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Figyelj a külső hangokra, ha nem hallod a belsőt
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Fény mutatja, merre járj
Most indulj el, ne késlekedj
Mert az Útra rátalálsz
Mely Örök és Végtelen.
(SZÖRÉNYI LEVENTE:
VÉGTELEN ÚTON. .. 1986)

BEVEZETŐNEK SZÁNT TANÚSÁGTÉTEL

Áhítatos lélekkel kezdek neki e könyvnek. Mintha az énemben
összegyűlt és a hétköznapok sodrában el nem mondott, de mindig
érzett imákat kellene most leírnom. De tudom, hogy sok elmél
kedésem által a „felső világba" küldött kérdéseimre kapott feleletek,
sugalmak, üzenetek és átélések kerülnek kifejezésre az itt következő
fejezetekben.
Sokat meditáltam az elkezdés módján, de végül is az itt, mintegy
„előszóként" írt „tanúságtételem", amit úgy is mondhatnék, hogy
„tanúvallomásom"-ban foglaltak szerint, e munkám címéül „Üdvözítőnk"-nek a legfontosabb kinyilatkoztatását akartam adni, így:
»Én és az Atya „EGY VAGYUNK?!«
De rádöbbentem, hogy a könyv címe alatt mindig ott van a
„szerző" neve is és ez a felállítás bizony nagyon megzavarná a Jézusi
Igazságot. - Így aztán átváltottam arra, amit a tudnivágyók sür
getnek és beszámolok mindenről, amit tartalmaz: »A Káld-Pártus
Hagyomány és a „Pogány" Magyarok Vallása.« Azt is leírom,
hogy miképpen akarok visszaindulni a jelenlegi zsidókeresztény
ségünkből az ősi Magyar Hit-hez.

De valóságos szándékom nemcsak a „visszaindulás", hanem
ebben a zsidókereszténységünkben tengődő, annak tanítása szerint
élő és a különféle liturgiákat követő nemzettestvéreimet meg aka
rom győzni arról, hogy nem a kozmikus úton közelednek az
EGY-IGAZ-Istenhez, hanem oly valláspolitikai szervezet tagjai
lettek, ahol „olyan tudományt tanítanak, amelyek emberek
parancsolatai" (MÁRK 7.7.). A hivatkozott evangéliumi vers szerint
pedig ez »nem Üdvözítőnk tisztelete".
Összegezve sokoldalú jószándékomat, fő célomként azt tűztem
magam elé, hogy mindazokat, „akik keresik és kutatják az Igaz
ságot" -visszavezessem a „Világ Világosságához". De „tanú
ságtételem" valójában már befejezett tény elé állítja az olvasót az
„ÉN és az ATYA EGY VAGYUNK" valóságával, és így nekem
csak az emberileg elérhető és a meggyőzéshez szükséges bizonyíté
kokat kell felsorolnom.
Tudom, hogy így is nehéz dologra vállalkozom, hiszen Üdvö
zítőnknek a „Fénybe való visszatérése" után és azóta is sokféle
képpen értelmezték, tanították, magyarázták szavait, és csodálatos
példabeszédeit egyszerűen csak „parabolának" nevezték.
A hiba, mondhatni a nagy hiba ott keresendő, hogy az evan
géliumokban található és Üdvözítőnknek tulajdonított tanítást,
beszédeit - egyszóval az ő mondásait - olyan emberek írták le,
akik őt sohasem hallották. Tehát mindezek csak a „hallomások
nak" írásban való rögzítései, vagyis Üdvözítőnkről fennmaradt
szájhagyományok. Ennek ellenére van az evangéliumi írásokban
valóban „igazságnak" nevezhető tanítás, azokban a szövegekben,
amelyeket a sok „átírás" és egyházpolitikai változtatás nem simított
az ószövetségi „törvény"-hez, és az ott leírt zsidó-legenda-hagyo
mányhoz.
Sajnos, az „ortodoxia" eretneküldözése elpusztította drága
Üdvözítőnknek és tanítványainak - az apostoloknak - írásait.
Az apostoloknak Szkítiában és a Pártus Birodalomban végzett
munkájára a feledés fátylát borította, vagy a hamisítások béklyóiba
zsugorította.
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Ugyanez történt MANI-val és az egyházszervezetéből meg
maradt írásokkal is, pedig ezeket a jeles kutató - Le Coqe ládaszámra bocsátotta a „művelt Nyugat" rendelkezésére. A fel
soroltakból láthatjuk, hogy bizony a „visszavezetés" útja sok
homályon, szinte sötétségen vezet át. Ezért akarok miként említém
- a „káldeus hagyományokból" kiindulni a kezdeti felvilágosítást
szolgálva.
Sok meditálásom azonban visszadobott az Üdvözítőnk földre
szállása előtti időbe. E hirtelen változáshoz hozzájárult az a
valóság is, hogy egy fiatal magyar kutató, aki nem régész, hanem
„fénylátó" és „fénykereső", az egyiptomi THEBA-ban, a T H O T hegyi kopt szentélyben pontosan olyan „pantokrátor" képet
talált (falfestményen), mint amilyen a Magyar Szent Koronán
van.1
Ennek a kopt-kereszténységben alkotott pantokrátor ábrázo
lásnak eredete, valamint a kopt-kereszténység keletkezésének
ősoka - úgy vélem - két irányban, illetőleg két korszakban ke
resendő.
Ezek egyikét: az egyiptomi őshagyományok adják, míg a másik
korszak: „Üdvözítőnk"-nek emberként való működési ideje.
Vissza kell mennünk tehát Ős-Egyiptomnak ahhoz az idősza
kához, mikor az emberek hitvilága valóban a kozmikus utat
választotta a „felső világhoz" való eljutásában. Amikor élt a „FénySzentháromság" hitének tudata. Sokan az emberi civilizáció böl
csőjének nevezik ezt az egyiptomi időszakot, és úgy vélik, hogy ez
megelőzte a „káld-sumer" kort. Indokolásuk a csillagok rendje
szerint való, mert Egyiptomban - ettől az ősidőtől kezdődően Földünknek életet adó Napunkat, a NAPISTENT „HORUS"
néven ismerték. A „Napisten"-nek ISTEN-ANYJA volt „ISIS",
aki a SIRIUS-t uralta, mint a „Fény Szüze". Az ő férje pedig
az ORION-ban lakozó „OSIRIS" néven volt ismeretes ebben a
hiedelemben. Ős Egyiptomnak az istenített „Fény Hármassága":
Vörös Győző: Templom Théba koronáján. (Bp. 1998)
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HORUS-ISIS-OSIRIS - a csillagrendben a „NAP-SIRIUSORION" fényében tündököl.
Az egyenlő szárú háromszög volt a jelképe ennek a „szent
hármasságnak", ahol az „ATYA" (ORION) mint „világügyelő",
a „Fény-Fiú" (NAP) az „életet adó", és a „Fény-Szüze" (SIRIUS) a „gondviselés" volt, azért, mert a SIRIUS megjelenésével
indult meg a minden terméshez szükséges nílusi áradás. A mellékelt
ábra mutatja az „egyiptomi fény-hármasságot". A káldeusok to
vábbfejlesztették ezt a hiedelmet, és a „miképpen a Mennyben
úgy a Földön is" hit-törvényük szerint értelmezték a „kétszeri
hármasságban", amint az UR város királyának- UR-NAMMUnak a törvénytábláján látható. (L. Életműsorozat: Káldeától IsterGamig c. könyvem III. köt. 264. oldalán.)

A kopt kereszténységben megtalálható az ősegyiptomi „fény
szentháromság" emléke, hiszen a gizai három piramis ma is áll,
mint az ORION három övcsillagának földi vetülete, és a mére
teiben azonos - „ATYA-ANYA" jellegű két piramis alatt, a 19,5
fokos, tetrahedrál szögben fekvő, Menkaurei kis piramis jel8

képezi a „FIÚT". (Ezt majd külön fejezetben fogom tárgyalni, a
19,5 fokos szöggel kapcsolatos magyar vonatkozások említésével.)
Ebből az egyiptomi „fényvilágból" minket legjobban a HORUSNAPISTEN hiedelme érdekel, főként azért, mert HORUSNAPISTEN-nek a földön látható megnyilatkozása a „Szent
Sólyom" volt. A „fénymadár", melyet a káldeusoknál „IM-DUGUD" néven - két szarvas között állva - találunk meg, a nagy
szentmiklósi aranykincs „fénymadarához" való kísérteties ha
sonlóságban.
De innen máris elérünk Üdvözítőnkhöz mindazzal, amit jól
leírtam ,Jézus Király - a Pártus Herceg" című könyvemben.
Mert sok újdonságot közöltem ott a „Szent Sólyom", a szentlélek
vivő fénymadár hagyományról.
Bizonyára újdonság volt annak a bizonyítása, hogy nem ga
lamb, hanem az égi „Szent-Fehér-Sólyom" - mint a Szentlélek
hordozója - száll reá Üdvözítőnk vállára akkor, amidőn Keresz
telő Szent Jánost apostollá, égi küldötté avatja azzal a tettével,
hogy János kívánsága szerint merül „fel" a folyóvízből és
kinyilatkoztatja isteni küldetését.
De azt is bemutattam említett könyvemben, hogy az adiabani
királyi dinasztia (Jézusi-királyi ház) uralkodói koronájukon, a
homlokuk felett viselték a Szent Sólymot, Üdvözítőnkre való
emlékezésül.
Most azt kérdezhetjük, hogy: „mit mondanak nekünk ezek az Ős-Egyiptomból indított és Üdvözítőnkig érő adatok...?"
Nemcsak a törhetetlen hit, hanem a logika is azt sugallja, hogy:
Üdvözítőnk a földre szállt NAPISTEN maga, és így érthető
e kijelentése:
„Én és az ATYA EGY VAGYUNK!"
Vagyis, NAPUNK az „ATYA" az égen - Szent fia a Föl
dön... miként mondja:
„ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA."
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Üdvözítőnk e szavaival tulajdonképpen a metafizikai valóságot
fejezi ki. Ugyanis a Nap-Isten ereje teremti meg a Földön a „vilá
gosságot", melyben a Szeretet, a Tudás és a Jóság lakozik.
Amikor a „sötétség" uralma (gonoszság, gyilkolás, bosszú,
hamisság) erősödött meg a Földön, embertestet ölt a Napisten
a „földi-világ" világosságának a megóvására, megtartására.
A földi élet törvénye szerint az „emberré váláshoz" - még akkor
is, ha „isteni csodával" történik- szükség van a földi „édesanyára".
Így kapta meg hivatásként ezt a földi feladatot - Istenünk meg
kérdőjelezhetetlen üdvterve szerint - ADIABANI MÁRIA, pártus
királyi hercegnő, aki földi édesanyja lett a „Világ Világossá
gának".
Az „isteni-üdvterv" csodálatos tartalmi azonossága fedezhető
fel az ősegyiptomi „Fény-Hármasságban". O T T is és I T T is:
NAPISTEN az égen... az „életet-adó".
NAPISTEN - mint „Világosság" a Földön... a „Szeretet"
és a „Tudás".
Az „emberré lett" Világ Világosságának szeplőtelenül fo
gant
Édesanyja - visszatérve a Fényvilágba... a „Gondviselés"
végrehajtója.
(Éppen úgy, mint ISIS volt Egyiptomban. Ezért adta Szűz
Máriának az ortodoxia az efezusi zsinaton ISIS méltóságnevét így:
„Égkirálynő".
Lásd: ,Jézus Király - a Pártus Herceg" c. könyvem 74. old.)
Mondhatjuk azt, hogy a „kozmikus úton" haladó emberi hie
delem azonossága fedezhető fel szinte évezredeken át. Az ős
egyiptomi és Üdvözítőnk-korabeli „Fény-Hármasságok" azonos
sága mellett mégis egy hatalmas különbséget fedezhetünk fel a
kettő között. Ugyanis az ősegyiptomi HORUS-ISIS-OSIRIS
rendiség hosszú évezredek megfigyelésének az égre vetített
vallási mítosza, a Mi Szentháromságunk pedig, a NAPISTEN
SZŰZ MÁRIA-ÜDVÖZÍTŐNK, mint „Fény-Atya-FénySzüze-Fény-Fia" történelmi valóság.
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E sorokkal tehát a földre szállt és embertestet öltött NAP
ISTENT dicsérjük, aki a mi Üdvözítőnk LETT.
Vele kapcsolatos a thébai kopt szentélyben felfedezett, előb
biekben említett „pantokrátor" falfestmény, amelynek azonos
mása a Magyar Szent Korona zománcképén található.
A „hogyan lehetséges ez az azonosság"? - kérdésében arra is
kell gondolnunk, hogy az Üdvözítőnkről, életéről szóló és tanításait
is ismertető, ún. „gnosztikus evangéliumok" kopt nyelven vagyis egyiptomi nyelven - vannak írva. Miután Üdvözítőnk mun
kásságának idejében Róma hatalmi vajúdását éli Egyiptomban,
logikus az a következtetésünk, hogy Üdvözítőnk Egyiptomot is
bejárhatta, hiszen ő nagyon jól tudhatta, hogy hol és miért
állanak a piramisok és a „ki tudja, ki formálta" Szfinxet is
megcsodálhatta. Annál is inkább, mert akkor ennek - a valóban
csodálatos építménynek-nem Szfinx volt a neve, hanem „HUN".
Valószínűnek tartom, hogy Jézus Urunk egyiptomi, személyes
ottlétéről és tanításairól tudósító, kopt nyelvű „gnosztikus
evangéliumok" a közvetlen hallomás termékei. Tehát olyanok
írták, akik hallották Jézus Urunk tanítását és ismerték életét. Ezek
a kopt nyelvű evangéliumok azt is bizonyítják, hogy Üdvözítőnk
nem magányosan járta be Egyiptomot.
Azért is gondolunk erre az „egyiptomi ottlétre", mert a zsidó
kereszténységünk evangélistái „igen gyanúsan" hallgatnak arról,
hogy merre járt, hol volt Jézus Urunk 12 éves korától a 30. évének
betöltéséig... ? Ha Galileában töltötte volna el ezt az időt, biztosan
tudósítanának róla.
De a kopt szentély „pantokrátor" festményét vizsgálva mond
hatjuk azt is, hogy Üdvözítőnk - mint pártus királyi herceg pártusjellegű ruhában járt Egyiptomban, és ilyen formában és
öltözékben láthatjuk a kopt kereszténység szentélyében meg
örökítve.
De ez a kopt pantokrátor nemcsak a korabeli pártus her
ceget ábrázolja, hanem azt is jelenti - a szentély díszítésében -,
hogy Jézus Urunk egyben a koptok Üdvözítőjeként - maga a
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Napisten. Így a kopt kereszténység is így vallja: „Én és az
ATYA EGY VAGYUNK!"
Most forduljunk a káld hitvilág felé, ahol a próféciák már meg
közelítették az „ádvent"-tel bekövetkezett valóságot, mert ők az
egyiptomi szentháromságot már a megtestesülési jövendölés
szerint szimbolizálták, ahol a „Fény-Atya" = EN-LIL anyagi
formába lényegül át, vagyis „testet ölt", mint „EN-KI", vagyis
anyaggá válik a Fény.
Ha összekapcsoljuk az egyiptomi szimbólummal, az alábbi „két
szeri-hármasság" szimbólumát, láthatjuk:

Az egyiptomi ISIS-HORUS-OSIRIS háromszögbe beillesz
tett káldeus „Fény-Szentháromság" hármassága az egyipto
mival azonos értelmet mutat, a „fényvilág" csillagrendjébe
illő elnevezések szerint.
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ISIS-SIRIUS (Égkirálynő) csúcspontjával szemben, a káldeusi-rend szerint van AMA-TU-AN-KI (Ég-Föld-TeremtőAnyja), a „Fény-Szüze", aki Adiabani Máriában öltött testet.
A káldeus háromszög vízszintes vonalán történik az „átlényegülés", EN-LIL-ATYA EN-KI (testté vált Istenné változik),
vagyis „ATYA és FIÚ". Pontosan úgy, amint az egyiptomi há
romszög vízszintesén ORION-NIMRUD és HORUS-NAPISTEN és szemben is állanak (atya atyával, fiú fiúval) a három
szögek csúcsain. Bár EN-LIL nem azonos NIMRUD-dal, a
káldeus-sumer képírás szerint NIMRUD (NIB-UR = párduc
hős), a NAP-PÁRDUCA-ként mégis EN-LIL-hez tartozik,
mint a „csillagrend" Atyja-ura. (A zsidók a babiloni fogságban
megismerték ezt a káldeus hagyományt, és ezért nevezi a TAL
MUD Jézus Urunkat Nimrud fiának.)
Üdvözítőnknek a „Fény-Világba" való visszatérése, vagyis em
bertestének „fénnyé" való visszaváltozása után (a Turini Szent
Lepel bizonysága értelmében) nemcsak az „emléke", hanem lé
nyegének és hivatásának valósága is itt maradt a Földön, az
„IGAZSÁG" és a „TUDÁS" erős váraiban. Annak a népnek - a
„Tudás-Népének" - amelynek vérével testet öltött, azonban cso
daként hagyta itt irányítóként, figyelmeztetőként és védelme
zőnek is a sólyom madarat. Azt, amit Egyiptomban HORUSNAPISTENNEL azonosítottak, de a káldeus hagyomány
szerinti neve: „TUR-UL". Nagyon fontos ezt tudni, és így tuda
tosítani, mert ebben is egyeznek az ősegyiptomi és a káldeus hagyo
mányok.
Ugyanis ahogyan az egyiptomi hitvilágban a HORUS-nak
nevezett fehér, „Szent Sólyom" azonos volt magával a Napisten
nel, hasonlatosan jelentette a káldeusoknál a TUR-UL a „kiseb
bik Napisten"-t, aki a „testet öltött" Napisten, a „Világ
Világossága", akit a zsidó-kereszténységünkben csak Jézus Krisz
tus néven ismernek.
Pedig a magyarságnál a TUR-UL valóságának emlékét magasra
viszi fel a Szent István óta, tehát 1000 éven át üldözött kerecsen
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sólymunk, a magyarsággal hűségesen együttélő Turul Madár,
aki a „Tudás, Hűség és Erő" megőrzője. De ugyancsak ő mint TURUL hagyomány - emlékeztet arra is minket, hogy a
pártus ADIABANI királyi dinasztia leszármazottjának, EMESE
ősanyánknak megtermékenyítője a NAPISTEN maga, TURUL-lá változva. Így a megtermékenyítés gyümölcse az „Álmos"nak nevezett napkirályunk karizmája Üdvözítőnkig ér el.
Talán nagyon sok titkot fedtem fel ebben a bevezető írásomban.
Tudom, hogy olvasóim között sokan meglepődve fogadják majd
adataimat. Őket kérem, hogy ocsúdjanak fel a „biblikus" zsugo
rodásukból, és mérlegeljék a logikus következtetéseket.
Bevezetőmnek „tanúságtétel" címet adtam. Leírtam hát tanú
ságtételemet. Azt a tanúvallomásomat, ahogyan Üdvözítőnket
látom és az Ö „Igazságát" hiszem.
Javasolom tehát, hogy higgyük és valljuk együtt azt, amit
nekünk így mondott:
„Én és az Atya EGY VAGYUNK!"
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I.
É N K Á L D - P Á R T U S K E R E S Z T É N Y VAGYOK!

