanis közölte,
„önhitt és arrogáns” azt gondolni, hogy a Földön kívül nincsen
élet, és elképzelhetõ, hogy az utóbbi években nyilvánosságra
került megmagyarázhatatlan jelenségeket „olyasmi okozhatja,
amit egyesek más létformának tartanak”.

Bill Nelson, a NASA igazgatója a CNN-nek azt nyilatkozta, el-
olvasta a Pentagon ufójelentését, amelynek titkosított változa-
tához is hozzáfért. Az egykori szenátor és asztronauta úgy véli,
a beszámoló igazolja, amiben eddig is biztosak lehettünk: nem
tudni, hogy pontosan miket is láttak a haditengerészet pilótái.
Nelson arra kérte az ûrkutatási hivatal szakembereit, hogy jár-
janak utána, milyen magyarázat adható az észlelésekre. A
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NASA vezetõjének meggyõzõdése, hogy alapos vizsgálatokat
kell folytatni a rejtélyes objektumok megismeréséhez.
Amennyiben olyan technológiáról van szó, amelyet az Egyesült
Államok ellenfelei használnak, úgy joggal aggódhat Amerika.
Az ûrkutatási hivatal igazgatója ugyanakkor nem tartja
valószínûnek, hogy az USA riválisai képesek hasonló repülõ ob-
jektumokat készíteni. Nelson kiemelte, a világegyetem annyira
hatalmas, hogy valószínûleg léteznek a bolygónkhoz hasonló

égitestek. A NASA egyébként a SETI-program keretében maga
is évtizedek óta kutatja a lehetséges idegen civilizációk jeleit,
ám eddig nem jártak sikerrel. S miközben az univerzum fény-
években mérni próbált végtelenjében keresik az válaszokat az
emberiséget õsidõk óta foglalkoztató kérdésekre, a földi bá-
rányfelhõk között egyre gyakrabban csillannak fel a bizonyíté-
kok. A hivatalos beismerés azonban egy ideig még biztosan vá-
rat magára.
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Kanizsa József

KEZETEKET FOGVA

Isteni égi jelre várunk...

(Alexandra és Klaudia unokámhoz)

Ránk vetülõ fénykoszorús
tündér-fényárban állunk.
Fogjuk egymás kezét.

Szívünkben megszólalt
a családösszetartó dallam.
Egymás szemébe nézve
szívünk szólt, dobogott halkan...

Kezeteket fogva
s féltõn ölellek mindkettõtöket.
Álmodozó lélekkel
mintha látnám a jövõtöket...

A Nap ránk mosolyog.
Szemetekben szeretet-fény csillog.
Nagyapai szívem
titeket látva végtelen boldog...

(Kõbánya-Újhegy, 2020. május 10.)

Kanizsa József

FESTMÉNYED KONTÚRJAI
(Vörös Ferenc Szombathelyen élt,
tanár-festõmûvész emlékére)

Az ébredõ hajnal fényében
mintha a te festményed
kontúrjai látszanának
és a lobogó tûz színében
az ÉLET varázskezei
darabot játszanának.

Szívedbõl ellobbant az a tûz,
ami árasztotta a
tisztaságot, a szerelmet.

Téged e földön semmi sem ûz
elérted a festõmûvészi
csodás végtelent.

Festményeid világot jártak,
neved kicsi hazádban
beírtad a Nagykönyvbe,
a színeid téged bezártak
egy Isteni mûvészi
világba, emberi szívekbe...

Az Úr Isten áldást adott rád,
Legyen örökre ez a HAZÁD!!!
Ámen
(Kõbánya-Újhegy,
2020. szeptember 26.)

Bukits Anna:TûzzománcBukits Anna:T Tulipán

Bukits Anna: Tulipános életfa
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Murai András

Õskori asztronauták

Az az ötlet, hogy a Földet meglátogatták földönkívüliek, és
hogy az ókor néhány kulturális, és vallásos hagyománya e ta-
lálkozásoknak eredménye, nagyon sok vitára adott okot. Erich
von Daniken „A jövõ emlékei” címû kötete is ezek közé tarto-
zik. Az alapötletet a nyilvánosság elõtt jó szándékúan sõt
lelkesen, tudományos körökben azonban kifejezett szkep-
szissel, közönnyel és konzervatív elutasítással fogadták. Ennek
következtében, az ötlet kitalálóját, minden lehetséges módon
támadták és csak nagyon ritkán értékelték érdemben.

De, ha nyitott és elfogulatlan szempontból vizsgáljuk az
„Õskori Asztronauta” elméletet, akkor felismerjük, hogy sem-
mi nem mond ellent a tudomány legszigorúbb szabályainak
sem és az univerzum mai ismereteinek sem. Mai tudásunkkal
feltételezhetjük, hogy létezhetnek lakott világok a
Naprendszeren kívül is. Mivel az élet, és az intelligencia termé-
szetes folyamatok, a planetáris rendszerek fejlõdésével belát-
ható, hogy magában a Tejútrendszerünkben is számtalannak
kell lennie. Ehhez el kell fogadnunk, hogy az intelligencia
elõbb, vagy utóbb megteremti a bolygóközi, vagy csillagközi re-
püléshez szükséges feltételeket. Azok a civilizációk amelyek ná-
lunk régebbiek – tervszerûen, vagy véletlenszerûen – megláto-
gatták Naprendszerünket.

Erich von Daniken nagy szolgálata abban áll, hogy szám-
talan archeológiai, kulturális és vallásos jelenségre hívta fel a
figyelmet, amelyek hirtelen értelmet nyernek, akkor ha a föl-
dönkívüli látogatások lehetõségét elfogadjuk. Ezek közül a je-
lenségek közül sokat meglehet magyarázni a hagyományos el-
mélettel is, de az „Õskori Asztronautika” elméletének elõnye
abban van, hogy egyetlen átfogó értelmezési tartományba fog-
lalhatjuk az egészet. (Prof. Dr. Luis Navia írása alapján)

Földünkön számtalan épülettel, alkotással találkozunk
ami nem fér bele a hivatalos történelem szemléletbe. Ilyen pél-
dául a Baalbek-i terasz, ami hatalmas monolitokból áll,
amelyre késõbb, római templomot építettek. A három legna-
gyobb húsz méter hosszú, négy méter magas, és három méter
széles. Minden egyes darabja több, mint ezer tonnát nyom.
Különben ezek a gigantikus hasábkövek nem csak öregebbek,
mint a késõbbi templom-terasz, hanem kétszer olyan nehe-
zek. A libanoni Idegenforgalmi Minisztérium információs bro-
súrájában erre ez a magyarázat: „a hatalmas SATURN-V rakéta
szállítása elõtt, ez a kõhasáb volt a legnehezebb, amit embe-
reknek mozgatnia kellett. De az utalás arra, hogy a szállítási út
és a kõfejtõ közötti távolságon ez hogyan történt, hiányzik.
Máig rejtély, hogyan szállították a monolitokat.

Félig földdel lefedve fekszik, valamivel távolabb a temp-
lom vidékétõl, a híres „Habzsász el Gouble”, a 23 méter
hosszú, öt méter magas és négy méter széles kõtömb, a „Dél
Köve”. Kutatási becslések szerint, 1200 és 2000 tonnát nyom.
Ezt a Föld legnagyobb megmunkált monolitját nem tudta csör-
lõ fölemelni. Mégis ott van azóta, hogy a Baalbek-i terasz építé-

sénél nem használták fel. Ekkor felvetõdik a kérdés: Akkor mi-
ért hever ott? Ezen kívül a templomhoz tartozik még egy, mes-
terséges alagút-rendszer, amely a föld alatt fut. Az alagúttól 150
méterre emelkedik a Nap-templom északi fala – amit az ara-
bok „Dar-as-saddi”-nak – a „legnagyobb alázat házának” ne-
veznek. Az arabok számára a Baalbek-i Templom a világ legré-
gibb építménye. A hagyományok szerint Ádámhoz és Évához ve-
zethetõk vissza, akik a Paradicsomból való kiûzetés után a mai
Damaszkusz környékén élhettek. Damaszkusz megfelel an-
nak az igénynek, hogy a „világ legrégibb városa legyen” amelyet
Ádám alapított. A Nefilim-ek, a zsidók óriásai és a sumérok
Annunaki-ai azok, akik az „égbõl jöttek a Földre”. A bibliai
Nimród az özönvíz után, az építményt újjáépítette, ami elérte
az égboltot. Ez nem utalás a Bábel tornyára? A szovjet fizikus,
M. Agreszt, már 1962-ben azt írta: „Meg vagyok arról gyõzõdve,
hogy a hatalmas teraszformát, amely sok rejtélyt ad fel az
archeológusoknak, intelligens lények építették ûrhajóik szá-
mára, leszállási helyként”.

A repülés ötlete megvolt a régi egyiptomiaknál. Az ún.
„Piramis-szövegek”-ben (kb. Kr. e. 2400 körül) található egy
érdekes hely, amely Ré Napisten napi utazását írja le. Ezt a ha-
gyományt követve átvág égi áradattal hordozó bárkájával a
firnamentumon, oda ahol Hórusz isten, a horizonton lakott.
Ezen az úton, minden Egyiptomon uralkodó király és hívõ né-
pük elkíséri. Itt, a repülés ötlete és a „térsiklónak” nagyon vilá-
gos szerepe van. Az égi bárkákon, ezekre a jármûvekre
gondolnak, amelyek átrepülnek a levegõn, és nem cserélõd-
nek össze a tulajdonképpeni Nap-hajóval.

Manetho hagyományainak nyomán tudjuk, hogy
Egyiptomot történelmének kezdete óta Istenek kormányozták,
csak ezután „Hórusz Örökösei”, akik egykor átszelték az égbol-
tot. Ez arra utal, hogy a repülés ötlete már az elsõ dinasztia
elõtt szilárd helyen volt az emberek gondolataiban. A sólyom-
mal szimbolizált Hórusz a mindenkori fáraónév szilárd össze-
tevõje. De e mellett, különösen a szél négy Istene, a Keleté, a
Nyugaté, az Északé és a Délé is szorosan ott volt. Ezek az
Istenek rendelkeztek vagy emberi, vagy állati testel és négy
szárnnyal. Feladatuk a szél elõállítása és annak irányítása volt.
Van egy nagy csoport bronz – csodálatosan kidolgozott – szár-
nyas istenség, az egyiptomi birodalom késõi idejébõl (Kr. e.
1085) maradt ránk. Egy nagyon érdekes alak NOFER – FEM-é
(neve a csodálatos EGÉSZ-et jelenti), egy szárnyas fiatal férfi.
Karjait széttárja, négy szárnya van, mindkét oldalon kettõ-
kettõ. Kiegészítésnek még van két karja, az elülsõ oldalon,
mindkét felén kettõ, amelyeket félig kitár. Vállait egy sólyom
szárnyai borítják. Nyilvánvaló: a szárnyak nagy számának és ki-
terjesztett karjaival, a mûvész megkísérelte egy repülõ ember
benyomását közvetíteni.