Ne csodálkozz - kedves olvasó - ezen a kijelentésemen. Miután a
mi „kereszténységünk" hivatalos neve: „judeo-krisztitiánizmus",
vagyis „zsidó-kereszténység", azt akarom közhírré tenni, hogy
én nem tartozom ehhez a valláshoz, mert minden „szentírása"
a zsidó hagyományok tanítását tartalmazza.
Elhatározásomat, hogy megint könyvbe foglalom az én tanítá
somat, vagyis mindazt, amit a Pártus Jézus Urunkról tanultam,
két okkal indokolom.
Egyik abból a sok levélből árad, amit kapok a keresztényektől
és keresztyénektől. A levélírók mindegyike kijelenti, hogy „nem
zsidó-keresztény". Egyházuk tanait nem fogadja el és imádkozik
a maga módján.
A másik szintén a levelek tömege, melyben a jó magyar testvé
rek követelik a Boldogasszonyos és nem zsidó Jézusos Magyar
Egyháznak létrehozását. Sokat tűnődtem azon, hogy milyen
lehet most a lelki világuk ezeknek az egyrészt egyházukban csaló
dott, másrészt a „nemzeti vallást" követelő nemzet-testvérek
nek...?
Eszembe jutott az is, hogy „korszakváltás" előtt állunk, és
azok, akik a „Fényben" állanak, valami csodát várnak a közeljövőtől.
Talán azért is, mert világosságra került az, hogy Jézus Urunk és
drága jó Édesanyja Napbaöltözött Boldogasszonyunk - hun
magyar-pártus vérrel öltöttek emberi testet, és Jézus Urunk15

nak csak annyi köze van a korabeli zsidósághoz, amennyiben
„azok" kiáltották rá a „Feszítsd meg"-et és szögeztették a
keresztfára.
Végül is arra határoztam el magamat - jobb lesz, ha a sok
magánlevélválasz helyett leírom azt a „HIT"-et, amit én kö
vetek.
Megértem a hozzám fordulókat, hiszen gyerekkoromban én is
ennek a „zsidó-kereszténységnek" a hittanát tanultam. „Szentírás
ként" vettem a Bibliát addig, míg sorsom a tudományos kutatá
sokra, majd ezután a „tanításra" nem rendelt. Jézus Uramhoz való
törhetetlen hűséggel azonban itt is az Ő parancsát követem, amint
mondta:
„ Tudakozzátok a régi írásokat... és ezek azok, melyek bizony
ságot tesznek rólam." (JÁN. 5.39.)
Már könyveimben leírtam, hogy a „régi írások" csak a ma
„sumírnak" nevezett „káldeusok" agyagtáblái lehetnek, mert
ezeken van megjövendölve az Isten-Fiának embertestben való
megjelenése.
A zsidó-kereszténységgel való szembeállásomat is Jézus Urunk
sugallta. Ugyanis jól megértettem - szintén János evangéliumában
közölt - azon beszédét, amit a zsidóknak mondott, így:
„Az Atyának sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrá
zatát nem láttátok." (JÁN. 5.37.)
Elmélkedve Jézus Urunknak e szavain, rájöttem - logikus követ
keztetéssel - arra, hogy a Nabukodoezzar által a babiloni fogságba
vitt zsidók itt, a „fogság" jólétének és bőségének kb. 60 esztendeje
alatt megismerték a káldeusok írásait, hagyományait, és azok
ból sajátították ki azt a sok mindent, amit - saját előnyükre
változtatva - beiktattak - ott, Babilonban megszervezett vallásukba.
Bizonyítékként Ezékiel prófétájukat idézem, aki - mint írja „emberként" látta Istent.
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Idézzük csak az írását: (EZÉK. 40.3.):
„ Tekintete, mint az ércnek tekintete és len-zsinór vala a kezé
ben és mérőpálca."
És úgy mondja az írás, hogy „Ezékiel a Káldeusok földjén
élt" (1.3.). Korunk leghíresebb művészettörténésze -José Pijoan
- így méltatja Ezékiel „isten-látását": UR-NAMMU törvény
táblájának jelenete egy csodálatos ábrázolása Ezékiel írásának, amikor
mondja, hogy olyan embernek látta Istent, aki kezében a lenzsinórt
és a mérőpálcát tartotta. Emlékezzünk arra, hogy „Isten szava''''
kifejezetten ahhoz az Ezékiel paphoz érkezett, aki Búzi fia, a káldeusok
földjén, a Kébár folyó mellett - nem messze Ur városától.
Hogyan feltételezhető az a hanyagság egy kegyeletes lévitától, hogy
nem látogatja meg azt az UR várost, ahonnan Ábrahám, mindnyájuk
őse származott.
Az „Isten", akit Ezékiel látott, nem más, mint UR-NAMMU
oszlopán lévő szakálas sumír Istenség. [José Pijoan: História
General del Arte II. 84-85. oldal, (Espasa-Calpe S.A. Madrid, 1930.)]
Bemutatom (a 18. oldalon) ezt a sumír ábrázolást, mely fölött
a „hatágú" csillag tündököl a napfényben. Ezt Ezékiel „villám
lásokkal teli forgószélnek" látja, „mely körül fényesség vala, kö
zepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki." (EZÉKIEL 1.4.)
Mi tudjuk, hogy ez a szimbólum a „sumír kétszeri-hármas
ság" ábrázolása, és az emberiség első törvénytábláját - UR-NAM
MU, UR város királyáét Kr. e. (2011-2014 A.C.) - díszíti2, amiből
Ezékiel egy remek „látomást" szerkeszt Izrael népének buzdítására,
a „kitalált" isteni kiválasztottság bizonyítására. Ma pedig mindez
„szentírás" és „Isten-szava" a zsidó-kereszténységben. Viszont
Ezékiel „látomása" meggyőzött engem arról, hogy:
,,Jézus Urunkról szóló minden bizonyosságot a káldeusok
írásaiban kell keresni" és nem a júdai-héber hagyományban,
amit zsidó-kereszténységünk „Isten-szavaként" kanonizált.
2

KIG. III. 264. oldalán
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De azoknak is választ akarok adni, akik a Magyar Hit Egyházának a megszervezését követelik.
Ezeknek üzenem: igazuk van!
A Magyar Hit nem más, mint Jézus Urunk tanítása, a ránk
hagyott szellemi KINCS, melyet nekünk kell világosságra hozni
a hamisítás szakadékából azért, mert zsidó-kereszténységünkben nem mondják el az igazságot Róla. Ennek a zsidókereszténységnek nem Jézus Urunk az alapítója, hanem a Saul
rabbiból Pál apostollá lett zsidó-farizeus, aki sohasem látta és
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sohasem hallotta a mi drága Jézus Urunkat, és úgy szerkesztette
meg ennek a zsidó-kereszténységnek eszmetanát, hogy abban
Jézus Urunk csak áldozati bárány. Még akkor is az, ha Őt
„Isten-bárányának" nevezi.
Ebben a zsidó-kereszténységben tehát mindent a Saul-Páli
ideológia adott, és az egész zsidó-keresztény hitvilági tartalom
tökéletesen jellemezhető Jézus Urunk szavaival, amint így mondja:
„Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat taní
tanak, amelyek embereknek a parancsolatai." (MÁRK 7.7.)
Ez tökéletesen ráillik a zsidó-kereszténységre, mert az egész
egyházszervezet, a liturgia, áldozás útján való bűnbocsánat, a „bűn
tudatra" való örök emlékeztetés, „bűnösök vagytok" örök szem
rehányása, és főként „Isten kiválasztott népének" állandó di
csérete... mind emberek „parancsolatainak" minősíthetők.
A bibliai írások is - kivéve Jézus Urunknak meg nem változtatott
tanító szavait.
Most állítsuk szembe ezzel az „emberek parancsolataival" a
mi létünknek azt a valóságát, hogy Jézus Urunk és Édesanyja a
hun-magyar-pártus nép vérével öltött emberi testet.
Kétezer év alatt annak a népnek a neve, amelynek vérével öltött
testet a Földre szállt SZERETET, sokat változott. Lett szkíta,
méd, pártus, hun, avar és 1100 évvel ezelőtt véglegesen „magyar",
és azóta a zsidó-kereszténység mindent megtett, hogy ezt a
népet kiirtsa, elpusztítsa... de NEM LEHET, mert ez Jézus
Népe! Jézus Urunk védelmezi és várja, hogy mikor ébred az
Ö népe a saját öntudatára? Mikor látja meg végre a nemzsidó
Jézust, az IGAZAT - a pártus-hun-magyar vérből LETT
Jézus Királyt... a magyar Lélek királyát!
Ne csodálkozzon az olvasó azon, hogy „szervezett" magyar
irtásról emlékezem. Most ezt a kifejezést csak ismétlem, mert már
1971 -ben leírtam részletesen a Káldeától Ister-Gamig I. köte
tében (Életműsorozat: 122-128. oldalakon). De ma mindenkinek,
aki keresi a „Fényt", az igazságot, tudnia kell azt, hogy a Kárpát19

medencében ütközik össze a „nemzsidó Jézus-hit" és annak
papi testülete a zsidó Jézust hirdető német-római egyházi
szervezet fanatikusaival, akik „eretnekként" irtják azokat, akik
nem a zsidó Jézus követői, hanem a nemzsidó Jézus hűségesei...
és ezek mind MAGYAROK, még akkor is, ha sok történész avar
nak nevezi őket.
A „szervezett irtást" a Szent Istvánnak nevezett I. István (Vajk)
indítja meg, akiről a boldogemlékű Wass Albert így nyilatkozik
meg írásában:
„ Géza fia, Vajk eladta népét az ördögnek két aranykoronáért, és aki
nem hajtott térdet előtte a nyugati feudalizmus mórese szerint, annak
szemét szúratta és fejét vétette."
És így uralkodott Magyarországon a német-római-katolikus
zsidó-keresztény egyház. Királylányainkat már gyerekkorban
„exportálták" a nyugati uralkodók számára, és „huszonhárom"
Árpád-házi (Jézus-házi) királyunkból „huszonkettő" igen gya
nús körülmények között „hirtelen" halállal halt meg.
Ez az „anti-magyarizmus" pedig még napjainkig is érvényben
van, és a már római-katolikus csángó magyarokig is elér, akiknek
a „magyarnyelvű" misemondást a Vatikán nem engedi meg 1998ban, pedig könyörögve kérik. Tehát MA, a „magyart" még az
emberi jogok sem illetik meg.
Igazuk van tehát azoknak, akik elfordulnak a mai zsidó-ke
reszténységtől és „magyar-hitű", nemzsidó Jézust követő
„egy-ház"-ba akarnak tartozni, és „tanítást", felvilágosítást köve
telnek. Tudják jól, hogy a „magyar" lelkiség itthon igen sebzetten
éldegél. A fél évszázados marxista terror itthoni hatalmasai na
gyobbrészt a zsidóságból kerültek a bársonyszékekbe. Ennek
eredménye pedig az a magyar holokauszt volt, amit csak most
kezdenek (igen halkan) említeni. A kivégzettekről, a „gulagokba"
hurcoltakról kevesen írnak.
Ez a pozitív veszteségünk az emberanyagban, de ehhez hoz
zájön a lelkek sebesülése, mert az „Istent" - talán úgy mondom
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- a Magyarok Istenét nem volt szabad említeni, és lassan az ima
is elhalkult.
Sok mai fiatal - főleg a 35-50 év közöttiek - igen nagy „üres
járatban" vannak Jézus Urunk és Nagyboldogasszonyunk tekin
tetében. Gyermekeiket nem keresztelik meg, mert nem akarnak a
mai zsidó-keresztény egyházakhoz tartozni. Így a gyerekek leg
feljebb a nagymamáktól tanulhatnak valami imádságot. Főleg
vidéken, ha találnak valahol még egy „pléh-Krisztust", vagy kőből
faragott feszületet.
Valahogy olyannak látom a zsidó-kereszténység okozta, itthoni,
MAI helyzetet, mint Luther Márton idejében volt a római-kato
licizmus.
Akkor „bűnbocsátó cédulákat" árult a római egyház, ma
meg keblére öleli a hajdan „feszítsd meg"-et kiáltók kései
ivadékait.
Luther „reformált". Megírta a „nagy" és „kis" kátéját, és meg
született a római vallásból az „ágostai" evangélikus német vallás.
Ezután a svájci Zwingli-kálvinizmus, mely eltávolította a templom
ból a „faragott képeket".
Ezeknél a „reformációknál" csak az a baj, hogy a rómainál is
zsidóbbak lettek ezek a „keresztyének".
Mennyivel előnyösebb a MI helyzetünk. Ugyanis Szent István
előtt már létezett a mi jézusi magyar vallásunk - a MAGYAR
HIT- a Napbaöltözött Boldogasszonyunkkal együtt. Hozzá
juk kell visszatérnünk, de nekünk kell megírni ennek az 1000 év
előtti Magyar Hitnek a „hittankönyvét". Így, ennek segítségével
visszavezetni nemzet-testvéreinket Jézus Urunkhoz és a pártus
hercegnő Szűz Máriához, akiben az „örök-Anya" testesült
meg és így hivatást, elhívást adott annak a Népnek, amelynek
vérével testet öltött Ő és Szent fia, a mi drága „nemzsidó"
Jézus Urunk.
Sok titkot felfedtem Jézus Király - a Pártus Herceg" című
könyvemben, de most azt kell tanítani, írni, hirdetni, hogy mi
képpen térjünk vissza Hozzá... ? Hogyan legyünk újra Magyar
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Hitűek...? Hogyan imádkozzunk együtt, a mindnyájunk által
óhajtott Magyar „egy-ház"-ban...?
Mert nehéz a visszatérés Nagyboldogasszonyunkhoz és Szent
fiához. Nehéz, mert a „zsidó Jézust", a bűntől megváltó „Messiást"
- Krisztust - követő és igen jól megszervezett zsidó-keresztény
egyházak a középkori eretneküldözés erejével és módszerével for
dulnak ellenünk. Új „keresztes háborút" indítanak a pártus Jézus,
a betlehemi herceg és édesanyja - Nagyboldogasszonyunk ellen.
Talán változtatnom is kell ezen a kifejezésen: „Új keresztes
háború". Ugyanis ez nem „új", hanem most nyíltan megindul az
a küzdelem, amit leírtam az említett ,Jézus Király - a Pártus
Herceg" című könyvemnek abban a fejezetében, amit így jelle
meztem: „Harc a Jézusi örökségért." Úgy gondolom, hogy
ennek a „harcnak" most az utolsó felvonása, utolsó ideje követ
kezik. A, Jézusi örökségért" való harcra a kihívás - a Vatikán
részéről már folyamatos. Ugyanis János Pál pápa:
1. Mária-Magdalát - az eddig „prostituáltnak" tanított asszonyt,
„apostoli rangra" emelte.
2. Jézus Urunk édesanyját - a mi Boldogasszonyunkat - leértékeli,
ilyen kinyilatkozással:
„Ő a Szentlélek engedelmes leánya, a csendesség, a hall
gatás és reménység asszonya, aki magába fogadta - miként
Ábrahám - Isten akaratát, reménykedve minden reményte
lenség ellenére. (RÓM. 4.18.)
Mindig kinyilatkoztatta Jahwe szegényeinek óhaját és
példaként tündököl mindazoknak, kik teljes szívükkel bíz
nak Isten ígéreteiben. (APOST, LEVÉL, 1996.)
3. 1997-ben volt a „hatvan " Biblia-tudós szimpóziuma a Vatikán
ban. Ez a szimpózium megerősítette Jézus zsidó identitását
és Őt, a zsidóságból valónak visszaköveteli. (E sorok írója
kérdezi: Ha Jézus Urunkat 1997-ig zsidónak hirdette, vélte és
tanította az ortodoxiából lett római vallás, akkor most kitől kö
veteli vissza... ?)
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4. II. János Pál pápa egy zsidó nőt akar szentté avatni 1999-ben.
A felsoroltakból jogosan gondolhatunk az „Új Világrend" titkos
szövetségének arra a szándékára, mely szerint a „korszakváltást"
úgy akarják végrehajtani a zsidó-kereszténység szervezetei
nek segítségével, hogy a „kiválasztott zsidó nép vegye át a ha
talmat az összes népek felett"!
Hatalmas terv! - de a mi kérdésünk is HATALMAS így:
...És ha nem sikerül... ?
Mi lesz a Világgal és mi lesz a zsidó-kereszténységgel... ?
Én úgy hiszem, hogy a vérünkkel testet öltött nemzsidó Jézus
Urunk, a betlehemi Herceg, a feltámadt Jézus Király és drága
édesanyja, a Napbaöltözött Boldogasszonyunk fogják uralni a Vilá
got és a Lelkeket.
Így legyen!... és így lesz... csak hinni kell benne!