A Kairói Múzeumban õriznek egy fehér követ, amelyben
egy férfi rövid nadrágban, s egy a testét lefedõ hálóval van felvés-



ve. Törzsére egy madár két szárnyát vitték rá – ez a szimbólum
is egy kívánság, hogy tudjunk repülni. Egy másik példa, MAAT
Isten (MAAT = az IGAZSÁG). Egy festménnyel van dolgunk,
amely egy meztelen nõt ábrázol. Kitárja karjait, amelyeket két
nagy szárny tart. Lábujjainak a csúcsán áll, hogy a levegõbe ugor-
jon és tudjon repülni. Több száz festmény és rajz mutat be égi
lényeket, akik szárnyakkal átszelik a firnamentumot. De a régi
szövegek is sok versben írják le a repülést. Az Egyiptomi Halot-
taskönyv-ben különös, hogy ez a hagyomány ránk maradt:

Ó, Világok Tojásai, hallgass meg engem!
Én, az évmilliók Hórusza vagyok.
Én vagyok az Úr, és a Trón Mestere.
A betegségtõl megváltva, átszelem én az idõket,
és a tereket, amelyek végtelenek.
Egy fõnixhez hasonló lebeg az égen,
Keletrõl irányítja hajómat. Oziriszhez hasonló
Dzséduba megyek, és kinyitom a Nílus forrásait,
A napkorong pályája kiterjed.
Ahogyan Sokari isten szánon, elõl, engem
a Mesterhez visz, akik a Reggeli Pirkadathoz, a
Nappali Csillaghoz imádkoznak. Való igaz, én vagyok a szellem,
akit nem lehet elpusztítani!
Mert, hogy tudatuk teremtettek,
Az áramló Izisz-fénybõl, a mágikus erõ istennõjébõl.

Az ókori egyiptomi írásban (a hieroglifákban, vagy a
„titkos írás”-ban) külön szavak léteznek és jelek, amelyek je-
lentése a „repülés”. Minden szó, vagy ige, amely a „repülést”
jelenti, egy szárnyas vagy nagy madár körvonalaival van jelölve.
A „KEM” szó, „az elhajított rúd”, vagy „buzogány”-nak felel
meg, egy repülõ kacsát mutat hasonló képet (a bumeránggal
együtt). A bumeráng, amit az õsi egyiptomiak ismertek, tulaj-
donképpen olyan, mint egy szárny, egy hajlattal, ami lehetõvé
teszi, hogy a fa elhajítójához visszatérjen.

Az ó-egyiptomi repülõgép modell feltalálója egy PA – DI –
IMEN (Az Imen Ajándéka) nevû férfi, a késõi idõk alatt, az ún.
„Tudomány Korában” (Kr. e. 300–250.) élt. Ez a korszak
Egyiptomban rendkívüli tudósok találmányairól híres. Õ fej-
lesztette ki az Alexandrai Hõs, az elsõ turbinát. Talán a leg figye-
lemre méltóbbak tõle, olyan gépek konstrukciói, amelyek leve-
gõ és vízgõz keveréket sûrítettek és így mozgatták a szerkezet
szárnyait. Ez volt tehát a technikai háttér, amelyhez a Kr. e. har-
madik században PA – DI – IMEN hozzájárult azzal, hogy kü-
lönbözõ repülõgépmodelleket készített. Közülük egyik, a
Kairói Múzeumban (22-es terem) a 6347-es számmal állítot-
ták ki. Egy egyfedelûrõl van szó, egy eperfügefából kivágva. A
modell szárnyát egy darabból dolgozták ki, és az egyik végétõl a
másikig 18 cm-es. A legszélesebb, a középpontja, kívülrõl befe-
lé elvékonyítva, és lelaposítva a csúcsán. A hordozó szárnyak ae-
rodinamikailag vannak megformálva, és a modern repülõgép
szárny körvonalait mutatják. Ennek a szárnynak egy érdekes
alkotórésze, a V-alakú elsõ oldalak, amelyek az idõk során, saj-
nos valamit elváltoztak. A fõtest ugyanabból az anyagból áll, és
az elejétõl a farok végéig 14 cm. Ezt a fõtest is aerodinamikailag
kiemelkedõen alakították ki. Az „orr” egy kicsit piramisra
hasonlít, a jobb oldalán egy „szemet” festettek rá. A farok, a

test leghátsó részét alkotja és kétségkívül a modell legjellegze-
tesebb ismertetõ jele. Az alsó sarok letörött. Valószínûleg ott, a
horizontális lapátot tették fel.

Az egész világon számos vita folyt az ó-egyiptomi repülõ-
gép modelljérõl. A legtöbb aerodinamikus és repülõ mérnök
arra jutott, hogy egy technikailag egzakt modellrõl van szó, egy
repülõgéprõl. Az 1973-ban megjelent „A Légi és Ûrrepülés
Enciklopédiájában” arra is utalnak, hogy az egyiptomiak – a kí-
naiak mellett – tulajdonképpen birtokában voltak a rakéták-
nak. Ez számunkra megmutatja, a Nílus õsi kultúr népének a
nagyszerû tudományos eredményeit.

Az õsi amerikai kultúrák szokásaiban, rítusaiban,
mítoszaiban, hagyományaiban és kultikus tárgyaiban számos uta-
lás található arra vonatkozóan, hogy volt kapcsolat az égbõl
(világûr) érkezett lényekkel. Emellett barlangrajzok és sziklafest-
mények nagy száma van – különösen Brazíliában – amelyek az
alakokat idegenszerûen mutatják be, amelyeket mi mai
emberek, ûrruhának értelmezhetnénk, és itt láthatjuk a csillagá-
szati szimbólumok átláthatatlan bõségét is. Ha tanulmányunkat
Brazília bennszülött hagyományaira fordítjuk, akkor az egyedi ala-
kok szokatlan bõségével találjuk magunkat szemben. Ezek, kü-
lönbözõ törzsi csoportok történetei, amelyek mind olyan embe-
rekrõl számolnak be, akik a Napról és a Holdról érkeztek, hogy itt
külön törzseket alapítsanak. Az általuk született gyermekek embe-
rek voltak, akiknek szokatlan tulajdonságaik voltak. Ha a meglévõ
sziklarajzokat vagy sziklafestményeket gondosan tanulmányoz-
zuk, hamarosan égi szimbólumokat vagy asztronauta szerû ala-
kokat találunk, valamint olyan jeleket, amelyeket nehéz leírni, és
amelyeknek a jelentése és értelme elveszett az idõk ködében.
Dél-Amerikába találhatók a gigantikus rajzok a Nazca-fennsíkon,
éppúgy mint a „moundsok” Észak-Amerikában. Ezek az ottani in-
diánok egyedi alakú, mesterségesen emelt dombjai. Ezek mind
csak nagy magasságból láthatók – egységes kialakított formák –
hogy láthassák azok a lények, akik az égbõl érkeztek. A vizsgáló-
dás eredménye nagyon messzire nyúlik, jelentõs végkövetkezte-
tésekre vezet. Kétségtelenül egy olyan elméletre, amely az emberi
faj eredetének hagyományos elképzelésébõl kitör. (Prof. Dr.
Carlos M. Bandeira írása alapján)

Újabban a PALEO–SETI kutatás lendületet kap tudomá-
nyos körökbõl. Ezt írta a Nobel-díjas prof. Francis Crick „Az élet
mikéntje” c. könyvében: Az élet a Földön mikroorganizmusok
alakjában kezdõdött, amelyeket egy fejlett civilizáció több mil-
liárd évvel ezelõtt, egy személyzet nélküli rakétában a világ-
mindenségben a Föld irányába küldött. A világhírû brit asztro-
fizikus prof. Sir Fred Hoyle, a matematikus prof. Valin Chandra
Wickramasinghe-vel közösen ezt publikálta az „Evolúció a
világegyetembõl” c. könyvében: Itt a tudósok azt az ötletet
képviselik, hogy az élet nem a Földön keletkezett és a darwiniz-
mus tanításai eddigi formájukban nem tarhatóak, mivel a
számtalan mutáció eredet a valóságban egy, a világegyetemben
létezõ, intelligens életformától ered. Hasonló gondolatokat
képvisel Eric von Deniken már 1977-ben megírt, „Bizonyí-
tékok” c. könyvében is. A német asztronauta, prof. Dr. Furner,
a Berlini Egyetem Világûr tudományi Intézetének igazgatója.
1996-ban azt feltételezte, hogy az ember gyors alkalmazkodá-
sa a világûrbeli súlytalansághoz, mely körülmény evolúció
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ellenes, akkor magyarázható, ha a földi életformák genetikai
eredete a világûrben van. A „JOURNAL OF THE BRITISH
INTERPLANETARY” c. lapban Dr. Robert Freitas a XENOLOGY
RESEARCH INSTITUT (SACRA MENTO, USA)-ból, egy SETA
nevû, új kutatási projectet javasolt. A meglévõ SETI
projectekkel ellentétben, a SETA-nál, a földönkívüliek nyomai-
nak a Naprendszerben található, lehetséges nyomait kell ku-
tatni. Õ a beavatkozásukat a geológiai és történelem elõtti idõ-
szakra teszi. Az orosz tudós Dr. Vlagyimir Rubcsov már 1980-
ban új tudományág a PALAEOVIZITOLÓGIA életre hívását
javasolta, az egyik Kaligai szimpóziumon. Az „INTERNATIONAL
ASTRONAUTICAL FEDERATION” 33. Kongresszusán, amelyet
1982-ben tartottak Párizsban, a csillagász prof. Dr. Mivhael
Papagiannis (USA) azt javasolta, hogy kutassák át a kisbolygó-
övezetet, földönkívüli intelligenciák nyomai után. Papagiannis
azt mondta: A jövõ generációinak számára inkább butának
látszanánk, ha tovább folytatnánk a távoli csillagok körüli civi-
lizációk katatását, miközben a válasz itt, közvetlenül a Nap-
rendszerünkben van. (Dr. Johannes Fiebeg írása alapján)

A gimnáziumokban és a fõiskolákon, a tankönyvekben és
a népszerû tv-adásokban a tévedhetetlen modern tudóstól
közölnek véleményt, azt, hogy a földönkívüli életformák soha-
sem lehetnek emberszerûek. Az érvelés a következõ:

a. Az élet a Földön egy egyedi véletlen. Atomok képeztek
molekulákat és makromolekula-láncokat. A véletlenek
egy végtelen stafétájában és fizikai kölcsönhatásokból
keletkezett így a DNS és végül a sejt.

b. A sejt, a legkisebb, élõ egysége a biológiai evolúció
bázisának. A fennmaradó rész még mindig mutáció és
szelekció (változás, kiválasztódás, alkalmazkodás).

c. Mivel ez az elõjáték csak a Földön játszódott le, mivel csak
itt vannak „földi feltételek”, a földönkívüli életformák-
nak molekuláris alapfelépítésük miatt teljesen más-
képpen kellett kialakulniuk.

d. Abszolúte abszurd az a feltételezés, hogy a földönkívüli
élet mihozzánk, emberekhez hasonló pályákon él és cse-
lekszik.

Ez a tanítás valójában elavult. Megegyezik azzal, amit sok tu-
dós például a Nobel-díjas Manfred Eigen is, azt az álláspontot
képviselik, hogy az élet véletlenül keletkezet. Egyidejûleg a tudo-
mányos elit teljesen tudatában van tételeinek lehetetlenségé-
ben. „Véletlennel” az egzakt tudománynak nincs semmi dolga.
Így relativálja maga Manfred Eigen „A játék” (Das Spiel) c. köny-
vében a véletlen láncolatát a „csodálatossal”. A világhírû brit
csillagász, Sir Bernard Lowell igazolja az „Int he centre of
immensities” c. könyvében: „Egy olyan véletlen esemény
valószínûsége, hogy ami a legkisebb protein molekulák képzõ-
déséhez vezet, elképzelhetetlenül kicsi. A tér és idõ határfeltéte-
lei között, hogy az ITT megy végbe, ez effektíve nulla.” Hogy egy
ilyen véletlen fejlõdés számára sem az idõ, sem a kutatott tömeg
nem állt rendelkezésre, bizonyítja prof. Chandra Wickrama-
singhe, a Cardiff-i Egyetem Alkalmazott Matematika és Mate-
matikai Fizika Intézetének igazgatója, hogy az ellentmondás
mentes módon számolható ki: „Tegyük fel, hogy az Õsleves 20
biológiailag fontos aminosavat egyenlõ koncentrációban tartal-
mazza. Elõvigyázatosan megbecsüljük, hogy tíz hely enzimen-