Szeretném, ha az olvasó megértené szavaimat, mert itt „keresztény
kifejezéssel" mondtam: „káld-pártus-keresztény" vagyok.
Életem alkonyán mondom így, és e kifejezés alatt azt értem,
hogy: vallási felfogásomból kidobtam, kiszórtam mindazt, ami
zsidó vonatkozás! Helyette beillesztettem mindazokat az
„isteni kinyilatkoztatásokat" tartalmazó káldeus írások tartal
mát, amelyek a hun-magyar-pártus vérrel testet öltött Jézus
Urunkról tesznek bizonyságot.
Ezeken az „ékiratokon" pedig annak a népnek a hagyo
mánya olvasható, melyet az evangéliumok is „káld, káldeus
vagy mágus" néven említenek. De már az ószövetségi „Dániel
könyve" szerint a káld-Babilóniában, Nabukonodozor káld
király nevezi Dánielt a „máguspapok mesterének". (DÁNIEL 4.9.)
Aztán Jézus Urunkhoz is a „pártus-mágusok" mentek az „Isten
Fiát", a vérükkel testet öltött, megszületett Pártus Herceget kö
szönteni, és a zsidó-kereszténység középkori inkvizíciói a „magyar
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mágus papokat" irtották. Tehát a „káldeus-mágus-vallási ha
gyomány" Ezékieltől és Dánieltől kezdve Jézus Urunk tanításával
„igazsággá" lett a Pártus Birodalomban és abban a „könyv
nélküli" vallásban, melynek hitét és szertartásait a zsidó-ke
reszténység a magyarok pogány vallásának nevezi.
Az én feladatom és hivatásom az, hogy az ősi káldeus hagyo
mányokra támaszkodó és „mágus vallásnak" is nevezett Jézusihitnek tanait leírjam. Hintsem a „MAG"-ot, a „tudást", a
„MAG-AR" népnek - tudatosítva bennük azt, hogy MAG
R nevében hordja hivatását, mint a „ Tudás Népe".
De azt is hirdetnem kell, hogy az a „magyar", aki ezt az el
hívást, mint hivatást nem teljesíti, örök életében más népek
szolgája lesz!
Nincs a világon egyetlen más nép sem, amelyik ezt a népnevé
ben élő „hivatást" magáénak mondhatná. Ha pedig azt a valóságot
is hozzáadjuk, hogy a Földre szállt SZERETET, drága Jézus
Urunk is a „Tudás-Népének" vérével öltött embertestet,
akkor megérthetjük a szervezett „magyar irtást", a többség
ben lévő zsidó és zsidó-kereszténységnek a „válaszaként".
Mert ők nagyon jól tudják, hogy ez a „MAG-AR" a valóságos
„Szent-Nép".
Ébredjünk hát fel a ránk erőszakolt kábulatból! Találjunk vissza
az elhagyott ösvényre, mely a vérünkkel testet öltött Jézus Urunk
hoz és drága Édesanyjához - Boldogasszonyunkhoz - vezet. Ezt
az elhagyott ösvényt pedig nevezzük csak bátran „MAGYAR
HIT"-nek, mert valójában így őseink igaz vallását követjük.
Az I. István előttit, az „ősvallás Istenasszonyának" imádatával
s a Szentlelket adó, ATYA-ANYA-FIÚ" egyigaz Isten, Szentháromságának nevében.
Tanuld meg hát tőlem - ebből a könyvből - mindazt, ami a
lelki megújhodásodat szolgálja!
Írok majd a „káldeusokról", akiket ma „sumer"-nek neveznek.
A hagyományukról is, mely a MAGYAR HIT-ben ma az „ősi
ökségünk".

A „pártus"-ról is. Olyan „csatározást" is fogok ismertetni,
melyet a középkori, vallásos tárgyú és világhírű festményeken
észleltem.
Jézus Urunk nevében köszönöm meg minden olvasónak a
segítségét a „MAG" hintésében, és ősi szokás szerint így búcsú
zom a következő fejezetig:
„Isten- Isten!"

II.
KORSZAKVÁLTÁS, V A G Y I S T E N E K H A R C A

Amikor a zsidó és az arab világ mai, könyörtelen és minden eszközt
bevető harcát nézzük, igazából azt kell mondanunk, hogy két embercsinálta - Isten harca ez. Ugyanis Jehova csak a zsidók
istene és Allah csak a muzulmánoké. És ezek az „istenek" - a
zsidó és a mohamedán vallás tanítása szerint csak a saját népüket
segítik. A két „isten" nevében aztán futószalagon mennek a rob
bantások, gyilkolások a hadi technika minden fejlett eszközével.
A közeli történelem felmutat olyan időszakot, amikor az ember
rtást azok végezték, akik tagadták az Isten létezését. Az isten
telen kommunizmus végezte hazánkban a „magyarirtást". Akik
ennek a „magyar holokausztnak" kivégző módszereit kitalálták
és végrehajtását elrendelték, azok között sok olyan is volt, aki
Jehova tisztelőjének vallotta magát.
Most Hazánkban (1999-ben) egy „posztkommunizmusnak"
nevezett állapot van. Sokan vannak, akik tisztán látják az esemé
nyeket, és ezek magukat a „kozmikus úton" haladónak nevezik.
Egyikük sajtónyilatkozata a mai Magyarország népét így csopor
tosítja: az idegenszívűek, a Szentistvánosok és a koppányi
magyarok, akik - mint mondja - „kisebbségben vannak", akár
csak az uralkodó „idegenszívűek". E megállapításon elmél
kedve, sajnos azt kell észrevennünk, hogy az „idegenszívűek"
Jehova istenhez tartozónak vallják magukat, a „Szentistvánosok"
pedig a zsidó-kereszténység egyházaiba tartoznak, és „szentírásuk"
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egyik része azonos a zsidókéval, akkor is, ha a zsidó-keresztények
ezt „ó-szövetség"-ként tartják „Isten szavának". Tekintve azt,
hogy ebben a „szentírásban" az Isten neve ,Jehova", az „idegenszívűek" és a „Szentistvánosok" azonos úton haladnak. Ezt az utat
azonban „kozmikusnak" nem lehet nevezni, mert azoknak irtására,
akik nem Jehova istenhez tartoznak, érdekes utasításokat találunk
ebben a „szentírásnak" nevezett könyvben. Okosodjuk néhány
idézetből:
Óh! Urunk! - Seregek Ura!
Izrael Istene serkenj fel!
Büntesd meg mind a pogányokat,...
...kik orcájuk vala
Napkeletre fordulva
imádkoznak a Napnak.
...Te Urunk, neveted őket és
megcsúfolod mind e pogány népet.
(59. ZSOLT. 6-7.) (KELETRE FORDULÁS: EZÉKIEL 8.16.)

Jertek, veszessük el őket, hogy
ne legyenek nemzet.
Hogy ne emlegessék többé Izrael nevét.
(83. ZSOLT. 5.)

Tedd őket olyanokká, mint a porfelhő.
Kergesd őket a te szélvészeddel
Töltsd el orcájukat gyalázattal.
Szégyenüljenek meg és
rémüljenek el örökké!
Pusztuljanak... pusztuljanak,
hogy megtudják, hogy Te, akinek neve Jehova
egymagad vagy a felséges Isten.
(83. ZSOLT. 14-19.)
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Segíts meg minket szabadító Istenünk,
hogy nyilvánvalóvá legyen
a Te szolgáid kiontott véréért,
e pogányokon való bosszúállásod.
(79. ZSOLT. 9-10.)

Még sok hasonló idézetet tudnék ide írni, de nem akarom e
könyv lapjait ilyesmivel betölteni. Nézze meg az olvasó Mózes és
Józsué könyveit. Van bennük éppen elég. Nekünk tehát saját
magunkkal, a kisebbségben lévő „koppányi magyarsággal" kell
foglalkoznunk és tesszük is.
Ugyanis a magyarságnak ez a rétege már nevében is viseli az
„idegenszívűek" megvetését. A „koppányi" jelzőt ezek nemcsak
a „pogányságra" vonatkoztatják, hanem az ő életükön kívülállókat,
a „falusit", a „bőgatyást", a „parasztot" és a „magyar-nemzeti-öntudatúakat" is ide sorolják. Ez pedig náluk mind „kiirtandó fajzat".
A „magyar" elnevezés - amit bár a „Szentistvánosok" is
viselnek, nem egyformán értendő mind a két oldalon. Ugyanis:
„Szentistvános magyar" elnevezés alatt a zsidó-kereszténység
valamelyik egyházához tartozókat értjük. Azokat, akik eleget
tesznek vallási előírásaiknak és vallásuk szolgálatát a nemzet
érdeke elé helyezik. Nekik „Szent Istvántól" kezdődik a magyar
történelem.
Miután a zsidó-keresztény vallások mindegyikében a zsidóság
„Isten kiválasztott népének" van tanítva, hirdetve és tisztelve,
ezeket a „magyarokat" az „idegenszívűek", az elit életükhöz szük
séges szolganépnek tekintik és úgy is kezelik. Ennek a „szolga
életnek" a megvalósításához pedig nagy segítséget nyújtanak zsidó
kereszténységünk papjai, főpapjai és a különböző egyházpolitikai
szervezetek.
A „koppányi-magyar"... „másvallású" és ezért is nevezik
„pogánynak". Viszont ebben a „másvallásban" van elrejtve az
ősi, Magyar Hit és, ezt nagyon jól tudják a hatalmi helyzetben
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lévő „idegenszívűek", akik bizonyos „idegen hanglejtéssel" beszélik
édes magyar nyelvünket.
Ezeknél a „koppányi-magyar" másvallásúaknál a „magyar"
jelző azokat az egyéneket jellemzi, akik magyar nemzeti öntu
dattal élnek, vallásos kegyelettel ápolva a hun-magyar-pártus
szent hagyományainkat.
Csak akkor tudjuk azonban megérteni valójában a „koppányi
magyarság" lelkivilágát és életszemléletét, ha megismerjük a törté
nelmi igazságot DUX-KOPPANY, vagyis Koppány magyar
hercegre vonatkozóan. Ugyanis róla és a „Szent Istvánnak" ne
vezett I. István királyunkra vonatkozó és ma is hivatalosan tanított
„magyar" történelmet idegen, római-zsidó-keresztény papok írták
meg népünk gyalázatára és Szent István dicséretére. Ha azonban
az idegen történészek által írt magyar vonatkozásokat és a zsidó
keresztény-római egyház titkosan kezelt írásait böngésszük, a következő magyar történelmet találjuk:
„ISTVÁNNAK»VAJK« volt a neve. Csak a keresztelésekor kapta
az István nevet. Apja magyar neve: Gécső (Géza). Édesanyja SARALDU, Vajk születése után hamarosan meghalt. Vajkot három, idősebb
lánytestvére nevelte addig, míg apja újra meg nem házasodott és elvette
a lengyel Adelhaidot, akivel nagyon sok idegen pap jött Magyarországra.
A három leánytestvér nevelte VAJK egy gyenge karakterű, önállót
lan és befolyásolható ember lett.
996-ban Géza királyi küldöttséget meneszt Nagy Ottó német-római
császárhoz a békesség érdekében. VAJK-István - apja tudta nélkül csatlakozik a küldöttséghez. Ott megismeri az elhalálozott II. Henrik
lányát, Geselát és ott, rögvest megkéri a kezét. Gesela örömmel
mond »igent«, és István - szintén az apja tudomása nélkül - magával
hozza Geselát. Így apját, a magyarok uralkodóját kész helyzet elé
állította és István még abban az évben feleségül is vette Geselát,
akivel igen sok fegyveres pap és egy testőrhadsereg érkezett.
Veszprém várában települt meg István Geselával és sok német
fegyveresével, akik a környékről elűzték a magyarokat, és egyre
több területet foglaltak el, »királyi birtokként«.
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István önállóan elhatározott és Géza - akarata ellenére kötött házas
ságának megtörténte után Géza országgyűlésre hívta a nemzetség
vezetőit azért, hogy együtt döntsenek a trónörökös személyéről, mert
Géza semmiképpen sem akarta fiát - Istvánt -, akiről tudta, hogy teljesen
Gesela és a vele bejött németek befolyása alatt áll és akaratuk szerint
cselekszik - utódjául kinevezni.
Így az országgyűlés - egy akarattal - Koppányt jelölte Géza
utódjaként, a magyarok uralkodójának.
Nagy csapás volt ez István részére, de még nagyobb Geselának.
Látszólag belenyugodtak, és István csak azt kérte, hogy Veszprémet és
az oda telepített németeket senki se háborgassa. Ezt a trónörökös
Koppány is megígérte azzal a feltétellel, hogy több német papot
és fegyverest nem hoznak be az országba.
A »beszivárgás« és német fegyveresek nyílt bevonulása azonban
folytatódott. Így Koppány a következő évben (997) István ellen fordult.
Magyar csapataival megtámadta Veszprémet, hogy megakadályozza a
németek hatalomra jutását.
Az ütközetben - mely tulajdonképpen magyar-német háború volt,
mivel István mellé egyetlen magyar sem állt - Koppány is megsebesült
és SOMOD (Somogy) várában ápolták. Koppány - sebesülése miatt
-fiát, Vászolyt jelölte utódjául, illetőleg maga helyett, trónörö
kösnek.
E lépéssel még inkább maga ellen hangolta Istvánt és Geselát, akik
azon törték a fejüket, hogy miképpen lehetne Koppányi félre állítani az
útjukból. Fondorlatos tervet agyaltak ki!
István, a testvéri szeretetre való hivatkozással kérte a sebesült, de
már lábadozó Koppánytól, hogy meglátogathassa őt. Koppány jóhiszeműleg fogadta.
István magával vitte a német Hunt és Vencelin »lovagokat« és
erős, fegyveres kísérettel mentek Koppány várába »testvéri látogatásra«. Beérve a várba, a németek elfogták és megölték Koppány
testőrségét.
Koppány valóban testvérként és fegyvertelenül, egyedül fogadta
Istvánt, aki kardot rántva felelősségre vonta a trónörököst, hogy - adott
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szava ellenére - miért támadták meg a veszprémi német települést, és
miért öltek meg sok német papot és fegyverest Koppány csapatai... ?
Koppány még válaszolni sem tudott, amikor Hunt és Vencelin
a »német«papi öltözetben lévő fegyveresekkel berontott, és Kop
pányi szörnyűségesen meggyilkolták.
István Gesela előtt akarta bizonyítani keménységét, amikor Koppány
négyfelé darabolt testét a veszprémi vár négy kapubejárata fölé
szögeztette. Ezzel egyértelművé tette, hogy szabad kezet ad a
németeknek, és saját népét - a »MAGYAR«-t- megrettentette.
Amikor Géza értesült erről a szörnyűségről, magához rendelte Győrbe
(a mai Székesfehérvár) Istvánt és Geselát, akik néhány »papot« is
magukkal vittek erre a kihallgatásra. Géza iszonyú felháborodással
szidta fiát, Istvánt és Geselát.
Megkegyelmezett nekik, de elrendelte, hogy Huntnak és
Vencelinnek, német seregeinek, papjainak azonnal el kell hagyni
Magyarországot!
Erre Gesela egyik »pap« kísérője tőrt húzott elő a reverendájából, és megölte Géza-Gécsót, a magyarok nagy királyát.
Így lett István, a király, a németek foglya, kit Vencelin avatott
»német« lovaggá és így engedelmeskednie kellett a német lovag
rend nagymesterének Vencelinnek. István első cselekedete az volt,
hogy Koppány várát és birtokszállását Huntnak és Vencelinnek
ajándékozta.
Ebből a »német lovaggá« lett árulóból faragta ki aztán a zsidó
kereszténység német-római egyháza az ő»Szent Istvánját«, akit
ma is tisztelnek a félrevezetett magyarok és »törvényeire« hivat
koznak a hazánkba települt és a magyar népen uralkodni akaró
»idegenek« és »mások«, - az »idegenszívűek«."
Tudom jól, hogy az 1000 éves tanítás által megcsontosodott
felfogást nehéz megváltoztatni. Mi azonban csak annyit akarunk
bizonyítani, hogy: a zsidó-kereszténységünk által hirdetett
„magyar" történelem NEM A NEMZET története, hanem
a magyarországi zsidó-keresztény és német-római egyházé,
mely I. István királyból „szentet" csinált.
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Ugyanis ez az egyház a „magyar" földre való érkezésének
pillanatától kezdve, nyíltan és erőszakosan magyarellenes volt
minden intézkedésében. Az ún. „mágus inkvizícióival" ki
irtotta az ősi magyar történelmet és hagyományt hirdető
regöseinket, lantosainkat, kobzosainkat és a szegény népet
gyógyító „urusainkat", mágus-orvos-papjainkat. Teljesen
nyíltan kimutatták, hogy ők nem akarják azt, hogy a magyar
nép művelt maradjon. Nem tűrték a magyar hagyományokat,
hanem az „új hit" segítségével alázatos szolganéppé akarták át
alakítani nemzetünket. És ez a szándék ma is él!
Hazánkban pedig MA ez a „Szent István-i hagyaték" az
idegenek uralmának erős indoka lett. Az egyház által szer
kesztett „INTELMEK"-re való hivatkozás (amit Szent István
sohasem írt le),
„Adj Fiam helyet az idegeneknek, mert gyenge az egynyelvű
ország."
A „Szent Istvántól" eltelt 1000 év pedig azt bizonyítja, hogy
nemcsak „helyet adtunk az idegeneknek", hanem ezeknek az
„idegeneknek" sikerült mindig megszerezni és megtartani a
magyar nép feletti uralmat. Az „idegenek" között pedig sokan
voltak az „üldözöttek" is.
Érdekesen tudósít erről Fehér M.Jenő: „Középkori Magyar
Inkvizíció" (Transsylvania Bs. As. 1968.) c. könyvében a követ
kezőképpen:3
„Brúnó olmüci püspök beszámolója szerint, mintegy tárt kapukkal
fogadta a 13. század vallás üldözte tömegeit, a gazdagok kizsák
mányolása ellen lázadókat, ugyanakkor, amikor a művelt nyugati
országok menekültek elleni határzárlata folytán olyan sok emberélet
pusztult el. A szabadságszerető magyarság szívesen fogadta a sza
badságukért hazájukat elhagyó népeket, azok vallási és szociális hely
zetének minden felülvizsgálata nélkül. Ezek a jövevények századok
3

A megnevezett munka 190-191-197-198-199. oldalain.

32

folyamán át megtarthatták nemzeti önállóságukat, országot alkottak
az országban, és mint a művelt nyugat üldözött fiai, új otthonukban
több kiváltságot kaptak királyainktól, mint pl. a székelyek. Az inkvi
zíciós perek folyamán látni fogjuk, hogy hamarosan éppen az erdélyi
szászok, akik a »Diploma Andreana« a középkorban egyedülálló
kiváltságait annyira ki tudták használni a maguk javára, hogy még
a környékbeli magyar nyelvű falvak papjait is az inkvizíció elé állít
ják, ha a magyar hívekkel magyar nyelven foglalkoznak.
Kolozsvár domonkos rendi kolostorában, még 1465-ben is ujjal
mutogatták a »magyar szónokot«, akit Mátyás parancsára ki kellett
jelölniök. A szebeni szász prépostok könyörtelensége az inkvizíció terén
a magyar ügyekben, a tizedkövetelésekben, egyenesen a lelkiek rová
sára megy. Segítőtársaik az Ispotályosok, akikhez magyar vagy
székely beteg nem nagyon került be, viszont tűzzel-vassal irtják a
nép ősi magyar papjait, a sámánokat, nem annyira vallásuk miatt,
hanem- azért, mert orvosló ősi szeren örökölt tudásukkal néha nagyobb,
de majdnem minden esetben egyenértékű gyógyító tehetséggel álltak
népük elesettjei és szegényei mellett. S mindezt azért, mert az ő anyagi
érdekeiket sértették, elvonva tőlük a betegek nagy számát."
A fentieket azzal a - szinte állandó valósággal - egészíthetjük
ki, amely szerint a zsidó-kereszténységet államvallássá tett és
abba tartozó, azt védelmező uralkodóink évszázados inkvizí
cióval irtották a mai „koppányi" magyarság őseit.
Azokat, akik nem akarták elhagyni ősi hitüket, a NAPISTEN
felé való fordulásukat, Üdvözítőnkhöz érzett lelki tartozásu
kat, minden közvetítő nélküli lelki kapcsolatukat, mely hatal
mas erőt adott nekik, amikor mint „eretnekek" a kínzások és
gyötrelmes vallatások szenvedői lettek. A „vallatók" és „kínzók"
pedig a zsidó-kereszténységnek „idegen" püspökei, prépostjai és
papjai voltak. Aki elolvassa Fehér M. Jenőnek fent említett könyvét,
amiben csak a domonkosok inkvizíciójának jegyzőkönyvei
vannak általa - egy volt domonkos-rendi által - „átszűrve", az ott
így „átszűrten" közölt borzalmas vallatások ismeretében elképzel-

heti, hogy valójában mit szenvedhettek a ma ún. „koppányi
magyarság" ősei - és lelki vezetőik, a mágus papok.
Szükségesnek látom, hogy itt - a „mágus" elnevezésnél megálljunk egy pillanatra a fogalmak tisztázása végett. Ugyanis
Fehér M. Jenő következetesen „sámánnak" nevezi a „mágust".
Ezt az önkényes változtatását azzal indokolja, hogy a „Napisten"
neve Babilonban SAMAS volt, és ebből származtatja a „saman"
elnevezést. Ezzel - talán minden rossz szándék nélkül - a finnugorosok elméletéhez simul, hiszen a primitív északiaknak csak
„révülő sámánjaik" voltak. Fehér, úgy látszik, nem tudta, hogy
„samanu" sémi-akkád elnevezése az „olajkezelő" papsegédnek.
De megtaláljuk a sumer-káldeus szavak között is, mint „SAMAN"
(l.428), igen régi képjelként, mint a „szent-olaj-korsó" jelentéssel,
foglalkozásként pedig „jövendőmondó, jós".
De Fehér maga is elismeri, hogy az inkvizíció alá vetett „magyarok"-at sem a nép, sem a jegyzőkönyvek sohasem említik
„sámán" néven. Csak és kizárólag „mágus papjai" vannak a
népnek. Ismét idézünk Fehértől:
„A »sámán« nevet a jegyzőkönyvek soha sem említik. Minden
mágust, vagy ha tekintélyes, öreg sámánról esik szó, »pontifex magorum« mágus főpap néven illetik. Ez érthető is, mert a középkor a
»mágusok« nevét, a sok keletről Európába szakadt vallási eretnekség
nyomán sokat hallhatta, mint kárhoztatott nevet. A mágusok osztá
lyon kívül álló, félig kuruzsló, félig misztikus csodabogárszámba
mentek a középkor hajnalán és még később, a 13. században is, így
nincs mit csodálkoznunk, ha éppen a hit tisztaságának védelmére
rendelt intézmény végrehajtói, az inkvizítorok ezt a félig megvető
kifejezést használták egy olyan vallás papjaival szemben, amelyet
eredetétől pogánynak tekintenek. A perzsa és egyáltalán a mezopo
támiai vallások ellen a latin és görög keresztény egyházak sokszor
nem tudnak jobb fegyvert használni, mint a leglehetetlenebb és leg
megdöbbentőbb rágalmakat. Semmi sem hangzott előttük megvetendőbbnek, mint a » mágus« név. Az egyházatyák Szent Jero
mostól Tertuliánig, Eusébiustól Clementinusig átvették a görög és
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latin pogányköltők és történészek összes fekete színeit a keleti mágusok
és később ezek népeinek gyalázására.
A »sámán« helyett tehát mindenütt »mágus« szerepel a jegyző
könyvekben, mintegy kifejezve a szónak »mellékízét«. Nem is feltűnő
ez, hiszen a pogány papság megjelölésére már a karolingi idők avar
jainak a papjait is mágusoknak nevezik a nyugati krónikák, kifejezve
ezzel varázslói tehetségüket is."
De a fenti idézetből láthatjuk, hogy a Kr. u.-i 15. században
ugyanaz a helyzet van Magyarországon, mint amilyen az „Üdvözí
tőnk" idejében volt Júdeában. Ugyanis Őt is és Keresztelő Szent
Jánost is egyszerűen „mágusnak" nevezték a zsidók. A judaisághoz simított evangéliumi fordítások az eredeti görög szöveg
„mágus" szavát „ördög van benne" ( M T . 11., 18.) vagy „Bel
zebub" ( M T . 12., 24. ÉS M K . 3.22) kifejezésekkel helyettesítik be.
De tudjuk, hogy az Üdvözítőnk-korabeli Júdeában ugyancsak a
„mágus" kifejezés volt a gyűlölet maximumának a meghatá
rozója. Ez is beletartozik, már csaknem 2000 éve az „istenek
harcába", hiszen „mágusaink" és a mai, kozmikus úton haladó „koppányi magyarság" is a NAPISTEN felé fordul, és ata
visztikus öntudattal nevezi ezt a NAPISTENT a Magyarok
Istenének! Üdvözítőnknek azon kijelentése szerint, hogy: „Én és
az Atya EGY VAGYUNK!", az életet adó NAP felé fordulásunk, a
fénybe-állásunk már maga a győzelem ebben az áldatlan küz
delemben, hiszen a mi NAPISTENUNKET semmiféle egy
házpolitikai irányzat kisajátítani, eltulajdonítani, megváltoz
tatni nem tudja.
De Napistenünktől el nem választható a Földre küldött „Világ
Világossága", a „Világ Világa", Üdvözítőnk, akit az evangé
liumok csak Jézus Krisztusnak hívnak. Ősi hitünkben Ő a Napisten
Fia. Ezért találjuk meg a néphagyományban az „Öregisten",
,,Jóisten" kifejezéseket és Jézus Urunkat e néven nem nevezi
az őshagyomány. Viszont az ún. regék és mondák mégis be
szélnek Róla anélkül, hogy így neveznék.
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Magyar Adorján írásaiban találjuk meg ezeket a vonatkozá
sokat és - mondhatni - szent hagyományaink foszlányait, amiket
az inkvizíciók semmiképpen sem bírtak elnémítani. A sokszínű és
sokváltozatú Csodaszarvas mondánkból idézek egyet Magyar
Adorján könyvéből:4
„Velem jer, áldott Nap, velem jer fényes Nap, Világ Vilá
gossága, hívat Édesapád, égbeli Atyád, mert kevés a világosság,
csak csillagok világítanak, homályos a Világ."
Mintha a mostani „korszakváltás" idejére vonatkozna mindez,
hiszen valóban igen „homályos" a világ. A ,Jer velem... Világ
Világossága" kifejezés kétségtelenül drága Jézus Urunkra vonat
kozik, aki a mi földre szállt Napunk és igen nagy szükségünk
van arra, hogy velünk legyen az igazságban, a tanításban és a
tudásban, a „Mag" hintésében.
Ő, a mi földre szállt Napunk, nem lehet a politikai köntösű
és eddig hirdetett zsidó Jézus Krisztus, Saul rabbi ideológiá
jának elképzelt, de így, ilyen minőségben sohasem létezett
alakja, hanem a próféciák által megjövendölt és várva várt
„Fény-Fia", ,Jézus Király - a Pártus Herceg", amiképpen
Őt neveztem a Róla írt és ilyen című könyvemben.
Most én is Hozzá esedezem és mondom így:,,Jer velem, áldott
Napom, hogy ebben a könyvben is Igazságot szólhassak, mert
nagyon homályos lett a Magyar Világ!"

4

Magyar Adorján: „A Csodaszarvas". (Bp., 1991. 144. oldal)
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De bizakodjunk és biztassuk egymást az „újra-éledésre". Kérjük
így együtt Istenünk segedelmét. Énekeljünk Hozzá szintén
együtt. Te ott, én itt, a következőképpen:

2. Bánattól könnyes két szemünk - Szenvedéssel teli életünk. Te vagy minden reménységünk. - Isten áldd meg Magyar Népünk!

III.
IGAZSÁG ÉS MISZTÉRIUM
A Z EGYHÁZI M Ű V É S Z E T B E N

Zsidó-kereszténységünk felekezetei között leginkább a római
valláshoz tartozó művészek foglalkoztak a Bibliában leírt tör
ténéseknek a megörökítésével. Csodálatos alkotások őrzik Jézus
Urunk emlékét, de talán ennél sokkal több a „Szűz Anya",
„Szűz Mária" ábrázolásoknak a száma. A legtöbb festmény és
szobor az egyház által hivatalosított történelmi felfogás szerinti
kifejezést mutat, és csak kevés azoknak a száma, amelyek valami
mást, mondjuk pl. a „gnosztikus evangéliumokban" közölteket
ábrázolják.
Egyike ezeknek a ,Jézus Király - a Pártus Herceg" című
könyvemben közölt Leonardo da Vinci „Utolsó vacsora" képe,
amelynek a „középrésze" látható megnevezett könyvem 42. ol
dalán. De a 41. oldalon hívom fel az olvasók figyelmét arra, hogy
Leonardo, Jézus Urunk jobb oldalára egy hosszú hajú és dús
keblű nőt festett, akit én - a „gnosztikus evangéliumok" alapján
Mária Magdalának ismertem fel.
Van az USA-ban egy aranyos, lelkes női munkatársam, aki így
ír önmagáról, munkájáról és hivatásáról:
»Magam is művészi utakon haladok, s a festészet levegő, táplálék
számomra. Ismerem, az „Inspirálót", s tudom, hogy az, ami a „fehér
tengerből"felvetül, soha nem véletlen. A „lélekrajzaim" azok, lélekrajzok. Lélekből, önmagukból hasadnak nem tervezett, irányított
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alkotások. Teljesen mások, mint azok, amiket pl. „kigondolok", mert
esztétikailag tetszőnek találom a megszerkesztésüket.«
De a „bizonysága" ennek a „lélekrajznak" a Miskolcon és Buda
pesten megrendezett kiállítása volt, melyet dr. Pap Gábor csak
két szóval jellemzett, így: „élő népművészet".
Szóval ettől a kedves - Ágnes Makk Tibold - munkatársamtól
a napokban kaptam kézhez egy USA-beli képes folyóiratot, mely
a teljes Leonardo képet közli, és részletesen tudósít arról, hogy:
dr. Pinin Brambilla Barcilon már 20 éve dolgozik Leonardo e
képének restaurálásán. Idézek a folyóiratból:
»Dr. Pinin Brambilla Barcilon húsz évvel ezelőtt kezdett hozzá a
festmény teljes restaurálásához. A legerősebb elektronmikroszkópok,
finom sebészműszerek és különleges vegyszerek segítségével érkezett
el az elmúlt 500 év alatt rárakódott szutyok és durva rekonstrukciós
próbálkozások alatt megbúvó eredeti Leonardo festékpigmenthez és
kézvonásokhoz.
A festmény 15 láb magas és 28 láb hosszú. Naponta egy postabélyeg
nagyságú területet rekonstruált. „A szkeptikusok attól féltek, hogy
ha letisztítja a rárakódásokat, semmi sem marad meg, csak a fehér
fal. 1196-ban Napóleon alakulatai nyilakat lőttek az arcba (Jézus)
és kövekkel dobálták, meg kivájták jó pár apostol szemét...«
»A festmény tragikus sorsa már 1498-ban, rögtön a befejezése
után megkezdődött. Milano nedves levegője beszivárgott a falba,
melyen Leonardo dolgozott, s annak hatására a festék lehámlott és
eltűnt egy fehér penészréteg alatt. Amikor az aggódó szerzetesek egy
védővásznat lógattak eléje, kondenzált víz futott le az arcon - azt
törülközőkkel itatták fel, tovább koptatván a festékréteget. Hozzá
nem értő restaurálok még tovább rontottak rajta: egyik hat ujjat
adott Jakabnak. Végül a II. világháború bombázásaitól is csak egy
hajszállal menekült meg...«
Minket itt az érdekel, hogy jól láthatjuk a Jézus Urunk jobbján
ülő női alakot. Ezért kinagyítva illesztem a 42-43. oldalra, és csak
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hálával emlékezhetünk Leonardóra, mert a szép női arc mellett,
mélyre, az asztalig hull le Mária Magdala hosszú, szép haja,
kétségtelenítve az alaknak női kivoltát.

Leonardo da Vinci a kozmikus úton!
Életműsorozat: ,Jézus Király - a Pártus Herceg" című köny
vem 42. oldalán közlöm az érdemes olasz művész „Utolsó va
csora" nevű festményrészletét. Vizsgálódva néztem mindig e képet
és feltűnt nekem az, hogy Leonardo - igen feltűnő módon - valódi
zsidónak festette meg Júdást. Olyan dús szakállal, amint azt a
Mózesi Törvény rendeli (Móz. III. 19/27. és 21/5.).
Most megszereztem a festmény teljes képét és látom, hogy
részleteiben olyan ábrázolásokat mutat, amely egy kozmikus
világszemléletű egyén alkotásának minősíthető. Az „alkotó"
tehát ismerte a történelmi valóságot, és szemben állt a hivatalos
egyházi felfogással. Vegyük hát sorba az ábrázolt személyeket a
kozmikus Rend szerint.
Ezek között legfontosabb az a valóság, hogy a Jézus Urunk
melletti - vagyis a „jobbján" ülő személy nem János, hanem
Mária-Magdala. Nagyon jól ábrázolja női mivoltát ennek a
„tanítványnak" a nagyon hosszúra festett hajkoronával és (a
nagyításon jól látható) női kebellel. A többi tanítvány teljesen
ellentétesen van megfestve. Induljunk el a jobb oldali (asztal
végén ülő) alaktól, aki a kánáni SIMON. Kopasz, csak a két
halántékáról lógó haja hosszú. A Jézusig ábrázolt öt tanítvány
(Tadeus, Máté, Jakab, János, Tamás) - mind rövid hajú.
Ugyanígy Jézus Urunk másik oldalán, Mária-Magdalához érők is
mind „férfi-hajúak". Tehát a művész ezáltal is olyan értelmezést
ad a képének, mely - az ő korában - igen nagy „eretnekségnek"
volt minősítve. Talán ez az oka annak, hogy csak egyetlenegy
„egyházi" képe maradt meg, de ezzel nem sokat törődött az
„anyaszentegyház". Valóban csodának minősíthető a megmaradása.
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De megmaradt és hirdeti azt is, hogy a művész - Leonardo
da Vinci - a kozmikus világszemlélet követője volt, és nagyon
jól ismerte a természet törvényét. Azt, amit - az ő idejében
is - az asztrológusok hirdettek és vallottak. Ugyanis az
„Utolsó vacsora" asztaltársasága, Jézus Urunk és a „tizenkét"
tanítványa sorrendben és elhelyezésben ennek a „kozmikus
világszemléletnek" a törvényét tükrözi.
A „törvény" pedig így mondja:
„Földünknek életet a NAP-sugárzása ad. Ennek a sugárzásnak
az ereje és minősége pedig az »ekliptikán« elhelyezkedő»tizenkét«
állócsillag-rendszeren átszűrődő naperő által változik. A »12«
állócsillag-rendszer mindegyikéhez azonban egy-egy planéta tar
tozik, mely legnagyobb sugárzó erejét a hozzá illetékes álló
csillagon át küldi a Földre. (Azt már tudjuk, hogy a »12« álló
csillag-rendszert ma »Zodiák-öv«-nek nevezzük.)" A „kozmikus
törvényt" ábrázolja az ún. „világcsillagkép" (világhoroszkóp) a
következőképpen:

A planéták uralma a jegyekben (a planéták régi házai)
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Látjuk, hogy a függőleges tengely bal és jobb oldalán felül a
Nap és a Hold helyezkedik el az Oroszlánban, illetve a Rákban.
A két „égi szövétnek" csak egyszer szerepel az állatövi jegyek
ben, mindegyiknek csak egy háza van. A többi planétának már
két-két ház jut, mégpedig egészen szabályosan: a két oldalon
ugyanabban a sorrendben következik egymás után a Merkur, a
Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz, mindegyik a maga
jegyében. Meg kell tanulnunk, hogy melyik planétának melyik
jegy az otthona, melyik jegyben melyik planéta „uralkodik".
Ha ezzel tisztában vagyunk, a továbbiakat könnyen megért
hetjük.
De a planéták csupán a Nap központi erejének közvetítői és
átalakítói. A természetük attól függ, hogy miképpen, milyen módo
sulásban kapják és adják tovább a NAP erősugárzását (dr. Baktay
Ervin -megállapításai).
„A NAP pozitív, férfias erőivel szemben a HOLD nőies, ne
gatív jellegű. Kiegészíti a Napot. A planéták ősi, eredeti kozmikus
helyzetének (és értékének) vizsgálatában tehát elsősorban a NAPnak, másodsorban a HOLD-nak rájuk irányuló sugárzásait kell
figyelembe vennünk."
Most vágjuk kétfelé a „világhoroszkópot" a merőleges mentén
úgy, hogy kiterítve, Leonardo képe fölé illeszthessük (lásd a képet).
Jézus Urunk a NAP és a Tanítványok - a rájuk illetékes
planétahatás szerint - a „Napnak", vagyis Jézus Urunk erő
sugárzásának (tanításának) közvetítői.
A mellette lévő SZŰZ - Mária-Magdala személyében - pedig
igazolja a gnosztikus evangéliumoknak azon állítását, hogy MáriaMagdala nemcsak Jézus Urunk legképzettebb tanítványa, hanem
„hitvese" is volt, miképpen leírtam már (lásd: JKPH. 43. oldalán).
Így a NAP és a SZŰZ erősugárzásai elsődlegesen a saját terü
letükre áradnak, de ugyanakkor a SZŰZ a napsugárzás erős
felfogója, közvetítője a Föld számára... mondja a „törvény".
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Mária Magdala