ként döntõ a helyes biológiai funkcionálásra. Több, mint 20 kí-
sérletet követelhetnénk, hogy egy egyedüli mûködõképes enzi-
met produkáljunk és az a valószínûség, N, hogy ilyen enzimet
tartalmaz a tápoldat, tehát az Õsleves, 1:20 N. Már mielõtt „N”
elérné a 100-as számot, a kísérletek száma nagyobb lenne,
mint az egész világegyetem összes csillaga atomjainak a száma.
Így majdnem kényszerûen látjuk következményként, hogy az
életnek egy kozmikus fenoménnek kell lennie.” Ha az élet ere-
dete nem a Földön található, akkor hol? És, hogy sikerült az élet-
nek bennünket létrehoznia? A „hol”-ról szükséges törni a fe-
jünket. Valahol az Univerzumban. A második kérdéshez érde-
kes gondolatok jönnek felszínre. Az „Evolúció a Mindenségbõl”
c. könyvben azt bizonyítja a brit asztrofizikus, Sir Fred Hoyle,
hogy sem az élet, sem az intelligencia nem a Földön keletkezett.
Hoyle úgy véli, az ember egy korábbi intelligens életforma újra
feltûnése. Ez az idegen intelligencia magát építõ-szekrény mód-
jára „szétszedte”, aminek alapvetõ építõköveit összegyûjtötte az
egész térben. Ez az építõszekrény biológiai alapanyagot tartal-
mazott, amikbõl az élet, ahogyan mi nevezzük, összeállt.
Amikor a molekuláris vagy biológiai építõszekrények a Földre
hullottak, az élet egy egészen határozott, elõre rajzolt módon
megjelent, hasonlóan, mint ahogyan a gyümölcs magjából csak
egy határozott gyümölcs lehet. A végleges program már az építõ-
szekrénybe volt kódolva. A Nobel-dijas Francis Crick, a DNS-
kettõs spirál egyik felfedezõje, az „Élet mikéntje” c. mûvében
azt a véleményt képviseli, hogy az ûrhajók túl lassúak ahhoz,
hogy egy galaxist élettel népesítsenek be. Crick azt mondja, hogy
„nem lenne-e jobb organizmusokat küldeni, amik ezt a nagyon
hosszú utat túlélnék, és amik könnyen transzportálhatók len-
nének és egy Õsóceánban fejlõdnének, s növekednének? Erre a
baktériumok a legalkalmasabbak. Mivel olyan apróak, nagyon
sokat lehetne küldeni. Nagyon alacsony hõmérsékleten is élet-
képesek maradnak. És nagy az esélye, hogy egy primitív óceán
„levesében” könnyen szaporodnának. Talán nem véletlen, hogy
a legkorábbi organizmusok, amiket eddig felfedeztek, pontosan
az élet ilyen típusának felelnek meg.”

Mi köze lehet mindennek ahhoz a kérdéshez, hogy ember-
szerûek-e a földönkívüliek? Egy valamilyen intelligens életfor-
ma az Univerzum-ban elsõnek keletkezett. Ez az életforma
„élet-bombák” milliárdjait és milliárdoknál többszörös nagy-
ságrendû életcsírákat küldött galaxisában minden irányba. Sok
ilyen „bomba” nem ért célt, az örökkévalóságig vándorolnak a
világegyetemben. Mivel ezek az életcsírák csak egy bolygón nõ-
hetnek fel, ami hasonló feltételekkel van behatárolva, mint az
Õsbolygó Õsintelligenciája, az égi életforma az õsi törvényszerû-
ség szerint fejlõdik. Ez úgy van, mint ahogyan egy európai fa
magját átültetnénk Ausztráliába. A mag most egy távoli konti-
nens idegen földjén van. Mégis, ugyanaz a fa, ugyanolyan
elágazódással, ugyanolyan levelekkel és ugyanolyan gyümöl-
csökkel fejlõdik ki. Ha e környezet Ausztráliában e mag számára
nem lenne alkalmas, a gyümölcs egyáltalán nem jelenne meg.
Vagy elpusztul a mag, vagy egy másik kódolt program szerint fej-
lõdik. Hasonlóan van az „életbombák” és életcsírákkal is.
Ugyanazok az életcsírák, amik olyan alkalmatlan bolygót talál-
nak el, mint például a Jupiter-atmoszféra, kihalnak, nincs fejlõ-
dési lehetõségük. A többiek, amik alkalmas bolygóra hullanak,
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ugyanolyan építõ program szerint fejlõdnek. Az akadémikus teo-
retikusok egész egyszerûen elfelejtik az eredetet. Mi egy másik
rendszer utódai vagyunk! Ezzel a kérdés magától egybõl elinté-
zõdik. Mivel az eredet ugyanaz, az eredménynek is hasonlónak
kell lennie. Ez a modern szemléletmód semmi esetre sem zárja
ki azt, hogy ez az Univerzum idegen életformáktól nyüzsöghet,
akik bennünket a legmerészebb fantáziájukban sem tudnak el-
képzelni. Csak az „életcsírák” ilyen idegen élõlényekké változ-
tak a volna Földünkön, ilyenekké fejlõdhettek. És miért, zsém-
beskedik a kritikus, kell a földönkívüli, intelligens életformák-
nak, hozzánk hasonlóan gondolkodniuk és tevékenykedniük?
Sok õsi mitológia és a Genezis arról számol be, hogy az Istenek
az embereket „saját képmásukra” teremtették. A modern szem-
léletmódban a tömör kinyilatkozás nagyon mély értelmû és
bölcs: Valamikor, az elmúlt évezredekben landolt egy földönkí-
vüli csapat a Földön. A már meglévõ hominidák egy példányáról
vettek sejtet, azt genetikailag megváltoztatták és hagyták tápol-
datban tojásnagyságúvá növekedni. Ezt a tojást „mûvi úton” be-
ültették egy nõi példányba, ugyanabba a fajba, hogy a nõi egyed
gyermeket szüljön. A gyermek logikus módon az eredeti homi-
nida eredet összes ismertetõjelét hordozta, csak egy célzott, mû-
vi mutáció által még valami jött. Az intelligencia. Mivel a geneti-
kai manipuláció „a saját képmásukra” tehát a földönkívüli in-
telligencia példájára hasonlóan fejlõdtünk, mint az idegenek. A
kérdés: Miért gondolkodnak úgy, mint mi rosszul van feltéve. A
földönkívüliek nem úgy gondolkodnak, mint mi, mi teszünk
úgy, mint õk. Ami nem ugyanaz. Mi végül is a „termék” va-
gyunk. Az itt kifejlõdött modell sem az evolúciónak, sem a vallá-
sos hagyományoknak nem mond ellent. Az eredeti életcsíra az
elõembertõl a darwini elv szerint neandervölgyi lényhez hason-
ló lénnyé fejlõdött. Ez az elõember nem volt a „homo sapiens”,
hanem valami más. Az intelligencia, ami a földönkívüli elem,
csak a határozott, mûvi mutáció hozzá. Ha antropológusaink a
földönkívüli elemet bevonnák gondolkodás módjukba, a szár-
mazás minden rejtélye megoldható lenne. „A hiányzó lánc-
szem” a „földönkívüli mutá-ció”. (Dr. h. c. Erich von Deniken
írása alapján)

Az UFO-kutatás csak józan, természettudományos alapo-
kon lehet sikeres, különben veszélybe kerül, mint „helyette-
sítõ vallás”, az ezoterikus tartományban lesz levezethetõ. Min-
denesetre van néhány figyelemreméltó ismeret:

Az UFO-jelenség létezik. Természet tudományosan legalább
két útra utal, nevezetesen az egyikre a radar észlelésekre, a
másikra mágneses mezõk, elektrosztatikus mezõk, elektro-mág-
neses és radioaktív sugársás, éppúgy mint a gravitáció mérése.
Minden katonai, leárnyékoló szolgálat, a radar-protokoll, magas
számával rendelkezik az ún. „zavarok”-nak (katonai szektorban
senki nem beszél UFO-król). Az UFO-landolási helyeken erre
biológiai és biokémiaii változások utalnak, úgy, hogy azt a
lehetõséget, hogy az UFO-knál agyrémekrõl, vagy téves megfigye-
lésekrõl van szó, azt kizárhatjuk.

Hogy ezek ténylegesen földönkívüliek által irányított
ûrhajók ezt, eddig, soha nem bizonyították be. Nincsenek
földönkívüliek, akiket a tudományos módszereknek vethet-
nénk alá. (Ha voltak ilyenek lezuhant vagy lelõtt csészealjak-
ban, arról nagy a titkolózás, dezinformációk.)

A radarral végzett megfigyelések keretén belül feltûnik,
hogy a repülõ objektumok olyan mozgást végeznek, amelyek el-
lentmondanak a mi tér-idõ-kontinuum természet törvényei-
nek. Például 90 fokos repülõ mozgást, a centrifugális erõre va-
ló tekintet nélkül hajtanak végre és rövid idõ alatt úgy felgyor-
sulnak, hogy az egyetlen földi meghajtással sem volna lehetsé-
ges. Itt, a következõ elképzelések lehetnek lehetséges magya-
rázatok: Ha vannak UFO-k, ezek a mi négy dimenziós világunk
természet törvényeit túllépik, más törvényszerûségek vezetik
õket. Az einsteini relativitás elméletbõl tudjuk, hogy a sebesség
és az idõ között közvetlen összefüggés áll fenn. Minél inkább
közeledik az objektum a fénysebességhez, annál lassabban
múlik az idõ. A fénysebesség elérésénél az idõ megáll, az
objektumon: ennek túllépésekor visszafelé folyik.

Ez, az idõ túllépésének náhány elméletéhez vezetett.
Gondoljunk az ún. Einstein-Rosen hídra. Rendszerezte és to-
vább fejlesztette ezeket a megfontolásokat a német fizikus,
Burkhard Heim, aki több évtizedes fáradtsággal megalkotta az õ
hatdimenziós egységes kvantum-mezõ elméletét. Ismert, hogy
a tér és idõ egy négydimenziós kontinuumot képez (három a tér
és egy a negyedik az idõ). A fizikának eddig nem sikerült kielégí-
tõen megmagyarázni és megfejtenie a gravitáció jelenségét, ez
Heim-nél az ötödik dimenzió. Hogy a tér-idõ-kontinuumban va-
ló mozgás lehetséges, az a modell problémamentesen bizonyít-
ható. A Heim-i kvantum-mezõ elmélet minden további nélkül
megmagyarázza az UFO jelenségeket. Érthetõ ezalatt nevezete-
sen egy magasabb dimenzióból származó jelenségként, így ért-
hetõvé válik, hogy a terresztrikus törvényeink, miért nem érvé-
nyesek. Mindenesetre nyitott marad, hogy a megfigyelt objektu-
moknál milyen behatásokról van szó. Ha elképzeljük, hogy a
megfigyelt objektumok ténylegesen, legénységgel ellátott, repü-
lõ szerkezetek, akkor éppúgy jöhetnek a jövõbõl, vagy a múltból
érkezett látogatók. Utóbbi nem paradoxon, mert tér-idõ kon-
tinuum túllépésénél, az okok szabályi és hatásai nem érvénye-
sek többé. Ez most azt feltételezi, hogy az utasok létezésérõl szó-
ló megfigyelések igazak. A radartechnika, a fizikai, biológiai,
vagy kémiai kölcsönhatások mérése ezt vizsgáltatja felül. Továb-
bá, a szükséges visszatartással megállapíthatjuk, hogy az UFO-
knál, egy más dimenzióból származó jelenségrõl lehet szó,
jellemzõjüket, vagy „missziójukat” nem tudjuk bizonyítani.