Tehát a kozmikus úton való haladásban Mária-Magdala volt
a jézusi világszemlélet legjobb megértője, tanítója és élettársa
a Mesternek, a Napnak, Jézus Urunknak.
Érdekesen mutatja Leonardo képének kozmikus kiértékelése
a „főszereplő-áruló" JÚDÁSNAK - a sémi népek jegyében, a
Skorpióban - az erőszakos MARS által befolyásolt személynek
„beszorítását" a „Mérleg-Vénuszi" PÉTER és a „Nyilas-Jupiteri" testvére, ANDRÁS közé való behelyezésével. Itt a két „szatumuszos"-sal, BERTALANNAL és FÜLÖPPEL fejeződik be
a kép. E két tanítvány szaturnuszi kitartására volt nagy szüksége
Andrásnak (miként az egyháziak írják), a „szkíták" földjén végzett
munkájára. Ennek mai eredményeként tiszteli a „keleti ortodoxia"
Andrást egyházalapítójának. András védő karja kinyúlik MáriaMagdaléna felé -Júdás mögött - szinte azért, hogy Júdás meg se
érinthesse őt. Így kapcsolja egybe Leonardo Pétert, Andrást MáriaMagdalával.
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A Hold a házából, a „Rák" csillagképből történő „gyengébb"
sugárzásnak jelképe Tamás mutatóujja, melyben a Hold negatív
volta mutatkozik meg, de csak azért, hogy a Naperő (Jézus) erejével
hatását még a mellette lévő „Ikrekre" is kiterjessze, a Merkur
jótékony és pozitív tulajdonságának fokozásával. Tamás apostol
meggyőződése csak erősítette a két testvér - János és Jakab
munkásságát annyira, hogy Jézus Urunk „BOANERGES" nevet
adott e testvérpárnak, ami annyit jelent, hogy a „mennydörgés
fiai" (MÁRK 3.17.). A kozmikus úton való haladásban Jézus Urunk
nak igen nagy segítője volt az „Ikrek" pozitív tulajdonságát, a
munkában érvényesítő „három" testvérpár: János és Jakab, Péter
és András, Tadeus és kánáni Simon. E három testvérpár szinte
egymást váltva teljesítik az „Ikrek" pozitív merkuri feladatait.
Így pl. János és Jakab gyűjtötték össze mindig a népet, amikor
Jézus Urunk a „hegyen", vagy a „tó mellett" hirdette az Igét, de
az Úr „vigyázói, őrei" biztosan Péter és András voltak, akik
meg akarták őt védeni akkor, amikor a Getsemané kertben a zsidó
csőcselék - Júdással az élen - elrabolta Jézusunkat.
Az evangéliumok csak Pétert említik, hogy követte Mesterét a
szanhedrinbe is, de András is biztosan ott volt vele. A kánáni Si
monra és Tadeusra hárult azután a legnagyobb feladat a fel
támadás után, amikor az Isten-Anyát, Máriát és Mária-Magdalát
védik, óvják és kísérik Edessába ABGAR királyhoz.
De folytassuk Leonardo személyeit. Következő a „földjelű"
„Bika-Vénuszi" tulajdonságokkal rendelkező MÁTÉ (a vámszedő),
aki bár jóságos, de a „tenyerét tartja" a többi felé. Így mutatja meg
Leonardo nekünk ezt a Mátét.
Az „asztaltársaság" a „Kosi" tisztalelkűségű, de „Marsi" erejű
TADEUS-sal és testvérével, a „Halak" bölcsességével és Jupiteri"
jósággal megáldott kánaáni SIMON-nal végződik. Ennek a „Si
monnak" adta Jézus Urunk a „PÁL" nevet, és így ő az igazi „Pál
apostol", nem a zsidó-kereszténység Saul rabbija. (Ezt részletesen
bizonyítom Jézus Király- a Pártus Herceg című könyvem 350. és
következő oldalain.)
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Leonardo képét így elemezve és a kozmikus útra vetítve, a
következőket észlelhetjük:
1. Mária-Magdala van Jézus Urunk mellett, nem János,
miként azt az evangéliumok írják.
2. Csak „tizenegy" férfit ábrázol. Miután az „Utolsó va
csorán" Jézus Urunk tizenkét tanítványa vett részt - így
Mária-Magdala is a „tizenkettő" egyike -, tehát „apos
tol", amiként II. János Pál pápa elismerte az 1998. évi húsvéti
„ex urbi et orbi" nyilatkozatában.
3. Leonardo szerint csak „egy" JAKAB apostol létezett, és
ezt tökéletesen igazolják a „gnosztikus evangéliumok" írásai,
ahol megtaláljuk ,,Jakab titkos könyvét" is. (The Secret
Book of James).
De testvére -János - sem marad le mögötte, mert az „Acts of
John" című gnosztikus írást még a Nag Hammadi evangéliumok
előtt találták meg, és erről Leó pápa (447-ben) így nyilatkozott:
„nemcsak elfelejtendő, hanem tűzre vetve, elégetendő". Mi
után pedig az „eretnekek" (vagyis a nemzsidó Jézushit követői)
tovább is használták, tanították és terjesztették, a 2. níceai zsinat
hivatalosan megismétli ezt az ítéletet, három évszázaddal Leó pápa
után, 797-ben.
Meg kell még említenem Tamás apostolt, aki valóban HOLDként szerepel a tanítványok között, Jézus Urunk Nap-erejét,
tanítását legjobban értelmezve és írásban reánk hagyva. Emlé
kezzünk rá, és tanuljuk is meg azt, amit írásban rögzített az ún.
gnosztikus „Tamás evangélium"-ban. Itt elmondja Jézus Urunk
tanítását az „Isten országáról", így:
,,Akik azt akarják veled elhitetni, hogy az »Isten országa« az Égben
van, akkor tudd meg, hogy a madarak előtted érnek oda. Ha azt
mondják, hogy az a »tengerben« van, akkor a halak fognak meg
előzni. A valóságban ez saját magad felfedezésének birodalma,
mert Isten országa »benned« és a »környezetedben« van. Ha
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Te felismered önmagadat, akkor jól tudod majd, hogy istenfiúként,
az Élő Isten fiaként, mit kell tenned.
De ha nem ébredsz önmagadra, belezuhansz a szegénységbe és
Te magad vagy a Szegénység, a Nincstelenség!'' (Átvettem a
„Nag Hammadi Library 119-ből, Gospel of Thomas 32. 1933.)
***

Az egyházi művészet termékeinek mondanivalóját csakis úgy tud
juk megérteni, ha megtaláljuk az alkotó művész életfelfogását.
Leonardónál sikerült felfedezni kozmikus gondolkodásmódját és
kozmikus úton való haladását. A megfejtést, a kiértékelést a koz
mikus törvény megadta. Nézzük a többi alkotásokat is hasonló
módszerrel.
Találtam egy másik festményt is, mely szintén ékesen bizonyítja
azt, hogy a zsidó-kereszténységünk labilis tanításait sokan egészen
másképpen értelmezték. Jézus Urunkat nem hitték - a zsidó
ácsmester genealógiája szerinti - Dávid fiának, hanem a
NAPISTEN fiának, akit az 53. oldalon bemutatott festmény
szerint én is úgy nevezek:
A Fény Fia.
,,Jézus Király - a Pártus Herceg" című könyvem 168. oldalán
közlöm azt az apokrif evangéliumot, mely Jézus Urunk fényből
történt születését mondja el. Az 53. oldalon látható középkori fest
mény megörökítette az evangéliumi szöveget.
Ismételten nem tartom „véletlennek", hogy a könyvtáram
rendezése alkalmával „kiesett" a sok könyv közül egy régi
„Westermanns" német havi folyóiratnak 1960. évi 12. száma, mely
a berlini múzeumban lévő, híres festményeket közli. Boldogan
találtam meg benne Fra Filippo Lippi (1406-1469) itt bemutatott
festményét, mely ugyancsak a fényből születést ábrázolja. De a
művész arról is tudósítja a nézőt, hogy a középkori kereszténység
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Szentháromságába Jézus Édesanyja - Szűz Mária - is bele
tartozott. Ugyanis csak az Égből letekintő „Fény Atya", a most
született „Fény-Fia" és a mellette térdeplő „Fény-Szüze" van a
„glóriával" koronázva... és ez az éltető „Szentháromság". De
csodálatos az is, hogy a képen a „Szent Sólyom" a lélekhordozó.
Belőle árad a fény, hogy gyermekké változzon. Szinte igazolja
mindazt, amit az említett könyvem 367. oldalán írtam, „INRI és
a Sólyma" című fejezetben.
Ismét arra kell gondolni, hogy ez a kép is elkerülte a római
egyház középkori inkvizícióját, és megmaradt nekünk, ékes bizony
ságaként annak, hogy az igazhitű művészek lelkivilága - szinte
„ősi örökségként" - tartotta meg a nemzsidó jézusi hagyományt,
mert ennek a festménynek a „mondanivalója" nemcsak ellenkezik,
hanem szemben áll az evangéliumok tudósításával. De erősít
sük meg ezt az állítást.
Amit e festmény ábrázol, az kitörli az emlékezetből a Dávid
fia teóriát, a zsidó ácsmesterhez való tartozás meséjét, és bol
dogan hirdeti: „megszületett nekünk a „Fény-Fia".
Az „igazságot" hirdeti akkor is, amidőn a vérünkkel testet öltött
„Szűz Máriát" a Szentháromságba sorolja, és a „Szentlelket"
a Szent Sólyom közvetítésével küldi a „Gyermekre", aki a mi
„Üdvözítőnk" LETT, Urunk-Istenünk üdvterve szerint.
Nagyon fontos nekünk az, hogy a Kr. u.-i 15. században még
él az a „szentháromsági-tudat", melynek legékesebb bizonyí
téka a magyarok „Szent Koronája", ahol Jézus Urunk pártus
királyként és a Szűz Anya pártus királynéként van ábrázolva.
Ugyanis, ha a Magyar Szent Korona keletkezési idejéül az Adiabene-dinasztia korát (Kr. u. 4. század.) vesszük alapul, akkor
minden zsidó-keresztény ideológia ellenére - még 1000 év múlva
is él a „Fény Atya-Fény Szüze-Fény Fia" szentháromságának
a tudata. Mondhatjuk azt, hogy a káld-pártus-hun-magyar
hagyományok ereje érvényesül itt, melynek alapját azok az ősi
próféciák képezik, ahol az isteni kinyilatkoztatás a káld-Szűzanya - „INNANA" - emberi testet-öltését rendeli el. Talán
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azért találjuk INNANA képjelét
így, ahogyan itt bemutatom.
Vehetjük a képjelet az „Isteni el
rendelés" első ábrázolásának is,
ahol az egyik az „égi", a másik meg
a „Földön" MAJD testet öltendő
Isten Anyát jelenti. Káldeus őseink
logikus gondolkodása nyilvánul
meg itt is, éppen úgy, miként az összes „képjelekben" is, amelyek
valójában a szimbolizmus kifejezői és maguk is szimbólumok.
A magyarok Szent Koronájának „Szentháromságát" megron
totta a zsidó-kereszténység inkvizíciója. Nekünk nemzeti mí
tosszá lett az eredeti forma, ahol Boldogasszonyunk is a Szent
Koronán tündököl. De saját létezésünk is már mítoszi valóság,
mert mióta „magyar" létezik, azóta pusztítja a titkos és a rajta
élősködő idegenség. (Ma „másságnak" ismerik ezeket a „ma
gyarul beszélőket".)
Ha már az uralkodó „másságról" beszélünk, és a „Szent Koro
nánkat" is említjük, hozzá kell tenni azt is, hogy napjainkban a
zsidó-kereszténységünk vallási vezetői (a Vatikán és a protestánsok
világszövetsége), mind mind ennek az „uralkodó-másságnak" a
szövetségesei.
Ugyanis a zsidó-kereszténységnek a liturgiája által felmagasztalt
zsidóság - mint Jehova-Isten kiválasztott népe - a hazánkban
uralkodó „másság"-ban politikailag érte el azt a diktatorikus
hatalmat, amit az egyházak a „vallás" útján gyakorolnak.
Fontos ezt tudni, mert a zsidó-keresztény egyházi segítség nélkül
ezt sohasem tudták volna elérni. De nem akarok politikai síkra
vándorolni e sorokban, hanem csak azon csodálkozom, hogy a
zsidó-keresztény római katolikus egyház magyarországi veze
tősége miért nem törődik a magyar Szent Koronával, amiről
ugyanezen egyház által megírt „magyar" történelemben azt állítják,
hogy „Szent István kapta „apostoli koronaként" a római pá
pától..."?
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Azért kérdezem ezt, mert ugyanennek az egyháznak két másik
„szent tárgyát", a „szent jobbot" és a „Gizella-ereklyét" szinte
„szentségként" kezelik. Miért nem kap a „Szent Korona" is
hasonló megbecsülést ugyanettől az egyháztól...? Miért hagyják
ezt a szintén „szent ereklyét" a Magyar Nemzeti Múzeumban
egyszerű „kiállítási tárgyként", érdemtelenül heverni...?
Megkísérlem a válaszadást a magam „eretnek" módján: a zsidó
keresztény római egyház nagyon jól tudja azt, hogy a magyarok
Szent Koronája sohasem érintette a „szentnek" nevezett, de
soha azzá nem avatott I. István királyunk fejét, hanem az eddig
homályba borított „Álmos-Jézusi-Adiabani királyi dinasztiá
hoz" tartozik. Ezért nem törődnek vele.
Viszont a „szent jobb" és a „Gizella-ereklye" azokhoz tarto
zik, akik 1000 évvel ezelőtt átadták a hatalmat az idegeneknek.
Itt megint „új" történelmet kell hirdetni és letaposni az eddigi
tanításokat. Kezdjük ott, hogy:
I. István (Szent István) meghalt 1038-ban úgy, hogy hazánkban
németek uralkodtak, és Gizella, a gyilkos és áruló intézte az ural
kodás jövőjét. Az „idegen uralom" azonban Salamon (1063-74)
korában tetőzött, amikor nemcsak németek, hanem izmaeliták és
zsidók tömege érkezett hazánkba, és összefogva pusztították a
magyart.
Salamont a történelmi tanítás szerint I. Géza (1074-77) győzi
le, azonban az idegeneket pusztító és legyőző „magyar kard"
László hadvezér kezében van, aki trónra lép Géza után, és
1095-ig uralkodik.
I. László királyunk megtisztítja hazánkat az idegenektől, akik
fejvesztetten menekülnek előle. Elképzelhető, hogy mennyien
lehettek, hiszen az áruló I. István után 25 évre trónra lépő Sala
mon már csak jobban „magyartalanítja" az I. István és Gizella,
meg Péter által „idegenné" vált országunkat. Mivel a nép nem
felejtette el azt, hogy I. István volt a „nagy áruló", amikor a
magyar népet az idegenektől megtisztító I. László királyunkat
dicsőíti, ez a „magyar" király kiemelteti sírjából az országvesztő
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I. Istvánt, és az ősi törvények értelmében levágatja az áruló
jobb kezét. Ezt az idegen, zsidó-keresztény papság kaparintotta
meg és - mivel életüket és birtokaikat ennek az I. Istvánnak
köszönhették - „szent jobb"-ként adták át, egyházi pompával
az utókornak. Miután pedig a nép istenítette I. László királyunkat,
és emlékét halála után is vallásos kegyelettel ápolta, az egyház
„szentté avatta", hogy „Szent László" dicséretével és imáda
tával sikerüljön a Népet is a zsidó-kereszténység jármába
tenni... és ez sikerült is. (Megjegyzésként említem, hogy ugyan
ezt csinálta a római egyház Japánban, az ún. „evangelizációs"
eljárásában. Az ottani „térítés" legnagyobb ellenségeit „váratlanul
vagy hirtelen" bekövetkezett haláluk után szentté avatta.)
Így lett azután a néphitben élő Szent László-hagyomány az „új
vallás" érdekéhez kapcsoltan tanítva.
Le kellett írnom ezt a valóságot akkor is, ha a tárgyalt témakörbe
nem egészen illik bele. De azt is javasolnám, hogy a Szent László
emlékét őrző legendákat és ábrázolásokat át kellene értelmezni a
magyarságtudat szerint, elhagyva a zsidó-kereszténységű egyházi
érdek hamis magyarázatait.
A „szent jobbal" kapcsolatban pedig azt kérdezem a történé
szektől: „van-e valami más logikus magyarázat az áruló I. István
király »jobbjának« levágására, mint az, amit elmondtam..."?

Fra Filippo Lippi képéről
E történelmi kitérő után ide iktatom az említett aranyos munka
társamnak a véleményét erről a képről, hiszen mindent együtt
tárgyalunk meg ehhez a témakörhöz tartozó kérdésekben, és
nagyon boldog vagyok, hogy egy lelkes és magyar tanácsadóm van
ebben a szakmában,
Így ír Ágnes:
»Nagyon érdekes Fra Filippo Lippi képe és főleg az alakjai, mélyen
eltűnődtem rajtuk. A Szent Család csodálatos megjelenítése, s a
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szakállas férfi elgondolkoztató. Biztos, hogy nem a „zsidó József",
öreg is, és „földön túli". Amint nézegettem, az ötlött fel bennem,
hogy a kép elrendezésében a Szent Gyermek a Földön gügyög, mivel
leszállt közénk és emberi alakot öltött. Az Anya örvend, és a Gyermek
fölé borul vigyázva. Ő is a Föld-Anya testén térdepel, de feje Ég és
Föld között van. Az Atya a Mennyekből sugározza áldását, az Ő
saját régiójából. Az angyalka jöhet-mehet, viszont a „szakállas férfi"
valahol Ég és Föld között imádkozik. Ezért úgy éreztem, hogy talán
„kapuban" áll a világok között. Lehet esetleg Szent Péter?«
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Én úgy gondolom, hogy jól látja az imádkozó, szakállas alakban
„Szent Pétert", hiszen ezen a képen valóságban a „Mennyország
kapujában van".
A „Szent Család" ezen a képen a „Fény-Atya", a „Fény-Szüze"
és a „fényből" embertestet öltő „gyermek", aki a földre szállt
SZERETET-ként a mi Üdvözítőnk lett, de itt a hívő művész
csodálatosan ábrázolta a „Fény-Fiának".
Amikor az ember ilyen művészi alkotásokat lát, csak megerő
södik a Turini Lepel csodájában. Abban a hitben, hogy Üdvözítőnk
a „fényből" LETT, és amikor befejezte földi küldetését, „Fénnyé"
változtatta embertestét. Itt csak azt az egyet nem tudom ésszel
felfogni, hogy II. János Pál római pápa ezt nem tudja megérteni... ?
De - már világos mindenki előtt, hogy azért nem ismeri így el
a valóságot, mert - ha hiszi és vallja a „Fény-Fiát", akkor a zsidóJézust nem tudja mindennap „feláldozni" - a máig felgyülemlett
iszonyú sok „bűnök bocsánatára".

Változtatok a témán, és bemutatok egy olyan festményt, mely
tökéletesen beleillik a ,,Jézus Király - a Pártus Herceg" című köny
vemnek „Harc a jézusi örökségért" című fejezetébe, és az ott
írottakat - talán így mondom - „világviszonylatúvá" teszi.
Ismét aranyos munkatársamra - Ágnesre - hivatkozom, mert
ő küldte meg az ún. „Lorettoi Szűz" képét, mely a New Orleansi
Múzeum tulajdona, és 1998-ban több észak-amerikai városban lett
közszemlére kitéve. De bevezetésként el kell mondanom, hogy az
USA-ban a zsidók az „első" letelepedőkhöz tartoztak, akik itt
„titkos társaságokat" alakítottak, és Európából átvitték és megszer
vezték itt is a szabadkőművességet. (Sok munka foglalkozik ezzel
a témával, és egyesek szerint Ábrahám L I N C O L N is „vakoló"
volt - állítólag az „Észak Dél elleni" háborút is ők indították meg.)
De most nézzük a „Lorettoi Szűz"-ről készült festményt.
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A Lorettoi Szűz
Ágnes ezt a képet a következő véleményadással küldte meg:
„A legfrissebb csodálatomat egy XVII. századi olajfestmény, a
»Lorettói Szűz« váltotta ki. Ismeretlen spanyol (gyarmatosító)
művész alkotása, s valahogy nagyon eltér az általános vallásos Szűz
Anya ábrázolásoktól. Több kérdést, mint választ rejt magában, s itt
hadd idézzem a műkritikus Jane Grau vele kapcsolatos megfigye
léseit:
»Miért van a Madonna szobrokkal körülvéve, a tradicionális
kerubok (angyalok) helyett? Miért nincsenek karjai? Mit jelentenek
a gyertyatartók? Miért kopott (élettelen) az arca? Aztán meg látszó
lagos ellentmondásokat kell egyeztetnünk. Ez a portré arcátlanul, a
profán materializmus mellé helyezi a szentséget, az egyházat, az
Isten Fiát és a hitet. Hívők gyakran fordulnak Máriához - aki egy
elérhető lélekápoló- megértésért, megbocsátásért és nyugalomért. Ez
a hatalmas Loretto Dama regális öltözetében inkább uralkodónak
néz ki, mint egy matriarchának. Mit próbál mondani a megjelení
tője?«
Maga a festmény, s a felvetett kérdések meggondolkoztatják az
érdeklődőt. Én is eltűnődtem a konflikciókon és a furcsaságokon, s
mivel minden »Madonna« érdekel, elbeszélgettem, egy kicsit vele.
A Lorettái Szűz - mivel vallásos szellemű festmény - valószínűleg
megrendelésre készült. A művész kellett, hogy ismerje a »templomi
rendet« és az egyházi »irányfilozófiát«. Vajon ismerte-e a Hatalmas
Anyát? Tudott-e a két Máriáról? Tisztelte-e az Egyházat, szerette-e
a Szűz Anyát és gyermekét?
A festmény kivitelezése, a palást remekmű realisztikája és a kép
perspektívája arra enged következtetni, hogy a festő ura mestersé
gének. Technikailag azt tud festeni, amit akar. A Madonna tehát
pontosan úgy jelenik meg előttünk, ahogy őt a művész meg akarta
örökíteni. A képen semmi sem véletlen.
1. Ha vakon vallásos volt, s nem értette az Istenanya jelentőségét,
csak az egyház domináló erejét, akkor lehetséges, hogy a kép
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nem más, mint fényűző belső dekoráció, amitől majd térdre
eshetnek a hívők.
2. Második gondolata a szemlélőnek esetleg az lehet, hogy a mester
talán nem is volt hívő ember. S ha nem volt hívő, akkor kajla
mosollyal, merev nagyzolásba rejtetten gúnyolni kívánta az
egyházi hipokráciát.
3. Ha viszont lelkében Istenhez kötődő volt, s ismerte az igaz
evangéliumokat, akkor alkotása teljesen más hagyatékot aján
dékoz az utókornak, mint a fent említett fejtegetések.
Ezt a rejtett hagyatékot véltem én felfedezni a nehéz palástba
burkolt Istenanyában. Amikor megpillantottam a kartalan női alakot
az apró, koronás gyermekfejjel a vállán, elszorult a szívem. Arca
szürke, szenvtelen, mint egy halotti maszk. Ismerjük a spanyol festők
munkáit, a kornak megfelelő nehéz, túldíszített ruházatokat, de ez
a palást nem csak ornamentális ruhadarab, hanem egy testi, lelki
börtön. Ez a Mária érinthetetlen, nem csak érintetlen. Titkot tart,
nem csak titokzatos.
A gyermekét nem öleli karjaiban, mint anya, hanem a szíve fölött
lebeg eterikusan, testetlenül egy golyóbison. A körülötte imádkozó
alakok sem valódi emberek (szentek), hanem azok kőbe merevedett
másai. Ennyi külsőségesség, s ily nagy elszigetelt fájdalom.
Festhet-e egy művész ekkora megbilincseltséget érzéketlenül? Nem
gondolnám. S azt sem gondolom, hogy az a »Lorettói Szűz« Mária
lenne, Jézus Urunk Édesanyja.
A festményen századok óta börtönpalástjába zárt női alak azt
suttogja nekem, hogy »Én a Fekete Madonna vagyok«. Az a Nő, aki
Jézust ismerte, szerette és hitte. Az, kinek Jézus feltámadása után
először megjelent. Az, akit a hamis egyház megalázott. Az, aki ismeri
a titkokat, s aki az igazságot hirdeti: »Az vagyok, aki az utolsó
vacsorán a Mester jobbján ült, az, aki magában hordozza a múlt
valóságait. Én vagyok Mária, a Magdalai Én, a gyógyerőt hordozó«.
Az ismeretlen művész nem minket gúnyol ki, de alkotásával az
egyházat sem, támogatja. Inkább úgy érzem, hogy a dagályosság leple
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alatt becsúsztatta véleményét az Atyák berkeibe, ahol ily megjelení
tésben munkáját kritika nem érhette: viszont az abban elrejtett kér
dőjelek sértetlenül megőriztettek korunkig."
Így ír Ágnes, amihez én az alábbi véleményt fűztem hozzá:
Olvashattad könyvemben a „harcot a Jézusi örökségért". A „kor
szakváltásra" akarják a szinte 1000 éve működő társaságok a „Világ
uralmat" átvenni, és ebben szövetségesük a Vatikán és a római
pápa is. Ezt a „szövetséget" és világuralmi célját szimbolizálja az
Általad megtalált „Lorettoi Szűz" nevezetű festmény. Jól látod
azt is, hogy itt a „szent alak" nem a „Szűz Anya", hanem a „fekete
Mária", a zsidónak vélt Mária-Magdala, a világuralmi dinasztia
„ősanyja", első királynője.
Úgy gondolom, hogy az alkotóművész ismerte ezeket a „titkos
társaságokat". Talán köztük is élt, de feltétlenül „hívő" volt, mert
Máriát glóriával ábrázolja. Vegyük sorba a részleteket.
A Palást: jól mondod, hogy „titkot tart".
A festmény legnagyobb részét tölti be, és így méreteiben is
kifejezi a „fekete Máriához" kapcsolódó titkos szövetség
hatalmát. De tudósít annak szervezetéről is, mert a palást felső
részén két határvonalat, - a nyaktól jövő kisebb és a vállakról
induló nagyobb - csipkeláncot húz.
Ezeknek legmélyebb pontján két - csaknem
egyforma - olyan díszítést találunk, mely a palás
ton nem ismétlődik meg. Az arc álla alól indul
a „felső" és itt bemutatom: ez egy „emberarc
két ölelő karral". Az „alsó" is ilyen, az arcon
végzett kis változtatással. Gondolkodjunk csak,
hogy mit is jelenthet ez a szimbólum... ?
Én úgy vélem, hogy a felső csipkeláncba zártak
a titkos társaságok szűk és kevés számú „nagymestertanácsát"
jelentik, az emberarcú „nagymesterrel".
Kinagyítva bemutatom az arc alattit, az arcot a pápai koronával
és a gyermeket a gömbbel, mely Földünk jelképe. De az „alsó"
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emberarcot is láthatjuk a pápai kereszt behelyezésével. Tehát az
„alsó" feltétlenül a római pápát jelképezi, és a nagyon hosszú
csipkeláncban lévő motívumok a „vatikáni szervezetek"-et jelentik.
Gömb a koronás Gyermekkel:
Kétségtelenül a „Földgolyót" látjuk itt, melyen uralkodik a zsidó
Jézus és az ábrázolt Mária-Magdala nászából született „zsidó fia"...
és MA a leszármazottai.
Az alsó „emberarc" valószínűleg a szövetséges római pápát
ábrázolja, a hosszú csipkeláncban pedig a „vatikáni szer
vezeteket" tüntette fel az - ismétlem - „beavatott" festőművész.
Minden, ami az alsó csipkeláncon kívül van az, talán a zsidó
kereszténység millióinak szimbóluma.
Jézus: a festményen érzékeltetve van, ábrázolás nélkül.
Valahol Mária-Magdala mögött lehet, mert az oldalt imádkozó
alakok nem a „Lorettoi Szűz" felé fordulnak, hanem „mö
götte" imádnak Valakit. Ez tehát nem lehet más, mint a zsidó
Mária-Magdala férje, a zsidó-Jézus.

A két angyal az égő gyertyákkal:
Jehova-isten küldött két „angyal
kát", akiknek a gyertyafénye jelzi
az „isteni-hozzáállást", mert Má
ria-Magdala feje mellett kétoldalt
lógó lámpák nem adnak fényt.
A szimbolizmus szerint: ami „sö
tétben" van, az „titok". Így fe
jezte ki a művész a „beavatottságát" is. Viszont ezekről a „vak
lámpákról" lelógó keretekben
imádkozó alakokat látunk. Eze
ket csak az eredeti képről lehetett
jól látni, és így megtudjuk, hogy
az egyik a „tanító Jézus" és a má
sik az „üdvözült" Szűz Mária,
Istennek Szent anyja.
Így tudósít Ágnes:
„Amikor megláttam az eredetit, megrendítő hatással volt rám. Úgy
tűnt, mint egy halotti maszk. Mintha maga az »istennő-figura«
csak álarc lett volna, vagy egy titkokat rejtő szarkofág.
A fölé boruló ég-kupola a csillagokkal és a Nappal szerintem na
gyon jelentős, különösen, mivel az imádkozó alakok afelé néznek,
nem csak a Madonna mögé. A két függőlámpás bár gyéren, de felfelé
világít. A képen semmi nem él, csak a két kis »medálionn vakablakban« feltüntetett Jézus és Mária. A »Fekete Madonna« mintha az
egyházi merev dogmát reprezentálná, s a pápai díszkorona a fején a
hierarchiát szolgálná. A gyermekfej a földgolyón biztosan a judeokeresztény egyház világuralmát ígéri, s most láttam, hogy a golyóbis
három részre van osztva egy abroncssal. Vajon az mit jelenthet?
Hogy a festő kit, mit szolgált, nehéz nekem kisütni, mivel az „igazi"
Jézus és Anyja, Mária a való, élő alakok a képen. Minden más fel
épített, kiagyalt struktúra."
60

Ezekről a „vaklámpákról"
lelógó kereteket is kinagyítva egymás mellé tettem és így a jobb
oldaliban láthatjuk a „glóriás
Szűzanyát". Szinte tökéletes áb
rázolása a mindennapi imádság
nak: „Üdvözlégy Mária - ma
laszttal vagy teljes". Tehát a festő
az „égi-Anyánkat" tette ide.
A másik keretben a „földön
járójézust" látjuk, amint „pártus
módon" int jobb kezével. Gon
dolom, itt a ránk maradt „tudást"
akarta a művész kifejezni. Mivel
„mind a kettő" a zsidó-keresztény
egyházban „nem kívánatos", nagy
szerű ábrázolás a „vaklámpákról,
bezártan való lebegtetés" az ég és
föld között.
Hogy az olvasó jól megértsen: Mária Szűzanyánkat nem
imádjuk, csak tiszteljük mondja az egyház. Ezért imádkozzák az
Üdvözlégyben így: „Imádkozzál érettünk, bűnösökért"... pedig
ez a szöveg jobb lenne: „Hallgasd meg a mi könyörgésünket és
maradj velünk drága Égi Anyánk!"
Jézus... azaz a Tudás: „Én ezért jöttem, hogy senki se marad
jon sötétségben." Ha „tudsz" és ismered az „IGAZSÁGOT"
...eretnek vagy, mert csak annyit „tudhatsz", amennyit zsidó
keresztény egyházad neked tanított.
Most az olvasó azt kérdezheti, hogy miért foglalkoztam ezzel a
festménnyel? Kérdéssel felelek: „Miért van ennek a képnek egy
„vándorkiállítása" az USA-beli városokban pontosan a
„korszakváltás előtt...?"
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IV.
A KÁLD-PÁRTUSOKRÓL

Életműsorozat: „Káldeától Ister-Gamig" című könyvem I. köte
tének 60-64. lapjain közlöm egy Kr. e.-i 3. évezredből származó
ékiratos tábla megfejtését, mely bizonyítja azt, hogy ebben az
időben a Déltengertől (mai Perzsa-öböl), az északi hegyekig
(Kaukázus) egyazonos nyelvet beszéltek. Az ékirat a déli-tenger
fölötti részt nevezi KAL-DA néven, és a nagy hegyekig terjedő,
északi rész neve SU-BIR-KI, azaz a SU-BIR, SABAR, SZABAR
nép országa.
KAL-DA... a „KAL"-ok települése, mert a „DA" helyhatározó
rag a sumerben és a magyarban is, amiképpen megtaláljuk ERŐSD (a), KÖVES-D (a), vagy ÉR-D stb. helységneveinkben. De ha
sonló szóképzés az „óvo-DA", varro-DA, iro-DA és a KAL-LU-DA
(kaloda), ahová a zsidó-keresztény-római inkvizítorok szorították
be kínzásra a középkori „KAL"-okat, akiket már MÁGUS-nak
neveztek ebben az időben.
Dr. Bobula foglalkozik részletesen a „káld" - „káldeus" téma
körrel, és nagyszerű könyvében5 elmondja, hogy a semitológusok
mily problémává változtatták a létezésüket is. Mindenesetre
Diodorus Siculus állítja, hogy „a káldeusok voltak Babilónia őslakói
és papi testületet képeztek, ahol a tudomány apáról fiúra szállt".
Lenormant ehhez azt teszi hozzá, hogy „a sumírok a legfelsőbb
5

Dr. Bobula Ida: A sumír-magyar rokonság (Ed.Esda Bs.As. 1982.)
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papi osztályuk tagjait hívták „KAL-U"-nak. Deimel szerint a sumír
főpap neve: ,,KAL-MAH(u)". Itt látjuk a „KAL" és a „MAH",
vagyis a „káld", „káldeus" és a „mágus" szavak értelmi azonosságát
is. Tehát ők voltak a „tudás" őrzői és fejlesztői. Sir Woolley meg
is mondja könyvében6, hogy: „az összes nép kultúrájának gyökere
(és itt felsorolja őket), beleértve a görögöket és a hébereket is, a
káldeusoknál található.
Miután könyvének címe: „UR in Chaldea" (UR Káldeában),
már meg is érkeztünk az I. fejezetben említett Ezékiel prófétához,
aki „emberként látta az Istent a káldeusok földjén". És ez a judaiak
babiloni fogságának ideje, a Kr. e. 7. század, amikor még léteztek
a káldeusok ékiratos könyvtárai a káld dicsőség tündöklő újraszületésével az „új babiloni káld" birodalomban. Ez a Biblia által
is említett időszak, amikor a „káld király" - Nabukodonozor
Dánielt, a „mágusok mesterének" nevezi.7
Szomorúan végződött ez a káld uralom az áruló és a zsidó Eszter
által „elbájolt" Nabonid király nemzetölő cselekedetével, amit a
zsidók még ma is ünnepelnek a „purim"-nak nevezett gyilkolásokra
való emlékezéssel.
Talán jó lenne, ha a bibliai „Eszter könyve" című írásban, annak
elolvasásával mindenki meggyőződne arról a gyűlöletről, amivel
a zsidó nép a káldeusokat pusztította.
Dr. Bobula jogosan kérdezi meg említett könyvében, hogy
ennek az „új káldeus birodalomnak" összeomlása után mi történt
„Babilon bölcseivel."
Szerinte (és a történelmi valóság is azt mutatja) ezeknek a „káld
mágusoknak" nagy része átélt minden babiloni pusztítást és ott
maradt. Másik része a Kaukázus hegyeiben húzódott meg, és ezek
alkotói az ún. „luristáni bronzoknak". Harmadik részük MEDIÁ
BAN, az ottani testvérnépnél telepedett le, és ezek a túlélői a VANtó mellett megalakított Káld Birodalomnak, melyet a történészek
6
7

Sir Leonard Woolley: Ur in Chaldea (Brockhaus, Wiesbaden, 1957.)
Dániel könyve: 3/45 és 4/9
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„az emberi civilizáció csúcspontjának elérését létrehozó" államnak
neveznek.8
Jézus Urunk életében ez volt az „ADIABENE Királyság"
területe, EDESSA fővárossal és itt, Örményország mellett volt
uralmon az a királyi dinasztia, melyből Jézus Urunk édesanyja ADIABENE-KHARAX MÁRIA - származott. De igen előre
ugrottunk a történelemben, mert a káldeus-mágus többség köz
pontja MÉDIA volt. Itt ringott a bölcsője egy ZOROASTERnek nevezett mágusnak, a róla elnevezett vallás alapítójának. Mivel
„Zarathustra" néven is nevezik őt a különböző nyelvek szerint sajnos vannak olyan lelkes magyar honfitársak, akik ebből a névből
„Zsarát-ostora" elnevezést látnak valóságosnak. Káld nyelven pedig
így van ez a név leírva: „ZA-RA-SUT-RA", amit úgy értelmezhe
tünk, „TE FÉNYADÓ". Valóban a „fény" vallását hirdeti ő,
melynek középpontja „ANAHITA", vagyis a „Fény-Szüze". Szent
háromsága „Anya-Atya-Fiú", azzal a kiemeléssel, hogy a „FényAnya" létrehozója a „fényvilágnak", hiszen minden teremtmény
nek - még a „fénynek" is - VAN édesanyja. Ebben a vallásban
létezett a mágusegység, amely kettétört a perzsa társadalomban,
ahol az ún. „mazdeizmus" kettősségét vezették be a „reformátorok"
- AHURA-MAZDA és ARIMAN istenalakokkal - és kizárták a
hiedelemből ANAHITÁ-t, a „Fény-Szüzét". A perzsák egy „mágus
mészárlást" rendeztek a méd mágusok között, miképpen azt Herodotosnál olvashatjuk. Ezek az ún. „méd mágusok" azonban újra
élednek a Pártus Birodalom megszületésével, a Kr. e. 3. században,
és - talán úgy is mondhatjuk - egyesülnek a káldeus mágusokkal,
hiszen a régi Káldea is a Pártus Birodalomhoz tartozott, és a pártu
sok megőrizték, felújították és továbbfejlesztették a régi káld-sumír
tudáskincset. Az eddig elmondottak is sok magyarázatot és ismeret
bővítést kívánnak.
Ugyanis „Zarathusztra médjei »turániak« voltak, akik főváro
sukban - UR-ban - egy nemzeti uralkodó dinasztiát alapítot8