Egy prehisztorikus, vagy legalább korai, történelmi csúcs-
technológia létezése kielégítõen bizonyított. Természetesen,
egyedül a számos emlék és hagyomány meglétérõl nem álla-
pítható meg, hogy ezek csúcstechnológiák extraterresztrikus
eredetûek-e. Ezt levezethetjük a mítoszokból, amelyek mindig
az „Istenekre” vezetnek vissza minket.

Ami hiányzik Heim matematikailag leírt eredményébõl, a
jelenlegi, praktikus áttörés a fizikában. Már 1980-ban Ham-
burgban, a DESY Atomkutató központban Ribgen által sikerült
az elemi részecskékrõl kísérleti igazolást tenni, így igazolták a
Heim-i elmélet helyességét. Sõt sikerült dimenziós „átlépéssel
utazni”, sikerült egy helyváltoztatást elérni a „Nulla-idõben”,
kis távolságba.

Tehát mi beszél még azon tézis ellen, hogy földönkívüli lá-
togatók csúcstechnológiájukat a Földre hozták?

(Klaus Ulrich Egroth írása alapján)
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Gaál Attila

Feketeruhások

Egy 1999-es nyári nap éjszakáján érdekes események zaj-
lottak Monor és Gomba község közti szakaszon az éjféli órák-
ban. Párom szülei, akkor a 60-as évei közepén járó házaspár a
lajosmizsei rokonoknál töltötték a napot, majd egy késõi va-
csora és beszélgetés után beültek a kis trabantjukba, hogy haza
induljanak Gombára. Monoron a Shell kútnál megálltak tan-
kolni, és kicsit fáradtan, de jókedvûen haza felé vették az irányt
a megeredt esõben. Alig haladtak talán 1 kilómétert, amikor a
trabi úgy gondolta elfáradt és megáll pihenni. A motor leállt, és
nem volt hajlandó újra indulni. Vali néni kiszállt a kocsiból,
próbálta tolni az autót, hátha Zoli bácsinak így sikerül beindí-
tania és a hátralevõ pár kilómétert gyorsan maguk mögött hagy-
ni. A trabi nem indult. Vali néni az égre nézett, gondolva
magában, hogy miért pont most kellett ennek történnie, de a lé-
legzete is elállt, amikor meglátta az égi jelenséget. Gyorsan
szólt Zoli bácsinak, hogy szálljon ki, mert ilyet még biztos nem
látott, és el sem tudja képzeni, hogy mi lehet ez. Az égen négy-
zet alakban 9 fénylõ gömb volt látható, pontosan nem
meghatározható, de valamilyen furcsa vöröses-sárgás-zöldes
színben világítottak. Az alakzat megnyúlt, a saját tengelye körül
is forgott, de minden egyes gömbje is forgott közben, majd vis-
szarendezõdött az eredeti négyzet alakba. Csodálatos látvány
volt mesélte Vali néni, aki akkor félhangosan meg is jegyezte,
hogy nem tudom kik vagytok, milyen UFO népség, de segítse-
tek hazajutni, mert itt fogunk az éjszaka közepén teljesen eláz-
ni. A fényes alakzat elindult az erdõsáv felé majd megállva ott-
maradt és az alakzat ismét átrendezõdött csavarodva, tekereg-
ve saját magában.

Szinte a fák fölött lebegett, megvilágítva a furcsa színnel az
alatta levõ területet. Zoli bácsi ismét megpróbálta beindítani az
autót, és legnagyobb meglepetésére az a jellegzetes kis pöfögõ
hangjával megindult. Gyorsan elindultak az otthonuk irányá-
ba, miközben ez az érdekes alakzat szabályos négyzet formá-
ban az erdõsáv fölött végig kísérte õket. Ekkor nem forogtak az
egyes gömbök sem és maga az alakzat sem, csak szépen úszott
velük, mellettük-fölöttük a levegõben. Vali néni és Zoli bácsi is
elmondták, hogy semmi félelem nem volt bennük, csak cso-
dálni tudták ezt a hangtalanul suhanó valamit. A Gomba elõtti
nagy kanyarban aztán az átrendezõdött égi jelenség eltûnt. A
házaspár bekanyarodott a völgybe vezetõ útra, amikor a tra-
bant ismét leállt, és nem volt hajlandó újra indulni.