M. Rostovzeff: History of the Ancient World (Oxford, I. 117. old.)
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tak"...írom az Életműsorozat: Káldeától Ister-GamigIII. köt. 197.
oldalán, közölve a forrásadatokat is. De UR város „Káldeában"
van, és ugyanitt írok a „káldeus prófétákról", akik sok-sok ember
öltővel megelőzték a zsidó prófétákat és ki tudja?... talán a létezett
„14 káldeus próféta" írásait változtatták át a zsidók a saját ízlésük
szerint. Mert - ahogyan megnevezett könyvemben írom és bizo
nyítom - „a tizennégy káldeus próféta könyve: „az égi nyelven íródott
szentírás" köti össze a káldeusokat a subar-szabírokkal. Az „égi
nyelv" pedig az ékiratokon így olvasható: „AN-TA EMEKU...
vagyis az „ég felé" (AN-TA) a „káld nyelven" (EME-KU). Így
ismertetem Deimelre való hivatkozással Káldeától Ister-Gamig
c. könyvemben is. (I. kötet 85. old.)
Deimel nem ismerte a „káldeus próféták" írásait, de azt meg
állapította, hogy a babiloni „semiták, az írással együtt átvették a
káldeusoktól (ő sumírt mond) a gazdasági és állami élet teljes
adminisztrációját... vallásos hagyományaikat és szemléletüket,
egyszóval egész vallásukat... Talán csak a jövő mutatja meg, hogy
mi „mentődött át" a káld-sumírból a manicheusok és a gnosztikusok fantasztikus vallásképzeteibe." (Sumír nyelvtan, Miskolc
1998. 10. old.).
Természetesen Deimel, mint jezsuita, nem ismerte sem a manicheus vallást, sem a gnosztikus evangéliumokat, hiszen egész életét
a sumír-akkád ékiratos anyag összegyűjtésére, regisztrálására és
részbeni megfejtésére szentelte. Hálával és nagy szeretettel kell
megemlékeznünk róla, mert az ő munkássága mentette meg a
ragozó sumír nyelvet a sémiták pusztító szándékától.
P. Deimel adott publikációt a korabeli összes szakembernek,
akik az ékiratokkal foglalkoztak, és a vezetése alatt álló Pápai Biblia
kutató Intézet kiadványainak 80%-át az ékiratos anyag töltötte
be, és csak 20% foglalkozott a bibliai tanulmányokkal - mondhatni
50 éven át.
A sumerológiának nevezett szakot mindenesetre P. Deimel
alapította meg, és irányt is szabott a kutatásoknak ezzel a bátor
kijelentésével: „Az ékírás feltalálói a sumírok. A sémita babi65

loniak átvették ezt az írásrendszert anélkül, hogy valami új
elvet hozzátettek volna."
A káld-sumír ékiratok lemásolása és összegyűjtése biztosította
a káldeus hagyomány megmaradását, és az ékiratos táblák meg
fejtése után kapott szövegek egyre több gondot okoztak a bibliai
ószövetségben leírt történelemnek, melyet a zsidóság tulajdonának
tanítottak. Ugyanis az „özönvíztől" kezdve - a már említett Ezékiel
„isten-látásáig" és még sokkal tovább is - kiderült, hogy a babiloni
fogságban élő sémita-zsidók ugyanúgy kisajátították a káld-sumír
tudáskincsből mindazt, amire szükségük volt vallásuk, történelmi
mítoszaik stb. megszerkesztéséhez, miként P. Deimel által említett
ún. „sémita akkádok" tették ezt a káld-sumír ékírással, vallással és
szemléletükkel. Csak azért hivatkozom ezekre az „átvételekre"
(melyeket másképpen is lehet nevezni), hogy a káldeus hagyomány
tudáskincsének hatalmas voltát bemutassam. Ugyanis „átvenni",
„eltulajdonítani" csak onnan lehet, ahol VAN KINCS.
De hadd hozzak fel egy perdöntő példát, amit azért nevezek
így, mert a zsidó-kereszténység és a zsidóság életlehetősége erre
van felépítve. Ez pedig: ÁBRAHÁM ATYÁNK" (///???///).
Igen fontos kérdés ez, mert a mostani római pápa - II. János
Pál - a 2000. jubileumi év előkészítésére kiadott „Apostoli levél"ben azt írja és mondja, hogy: „Mária - miként Ábrahám - magába
fogadta Isten akaratát".
Tehát Jézus Urunk édesanyját hasonlítja a zsidók Ábrahám
jához. Vizsgáljuk meg ezt az „Ábrahám ügyet" a káld hagyományok
és vallási felfogás szerint.
Ábrahám és Sara
A Biblia (I. Móz. 11., 31.) úgy mondja, hogy „ABRAM" Théra
nevű apjával indult el a káldeai UR városból Kánaán földjére.
Mivel „UR" városában - az ún. „pátriárkák korában" - zsidók nem
laktak, sok történész azt állítja, hogy ez az „ABRAM" valójában
káld-sumír lehetett.
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Magam is úgy gondolom, hogy káldnak kellett volna lennie,
ha élt volna. Ugyanis az alábbiakban majd bebizonyítom, hogy
az „asszíriológia" nevű tudománynak és a bibliai történeteket vizs
gálók sokaságának igazuk van, amikor ABRAM-ABRAHAM-ot
és SARAI-SARA-t földi életben szereplő személyekként nem
tudták megtalálni.
De az UR városban élő HOLD-KULTUSZ ismeretében biz
tosan állíthatjuk azt, hogy mindketten az UR-i holdkultusz mitologizált és megszemélyesített kifejezői.
Tudnunk kell azt, hogy a káld hiedelem szerint, minden város
nak megvan a választott „égi" oltalmazója, akit - valamelyik
égitest által - megszemé
lyesítettek és az „istenkar"
(pantheón) tagjának hitték.
Így volt URUK-nak vé
dője INNANA (Vénusz),
UR városnak pedig a
H O L D (NANAR vagy
SIN). Miután a káldeusok
olvastak az „ég könyvé
ben", és pontosan le is je
gyezték azok mozgását,
megfigyeltek egy érdekes
helyzetet a Hold és a Vé
nusz közötti „égi" kapcso
latban.
Bemutatok itt a Kr. e.
12. századból egy „kudurru"-t (határkövet), mely a
KASSITA-KUSITA idő
ben is mutatja a „nyolc
ágú" csillaggal a Vénusz
szimbólumát és a kelő vagy

fogyó Holdat.
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A Vénuszt égkirálynőként tisztelték és káld-sumír neve:
„SARRATU" (L. 350.) vagy „SARA" (L. 344.).
A képen látható „hold kiflit" (tehát nem a „teliholdat") „ABRA-MU" néven ismerték, ahol „AB" = atya (L. 128.) „RA" =
fénylő, ragyogó (L. 381.) és „MU" = személyes névmási rag,
1. szám 1. személy. „AB-RA-MU", tehát „ragyogó atyám"
jelentésű, vagyis a „holdkultusz" istenének a neve ez és „SARA",
vagy SARAI az „égkirálynő". Ennek a holdkultusznak legnagyobb
ünnepe az volt, amikor az „égkirálynő" (Vénusz), mint „hajnal
csillag" napkelte előtt együtt ragyogott az égen a „fogyó Hold",
ABRAMU-val, a Hold láthatóságának utolsó napján.
Ugyanis ez az a pillanat az égen, amikor „ABRAM" és „SA
RAI" különválnak egy időre, éppen úgy, mint a Bibliában is le
van írva, és ez a „szétválás" megint „együttállássá" lesz, hogy meg
ismétlődjön ez a történés az égen és a zsidók által oly jól és ügyesen
megszerkesztett mitologikus történetben is. Ugyanis ÁBRAHÁM
nemcsak az egyiptomi fáraó részére hagyta el SARA-t, hanem ez
megismétlődött ABIMÉLEK, filiszteus király látásakor is (I.
Móz. 20.).
De folytassuk az égi történést. A káldeusok megfigyelték azt
az égi tüneményt, hogy attól a naptól számítva, amikor a fogyó
Hold (AB-RA-MU) eltűnik az „égkirálynő" (Hajnalcsillag)
mellől - a „kétszázötvenkettedik" (252) napon „telihold" van.
Miután pedig Hammurabi uralkodásával vezetődik be az ún.
„Marduk-vallás" és az „isten-idő" a Hold-kultusz szerint való
(holdjárás szerinti kalendárium bevezetése), a sémiták ettől kezdve
a 252. napon bekövetkezett teliholdat „Istár oroszlánjának"
nevezik, babiloni domborművön való ábrázolása a New Yorki
Metropolitan Múzeum előcsarnokának falán látható. Fekvő orosz
lán, melynek szarva van.
Itt - ennél a bibliai „Ábrahám-mítosznál" - azt kell megállapí
tanunk ismét, hogy a zsidók ezzel a hold kultusszal és hold kalen
dáriummal szintén a babiloni fogságban ismerkedtek meg, és addig,
míg az ottani hosszú évek során véglegesen el nem készítették a
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saját „vallásuk" tanait, ők is az „égkirálynőtől" kérték a segítséget
,,Júda városában és Jeruzsálem utcáin". (JER. 44:15, 17.)
Bemutatom, hogyan látszik az égen ez az „Abram és Sarai"
mítosz. A SIRIUS heliaklikus megjelenése közvetlenül napkelte
előtt. A SIRIUS mellett a „halódó kígyó", a fogyó Hold (ABRAMU) és a Vénusz-hajnalcsillag (SARA).

A bibliai történet Ábrahámot Egyiptomba és a filiszteusok
földjére viszi. Mind a két helyen „NAP-kultusz" volt. Vagyis a
„Holdistent" kizárták a hiedelemből. Ezért mondja Ábrahám
Sarának, hogy „megölik" őt (mint „Holdistent"), de Sara - „égkirálynőként" mehetett, hiszen a Napkultuszban is imádott lény
volt az „égkirálynő", úgyis, mint INNANA vagy ISIS. De maga
Jézus Urunk is kétségessé teszi Ábrahám személyét, amikor azt
mondja: „Mielőtt Ábrahám »lett«, én VAGYOK." Mert mit is
érthetünk ebből az igéből: „lett"...? Semmi esetre sem azt, hogy
„született", „emberré lett", hanem inkább azt, hogy „csinálták,
kiagyalták". Ugyanis élő személyre nem mondhatjuk azt, hogy
„lett" és Jézus Urunk mindig pontosan és félreértés nélkül beszélt.
De van még egy másik evangéliumi szöveg, jézusi mondásként,
amikor azt mondja a zsidóknak: „Mózes adta nektek a körülmetélkedést..." (JÁN. 7.22.) Tehát Jézusunk nem Ábrahámtól
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származtatja ezt, pedig Jahwe Ábrahámnak rendeli el és nem
Mózesnek, hiszen Ábrahámmal köt szövetséget, miként az írva
van Mózes I. könyv 17. fejezetében. Így mondhatjuk azt, hogy
Jézus Urunk nagyon jól tudta, hogy Ábrahám a zsidók megszemé
lyesített mítosza.
De vizsgáljuk meg a zsidók „szent" iratait és a rabbinizmus
állásfoglalását is, Ábrahám és Sara történetére vonatkozóan.
Nem az a célom, hogy a zsidóság történetét ismertessem, de
azt meg kell említenem, hogy a zsidóság, Jahweista" és „Elohista"
nevezetű írásai különbözőképpen adják Ábrahám biográfiáját és
történetét is. Minden írásukban - főként a rabbinizmusi hagyo
mányban - a hangsúly azon van, hogy Jahwe milyen feltételekhez
köti Kánaánnak, az „ígéret-földjének" átadását. Ez valóságban
megismétlődik korunkban „Izrael" államának megalakításával.
Régen a „filiszteusok" kiűzése volt feladatként Jahwétól elrendelve"
és MA, korunkban, Jahwét az „Egyesült Nemzetek" képviselik,
akik megengedték, hogy a zsidók kiűzzék a régi „filiszteusok" utó
dait, a mai „palesztinokat", minden Ábrahám-story nélkül. - Van
azonban ebben az ábrahámi történetben egy rész, amely hozzánk,
népünkig ér. Ezt nem a ma forgalomban lévő Bibliákban kell
keresni, mert azok szövegét állandóan változtatják, a mindenkori
zsidó-kereszténység egyházpolitikai uralmának érdeke szerint.
Nézzük meg, mit mond a legrégebbi Thora, melynek neve:
„TARGUM".
A három nyelvű TARGUM Jonathan ben Uziel munkája,
mely forrása minden nyelvű mai Bibliának. Ennek segítségével
állapíthatjuk meg a kor kívánta módosítások bevezetését is. Így
láthatjuk, hogy a ma használatos ószövetségi könyvek is „módosul
tak" azóta, mindenkor a héber nép politikai érdekének szolgála
tában.
Bemutatok egy minket érdeklő részletet, mely azt bizonyítja,
hogy a Genesis (Mózes I. könyve) 16. rész 5. versének mai szövege
nem egyezik az eredetivel. Az alábbiakban közlöm a TARGUM
héber és latin szövegét facsimilében.
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Az eredeti szöveg magyar fordítása így hangzik:
„Ne legyen szükségünk HáGáR fiaira, aki a fáraó lánya,
aki viszont azon Nimrudnak fia, aki titeket a tűzkemencébe
vetett."
A minket érdeklő és nagyon érdekes üzenete a bibliai történés
nek az, hogy a „Hágár"-nak fordított héber „HGR" mint „HUNGROE" (HUNGAR) népnévként és nem személynévként sze
repel a következő bibliafordításokban:
1. A WALTON-féle BIBLIA SACRA POLIGLOTA-ban
(London, 1657. III. kötete 218. - 83. Zsoltár. Krónikák
Könyve V. 10., 19., 21.)
2. BIBLIA HEBRAICA AMSTEALEDAMI, 1715.
3. BIBLIA HEBRAICA AUGSBURG, 1680.
Ezek a régi és eredeti szövegű Bibliák tehát a HUNGAR népet
már ismerik Ábrahám idejében, mint NIMRUD fiait, és így ezek
a hiteles adatok megerősítik a magyar néphitben élő NIMRUD
ŐSAPÁNK Közel-Keleten való uralkodásának valóságát is.
A héberben lévő három betű - HGR - valószínűleg a HUN
GAR népnévre vonatkozik, hiszen az Egyiptomot uraló lovastársa
dalom, a HIKSZOSZ néven ismert „HAIG-KUS" nép - sok
történész szerint - a hunokból kiszakadt és ide vágtatott törzsszövet
ség, mely birtokba vette Egyiptomot. Valószínűleg a zsidók ezt is a
babiloni fogságban tudták meg a „filiszteusok" hagyományából, akik
71

viszont ezeknek a hikszoszoknak a leszármazottai, és kilétüket már
részletesen leírtam a Káldeától Ister-Gamig III. könyvemben.
Tehát az ott írottak szerint most is figyelembe kell venni az
„Ábrahám storynál" Sir Woolley figyelmeztetését, amiként mondja:
„Amit Palesztinával kapcsolatban vallási alapon tudunk, ajánlatos
a legnagyobb óvatossággal kezelni, miután ezt kizárólag érzelmi ala
pon és nem tudományos vizsgálat útján hozták a köztudatba."
Most pedig elmélkedjünk. Judai-kereszténységünk alapítója Saul rabbi (alias Szent Pál) - mondja a Galáciabeliekhez írt leve
lében ehhez a „nem létező" Ábrahámhoz való tartozásunkat. Íme:
„Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám
fiai. Előre látván pedig az írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani
a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy Te benned fognak
megáldatni minden népek. Ekként a hitből valók áldatnak meg Ábra
hámmal. .. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká
lévén érettünk, mert meg van írva: Átkozott minden, aki a fán lóg...
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem
mondja: és a »magvaknak«, mint sokról, hanem mint egyről...ki a
Krisztus." (3. RÉSZ 7-16.)
Láthatjuk, hogy a mitikus és nem létező Ábramu-Ábrahám
helyébe Jézus Urunkat teszi be „Krisztus-Christos" néven. Mózes
törvényére való hivatkozással pedig „átoknak" nevezi a mi Urunkat.
A legcinikusabb módon illeszt mindent a saját, zsidó vallásához.
Farizeus volt és „szent pállá" avatva a zsidó-kereszténységnek
nevezett zsidó szekta által - farizeus is maradt. Búcsúzzunk el tőle,
Ábrahámtól is és a királyi ágyakig jutó Sára asszonyságtól is. De
tartsuk meg a káldeus hagyomány „252" számát. Ugyanis ez
„kilenc" holdforduló összege, és ennyi időre van szüksége
egy áldott állapotban lévő édesanyának, hogy magzatát meg
szülje (9 x 28 = 252). Örökkévaló szent szám ez, melyet az
„égi törvény" határoz meg a földi ember számára a „teremtéstől"
máig.
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Az „Ábrahám-story"-ra és „Hagar" - HGR névre vonatkozólag
egy igen ismert semitológus így ír: (GOLDZIHER Ignác: „Mytology Among the Hebrew" c. könyvében / Cooper Square Publishers Inc. N.Y. 1967.):
"The battle of Abram against Nimrud must take as the contest
between the Nightly heaven and the Sun." (31. old.) vagyis:
„Ábrámnak Nimrud elleni harcát úgy kell venni, mint az éjszakai
égboltnak és a Napnak a versengését."
"Abram the Moon and his wife Sarah the princess or queen of
the heaven."
"Hagar (HGR) is consequently only one of the names of the
SUN in a female form." (119. old.)
„Abram a Hold és felesége, Sarah az éghercegnő vagy égkirálynő."
„Hagar (HGR) ennek következtében csak a NAP egyik neve, nőnemű
formában."
"The SUN is a hunter..." (134. old.)
"Sun-God Bél is Nimru... in the Bible Nimrud a hunter." (135.
old.)
„A Nap egy vadász..."
„A Napisten, Bél = Nimru, a Bibliában Nimrud, a nagy vadász."
Goldziher könyve teljes elismerése annak, hogy a héberek vallá
sában a káld napkultusz és az Ur városi holdkultusz elemei mito
logikus legendákban jutnak kifejezésre, de a „hívőknek" megtörtént
valóságnak és élő személyekként tanítva, a héber nép „őseinek"
elfogadva. Ezek a kitalált „ősök" aztán mindig - a hasonló módon
kitalált - Jahwenak kiválasztott személyiségei. A fájdalom ebben
csak az, hogy ez a „mitológia" képezi a zsidó-kereszténység funda
mentumát, „isteni kinyilatkoztatásnak" kanonizálva.
Egy igen lényeges kérdés is ide iktatható: „Ha már AbramÁbrahámra való hivatkozás megtalálható az evangéliumokban, és
Saul-Pál leveleiben „szentírásként" elismerve „lelki-Atyának", ak
kor a Napistenként említett NIMRUD és népe miért nem
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kapott ebben a „szentírásban" hasonló értékelést, hiszen a
NAPISTEN ad életet minden élőlénynek...?"
A választ adja meg az Olvasó!