Már majdnem otthon voltak, már talán csak egy - másfél
kilómétert kellett volna még haladniuk. A völgybe vezetõ úton
alig-alig van forgalom, az egy majdnem zsákutca, a következõ
faluig csak egy földút vezet tovább a völgy végébõl. Na most
mitévõk legyünk, már éjfél is elmúlt, sehol senki, még nappal
is alig járnak erre, nem hogy ilyenkor – tanakodtak szegények.
És ekkor bekanyarodott egy nagy fekete autó, hasonló, mint
egy hatalmas, luxus mercédesz, de nem az volt. Egy gyönyörû,
hatalmas, fekete autó a zsák-völgyben. Félreállt az autó, ki-

szállt belõle egy fekete öltönyös, középkorú férfi, és azonnal
felajánlotta, hogy elhúzza õket a házukig, neki ez nem tart
semeddig, ne aggódjanak, nemsoká otthon lesznek. Persze
volt nála vontató kötél, és az elegáns ruhája sem zavarta, hogy
segítsen az idõs házaspáron. Most õszintén, ennek mekkora
esélye van? A házuk kapujában megálltak, a vontató kötelet
leakasztotta, majd még azt sem várta meg, hogy megköszönjék
neki a segítséget úgy elhajtott, mintha ott sem lett volna. Vali né-
ni próbálta megjegyezni a rendszámtáblát, hogy majd másnap
megkeresik a férfit, hogy köszönetet mondjanak neki. A férfi
persze nem lett meg, a rendszámról és a nagy fekete autóról
senki sem tudott semmit, még a falu mindent tudó és minden-
kit ismerõ kõmûves mestere sem.

Vali néni és Zoli bácsi hatalmas lelkesedéssel mondta
diktafonra, hogy mi történt velük aznap, és biztosak voltak
benne, hogy õket valamilyen „jó UFO-k tréfálták meg”, és ami-
kor látták, hogy bajban vannak, a segítségükre siettek a hatal-
mas fekete autó és a titokzatos férfi képében. Számomra is
megdöbbentõ és egyben felemelõ volt hallgatni a történetüket
és tudom, hogy minden úgy történt, ahogy elmondták. Évtize-
dek óta ismerem õket és tudom, hogy nem színezték ki az
eseményeket, nem tettek hozzá és nem is vettek el belõle, amit
mondtak az úgy volt.

Érdekes, hogy nem is olyan rég egy Monoron élõ ismerõ-
söm beszélt arról, hogy bizonyos idõközönként furcsa dolgok
történnek az égen ebben a térségben. Többek szerint valami-
lyen kilépõ kapu lehet itt, mert például 2005-ben is megjelent
egy fénypontokból álló valami az égen, ami szintén képes volt a
saját tengelye körül forogni, majd felvéve a négyszög, vagy há-
romszög – erre nem emlékezett pontosan, de abban biztos volt,
hogy szabályos alakzatban állt össze – formát, majd egy pillanat
alatt lépett ki a légtérbõl.

Minden esetre elgondolkodtatóak az ilyen történetek,
mert alátámasztják azt az elképzelést, hogy bizony nem va-
gyunk egyedül.
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A körmendi hírközlés öröksége kézzel fogható: a nyolcva-
nas évek végétõl, egészen a mai napig jelen van Körmend egé-
szében az oszlopokon, földben, házakon haladó helyi kábelte-
levíziós hálózat. Az elmúlt harminc évben volt, hogy a legmo-
dernebbnek számított a városban, volt idõszak amikor már fur-
csának hatott, ha az ember még elõfizetõ, de a legfontosabb,
hogy mindvégig a helyi embereket szolgálta.

Azok, akik a körmendi kábeltelevíziós hálózatot felépí-
tették, az Önök szomszédjai, barátai, rokonai mindannyian
körmendiek voltak: a csatornákat az Önök elmondott igényei-
hez igazították, ha javítani kellett néha hétvégén is átugrottak,
de mindvégig ízig-vérig helyi volt, ahogy a csak a hálózaton elér-
hetõ körmendi Városi Televízió is. Helyi ízlést szolgált ki
mindvégig, és helyi pénztárcákra van szabva jelenleg is.

2021 évben, a városi hálózaton, az Önök hálózatán, 141 di-
gitálisan csatorna érhetõ el, amelybõl közel 50 HD minõségû,
a modern okostévékhez tervezve. Hálózatunk az egyedüli a
környéken, ahol minden magyar nyelvû, országos sportcsator-
na elérhetõ. A hálózaton a város túlnyomó részén mi szolgál-
tatjuk a leggyorsabb internetkapcsolatot, és nálunk a legkedve-
zõbb a vezeték telefonhoz kapcsolódó díjak. 2022 évben ügyfe-
leink nagyszolgáltatókhoz hasonló módon, mélyen piaci ár
alatt cserélhetik le majd tévékészülékeiket, és elindítjuk mo-

biltelefon üzletágunkat, amelyben már havi 6.000,- forintért
korlátlan hang és korlátlan mobilinternet érhetõ el.

A JuPiNet Távközlési Kft. amikor átvette a körmendi
hálózatot, annak örökségével kapcsolatos kötelezettségeit is
vállalta: a mi kollégáink mindig helyi emberek lesznek, az
Önök szomszédjai, barátai, rokonai. Mindig kínálatunkban
tartjuk a Városi Tévét, csatornalistánkat az Önök megkérdezé-
sével, igényei alapján fogjuk tervezni, az elõfizetõinkre pedig
nem egy végtelen táblázat soraiként tekintünk, hanem azokra,
akikkel reggel közösen vásárolunk a pékségben.

Hiszünk abban, hogy ez a hozzáállás, amellyel egy helyi
cégnek a közösséget szolgálnia kell: cégünk megjelenése óta,
rohamléptekben modernizáltuk a hálózatot, és elõfizetõink
számát jelentõsen növeltük. Tíz évvel ezelõtt, a város több mint
háromnegyede a kábeltévét nézte, most örömmel elmondhat-
juk, a helyi hírközlés nem szûnik meg, sõt növekszik, ha
gondolják, ideje visszajönni.

Ügyfeleink megtalálhatnak minket a megszokott helyen, a
Szabadság tér 12. cím alatt, telefonon a 1251 számon, valamint
kérhetik üzletkötõink egyikét is a www.jupinet.hu oldalon, aki
személyesen keresi fel meglévõ és leendõ elõfizetõinket. A
weboldalon továbbá kalkulálhatnak és összehasonlíthatnak
árainkkal kapcsolatban, illetve intézhetik egyéb ügyeiket is.

Bálint Péter
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