Vissza a káldeusokhoz
A Bibliában leírtak bizony igen kevés támogatást kapnak a törté
nelemtől. Éppen az ún. „babiloni fogság" idejére vonatkozólag is
csak Flavius Josephustól hallhatunk valamit, aki Jézus Urunk utáni
I. században írta meg a zsidók történetét. Viszont Nabukodonozor
káldeus királyt nevezik mindenütt a zsidók fogságba vetőjének.
Azonban az ún. „Új-káldeus királyság" minden uralkodója
megíratta - ékírással - a saját krónikáját, melyek ismertetik
a Kr. e. 626-tól 539-ig ennek a Babilon központú birodalomnak a
történetét. A British Museum tulajdonában vannak ezek az ékiratos
krónikák és 1961-ben kiadásra került a megfejtésük.9 A krónikák
leírják az Asszír Birodalom leverését (Kr. e. 612.), a szkíta-méd
egyesült seregeknek és a babiloni uralkodónak - Nabopolassarnak
(626-623.) diadalaként, melyet az asszírok a NINIVE-nél vívott
csatában szenvedtek el. Bemutatom ezt az ékiratos anyagot, mely
„NINIVE bukása" címmel szerepel az említett könyvben.
Azt már nagyon jól tudjuk, hiszen minden történész úgy írja,
hogy: „az Asszír Birodalomnak a méd-szkíta szövetség csa
patai vetettek véget." Most a káldeus krónikák felvilágosítanak
minket arról, hogy az „új káldeus" király - Nabopolassar - szövet
ségesük volt, és krónikájában leírja azt is, hogy a „méd-szkíta
csapatok megverték az asszírokat, mielőtt az ő szövetséges
csapatai beérkeztek volna a csata helyére - Ninivébe. A médszkíták azonban mégis részesítették őt a hadizsákmányban."

9

Chronicle of Chaldean Kings (625-556. B.C.) in the British Museum. By: D. J.
WISEMAN (London 1961).
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Íme! Népeink becsületességét olvashatjuk ezeken az ékiratokon
is. Ha valaki elolvassa „Ninive bukásának" történetét valamelyik
könyvben, látni fogja, hogy a történészek igen bajlódnak a két név
értelmezésével. Nem adnak választ arra, hogy mit jelentenek.
Ezek: „UMAN-MANDA" és „KYAXARES".
Az itt bemutatott ékirat 38. sorában így olvassuk: „SAR-UMMAN-MINDA", azaz a „két sereg királya". Ugyanis: „UMMAN" = hadsereg és a „két hadsereg" a „méd-szkíta" egyesült
erő, melynek vezére az a „KYAXARES "-nek nevezett személy,
akinek a neve így van írva ebben az ékiratos krónikában: „Muma-kis-tar sar mat MA-DA-A"... vagyis „Mu-Ma-Kis-TAR"
Média királya. Itt láthatjuk, hogy MÉDIA neve = MA-DA...,
amit az utolsó magánhangzó elhagyásával olvashatunk így is:
MAD. (Itt megjegyzem, hogy dr. Bobula is MA-DA néven
bizonyítja Médiát.)

Chronicle recording the fall of Nineveh (B.M. 21901 - reverse and edges)
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„MU-MA-KIS-TAR" szóösszetételt így értelmezhetjük:
„Hazánkbeli világverő". (Ugyanis „kis" = világ és „tar" = ta
rolni, levágni.)
A többi krónikából megtudhatjuk hogy ezek a káldeus királyok
miképpen őrizték, gondozták, állították vissza az ősi káld-sumír
hagyományokat. Felépítették a régi templomokat, visszahozták
az asszírok által „fogságba vitt" istenszobrokat. Egyik király külön
megemlíti, hogy A N U N I T istennőt visszahelyezi Sippárba.
Különösen nagy gondot fordít az ősi tradíciók ápolására az
utolsó káld király-NABONIDUS (556-539. B. C ) , aki még egy
káld-sumír múzeumot is létesített, és HARRAN-ban is restaurálta
a SIN-templomot, vagyis a „holdisten-tiszteletére" szolgálót.
NABONIDUS krónikáját nem közli a British Museum által ki
adott könyv. Erről külön kiadvány létezik10, de Nabonidus kró
nikája semmiféle olyasmit nem tartalmaz, ami a bibliai „Eszter
könyvében" olvasható, és az ott megnevezett „AHAS-VERUS"
király sem azonosítható Nabonidussal. Így megint abbahagytam
a káldeusokkal való foglalkozást, és „Eszter-könyvének" keletke
zése után kezdtem kutatgatni. Az általam mindig így (*) jelölt, öt
vaskos kötetet betöltő Bibliai szótárban11 a következő megállapítást
találtam erre vonatkozólag:
"It seems probably, that the book of Esther is primarly ro
mance, not history." (Valószínűnek látszik, hogy Eszter könyve
elsődlegesen románc, nem történelem... írja a megnevezett könyv
E. 151. oldalán a bibliatudósokból és a rabbikból álló szerkesztőbizott
ság)
Lassan maguk a zsidó tudósok fedik fel az igazságot, és általuk
bizonyosodik meg, hogy a zsidó-kereszténység ószövetségi „szent
írása" a legendák, románcok mitologizált másai, ahová a szerkesz
tők élő személyeket varázsolnak. Ugyanis a vallási utasítások szerint
10

Sidney Smith: „Babilonian Historical Texts" (London 1924).
(*) The Interpreter's Dictionary of the Bible (Abingdon Press New York, 1962).

11
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élő „hívők" azt hiszik, amit nekik vallásuk előír. De érdekes cikket
közölt az argentin „LA NACION" c. napilap:
„ Tagadják a biblikus exodus létezését" a főcím, aztán így:
„Az izraeli régészeti professzor - Finkelstein - állítja: az Egyip
tomból való exodus úgy, amint azt a szentírás leírja nem létezett és
az »ígéret földje« sem Kánaán, miként a Biblia leírja. Finkelstein
szerint - aki a Tel-Aviv-i Egyetem Régészeti Tanszékének igazgatója
- a zsidó pásztorkodó nép származása ismeretlen, és a régi kánáneusok társadalmi forradalmából keletkezett. "12
Ezt csak azért említem itt, hogy elmélkedjünk és keressük a
saját igazságunkat a mi népeink hagyományaiban.
Hogy jól eligazodjunk a történelemben, ahonnét a hagyomá
nyokat akarjuk kiemelni, szükségünk van egy térképre, mely fel
tünteti az „Új Káldeus" Birodalmat, és megismerjük azokat a
területeket is, melyek a „médek" országához tartoztak. Más szóval:
milyen volt a kiterjedése ősi népeinknek ebben az időben, amikor
minket, az idegen történészek „méd" névvel illettek.
Igen bölcs és tudós népnek kellett lenni ennek, hiszen a görögök
orvosait is a „méd" azaz „tudós" név befogásával nevezték „médicus"-nak. Az „icus" a latinban még ma is annyit jelent: „olyan,
mint...". Tehát a görögök (latinok) orvosa „olyan, mint a »méd«".
A (*) hivatkozott szótárból veszem át az erre az időszakra szóló
térképet (78. old.); ahol láthatjuk a Sumeriát és Palesztinát magába
foglaló „Káld Birodalmat", „Médiát" és a hatalomra lendülő „Per
zsiát" is.
A káldeusok megmaradásának bizonyságait megtaláljuk az
asszírok történelmében is. Ugyanis az asszír királyok csaknem
mindegyike külön várost épített magának (Khorsabad, Ninive,
Balavat, Nimrud, Assur) - sumír Babilóniától északra. De az asszír
uralkodásnak szinte tartozéka volt az, hogy a káld Babilonban
a helytartó mindig az asszír király testvére vagy rokona volt. De a
12

,,LA NACION" 1998. április 11-i számának 5. oldalán.
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babiloni - káld eredetű - lakosság minden asszír király ellen fel
lázadt, és ezt a szinte folyamatos forradalmat megszüntetni seho
gyan sem bírták. Az természetes, hogy ezeknek az állandó forra
dalmaknak a szervezői a káldeus mágusok voltak, akik okosan
alkalmazkodtak az adott körülményekhez, mint a régi, sumír papi
testület tudományának és tekintélyének tanult, bölcs és előkelő
örökösei. Ezért a nép részéről különös tiszteletben részesültek,
mint a „szent tudományok" letéteményesei.
Az említett NABOPOLASSAR is előbb helytartó volt Babilon
ban, és csak úgy tudott az asszírok ellenében „káldeus dinasztiát"
alapítani, hogy ehhez megszerezte a káldeus mágusok beleegye
zését, és így a nép támogatását is, hiszen a nép engedelmeskedett
a mágusainak.
Az ősi mágus papi testületnek e korban élő örökösei, az ellenük
indított sémita öldöklés miatt két részre oszlottak. Egyik részük
ott maradt Babilonban, elvegyülve a nép közé, miként a közép
korban a magyar nép mágus papjai, ahogy a következőkben majd
látni fogjuk.
A másik részük elmenekült, és biztos helyre vitte a tudást. Ezért
írja Herodotos, hogy: „a mágusok Média hat törzsének egyike
volt."13
Az előbbiekben láttuk, hogy a káld ékiratokon Média neve =
MA-DA-A és ez valójában a bölcs emberek, okos „mágusok"
sokaságát jelenti. Ugyanis a sumír „mudu" változataként, „MADA"-nak hívták a mágusokat, vagyis azt a papi testületet, akik
apáról fiúra megőrizték a „Nagy Isten" titkait.
Ebben az időben - Médiában - ennek a „Nagy Istennek" nevét
valószínűleg a Zoroasternek is nevezett „ZARASUTRA" adta
így: „A-URA-MADA".
Ennek változata lett az „AHURA-MAZDA", amiből aztán a
perzsáknál csak „ORMUZD" lett, aki állandóan küzd „ARIMAN" ellen.
13

Herodotos T. könyv CL (101)
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Zoroaster-Zarasutra vallásában a „Jóisten" mellett a „Szűz
Anya" van a hiedelemben ,,ANAHIT(A)" néven és ezt az égi
isten-párt állítja a vallás a földi élet példaképévé. A „méd"-nek
nevezett elődeinknek ez a jóságos hitvilága alakította ki azt a
társadalmi rendet, mely a méd mágusok vezetésével lelki nyugalmat
és társadalmi jólétet biztosított az állampolgároknak. És itt meg
kell jegyezni azt is, hogy egészségük megtartásáról és ápolásukról
is a mágusok gondoskodtak.
Tehát a „káldeus hagyományok" nemcsak a vallás területén
észlelhetők, hanem - éppen úgy, miként a sémi Babilónia előtti
Sumeriában is volt - a betegsegélyezés és gyógyítás a mágus
papi testület kötelessége volt. Így a mágusok nemcsak „lelkipász
torok" voltak, hanem „urusok" (orvosok) is.
Nekünk nagyon fontos annak a megállapítása, hogy káld Ba
bilonban és Médiában azonos „Szűz Anya" kultusz létezett,
hiszen az új-káldeus királyok által SIPPARBA visszavitt
„ANUNIT" ugyanaz a hivtilágban, mint „ANAHIT". Csak a
nevük különbözik, de csak az ősi sumír vallás - Sumériáig vissza
nyúló - azonosságát bizonyítja. Egyik könyvemben bemutatom a
„szkíta Istenanya" aranyba öntött szimbólumát is.14
Így érthető meg a sémi-asszír uralom elleni „káld-szkíta-méd"
katonai szövetség létrejötte, hiszen azonos „Istenhit" volt az
alapja a „más istent" valló asszírok ellen való küzdelemnek.
Úgyis mondhatjuk, és talán jobb is, ha így mondjuk, hogy azonos
nemzeti vallás tartotta össze a sok nemzetcsaládba települt
hatalmas népünket. Ez az idegen történészek írásaiból is kivehető,
hiszen az általuk „szkítának" nevezett és a „médekkel" egyesült
seregekben a „baktriaiak" is meg vannak említve. Ezeket pedig
már akkor „hunoknak" nevezik.
Végigböngészve az évezredeket, évszázadokat, bátran mond
hatjuk azt, hogy „ősvallásunk Isten-Asszonya" tartotta össze
14

Igaz Történelmünk Vezérfonala Árpádig" (Magyar Ház Kiadó Bp. 133. old.)
E könyv címét a szövegben így rövidítem: „ITVÁ".
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népeinket. Ugyanis: az itt ismertetett káld-szkíta-méd-baktriai
szövetségben élő „Isten-Anya" adott erőt népeinknek, és összesí
tette őket arra, hogy az iszonyú, kegyetlen sémita gyűlölettel gyil
koló asszírok gyilkolásait megszüntessék. Ennek a nemzeti ősvallásnak az „Isten-Asszonya" pedig átélte az évezredeket,
mert gondoskodó kegyelme örökkévaló. Az örökkévalósága
tudatosult a nép lelkében. Így ne csodálkozzunk azon, ha a Kr. e.
256-ban életre támadó és népeinket 500 éven át összetartó, ún.
„Pártus Birodalomban" megtaláljuk Őt olyan módon és el
nevezéssel, ami Jézus Urunkhoz és a sokezer éves „adventtel",
drága Édesanyjához köti, kapcsolja népünket.
Éppen ezért külön kell foglalkoznunk azzal a népnevünkkel,
amit így írtam le: „pártus". Kutassunk tehát tovább is együtt.

Miért „pártus"?
Amikor megjelent, Jézus Király - a Pártus Herceg" című köny
vem, néhány szakember azt kérdezte, hogy miért írtam így: „pár
tus", hiszen az összes szakkönyv „parthus"-nak nevezik ezt a népet
és országukat „Parthian Empire"-nek írják az angolok. Válaszom
ban a „Káldeától Ister-Gamig I." könyvem adatait adtam meg,
ahol Justinus írására hivatkozom, aki ezt a népet „pártos, pártus"ként, „elpártoltnak" vagy inkább „pártütőnek" nevezte. (L. a meg
nevezett munkám 170. oldalát, ami a most megjelent Életmű
sorozatban 161. oldalon található) Ez a könyvem 1971 -ben került
kiadásra, és azóta is sokat gondolkodtam e név keletkezése felől,
és az 1996. évben közreadott „ITVÁ" könyvem 380. oldalán (a
most megjelent Életműsorozatban a 384. oldalon található) úgy
okoskodtam, hogy a „pár-tus" - mint jelző szó - valaminek a
létrejött „pár"-ját jelenti.
Ez mind megállja a helyét, így nyelvtanilag is és értelemszerűen
is, de mégis úgy véltem, hogy ezekből az értelmezésekből kimaradt
a legfontosabb: az ősi hagyomány.
81

Így kezdtem újra elmélkedni és keresni az összefüggéseket
annak érdekében, hogy a hitvilági tartalmát is megleljem ennek a
névnek.
Visszatértem a „Káldeától Ister-Gamig II." 253. oldalához
(Életműsorozat), ahol közlöm az I. András királyunk korából
származó és a „pogány" magyarok megtérítése és megátkozása
céljából írt „imádságot". Most már azzal a tudattal vettem vizsgálat
alá, hogy ezt a zsidó-kereszténység papja írta. Ebből az „imádság
ból" minket most csak a következő mondat érdekel:
„Ne wemaagguc bardous eseulwek ereus zent ieleseuc."
Az itt szereplő bardous szót dr. Novotny (akinek tanulmányát
közlöm a „Káldeától Ister-Gamig II." 309. oldalán) (Életműso
rozat) földmíves jelentésűnek véli, de maga is megjegyzi hogy a
B = P hangtani azonosság szerint a BAR = PAR is lehet.
Most saját magamat nem értem meg azért, hogy miért nem
fordultam már az első pillanatban, 1971 -ben a káld-sumír nyelvhez
e probléma megoldása érdekében...? A „Deimel szótárt" felütve
minden megoldódik és csodálatosan feltámad az ősi hagyomány.
Ugyanis:
„BAR (PAR)" (D. és L. 74) jelentése „fényesség" ami „felül
ről jön". (Így írja Deimel: „hoch sein", „licht von oben". Két
ségtelen az isteni vonatkoztatás.)
Ezzel a „bardous" szónak az első fele értelmet kap a B = P
hangzócsere esetén is. A „bar-dous" másik felét így értelmezem:
„do-us" és szerintem az egész szó így helyes: „BAR-DU-US"
vagy „PAR-TU-US".
Vegyük a középső szótagot:
„DU" (L. 206.) = „járni, jönni, hozni" és „hozottnak lenni".
„TU" (L. 58.) = „szülni", „született" (a múlt időben is így
van).
Az utolsó szótag - a sumírban három jelentésű, azonos írással:
„US" (L. 69.) = „dingir" meghatározóval = „istenség".
(L. 211.) visszafelé „ős", jelenben = „leszármazott".
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„US-KU" = (eskü, felesküdött), de olvasható „KALU"-nak
is, és így jelentése „fő-pap", „GALA-MAH" = pontifex maximus.
(L. 271.) jelentése, „anyától született", „megszült" (gyermek).
Mindezeket az értékeket összesítve, bátran mondhatjuk, hogy
a „PAR-TU-US"... „PÁR-TUS" jelentése: „Isten-Anya gyer
meke." (Nyelvtanilag helyes a „PÁR-TUS" kifejezés, ugyanis,
ha elhagyjuk a három szótagú PAR-T(u)US szóból a középső „u"
hangot, az előtte lévő szótag magánhangzója meghosszabbodik,
így lesz „PAR"-ból „PÁR" és a teljes kifejezés így változik: „PÁRT-US" azaz „PÁRTUS".)
Azt is meg kell említenünk, hogy nálunk a „párt-a" a hajadon
ság vagy inkább a „szüzesség" jelképe. Addig, míg a leány férjhez
nem megy, „pártában" van. Menyecskének már nem illetékes a
„párta". Bobula a káld-sumír „BAR-DU" = „fejöv" szóval azo
nosítja.
De meg kell változtatnom az említett mondatban a következő
szóra vonatkozó dr. Novotny megfejtést is. Ugyanis „eseulwek"
tisztán mutatja az „őselvek" jelentést. Sokkal inkább így, mint a
dr. Novotny szerint értelmezett „első-régiek" vagy „őselők" olva
satot.
A következő három szó: „ereus zent ieleseuc"... könnyen
értelmezhető így: „erős szent jeleseik". Itt csak az a logikus
kérdés vethető fel, hogy ebben a - szinte „átok-imának" nevezhető
- szövegben miért nevezi annak írója az „őselvek" szent jele
seiket „szent"-nek...?
Kétségtelen, hogy ez az „imádság" a „pogány" magyarok taní
tására, (a judeochristian vallásra való) „megtérítésére" is vonat
kozik. Pap írója valószínűleg megtudhatta azt, hogy az ősi „IstenAnya" kultusz, mely igen erősen élt a nép ősi hitében, ERÖS-D
vidékén élt a legerősebben, és a néphit ebben a hagyományban az
Isten-Anyát „ERŐS" néven ismerte és imádta. Valóban Ő volt
az „erős", aki mindig segítette a leigázott magyar Népet.
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De megint Sumeriába kell visszamennünk az igazolásért, hiszen
a sumír „Isten-Anya" - INNANA-Szűz Anya - testvére volt
„ERES-KI-GAL", aki „ERŐS" (ERES)-ként NIN-GAL-lal
(hatalmas Isten Anyával) azonos. Ő tehát a „magyar ősvallás
Istenasszonya", akit dr. Bobula „BAU-DUGASAN"-ként azo
nosít a magyarok Boldogasszonyával.
Az elmondottak tehát jól bizonyítják, hogy a majdnem 1000
éves ima említett szövege arról akarja megyőzni a »pogány«-nak
nevezett népet, hogy:
„Ne imádjuk a pártus őselvek boldogasszonyi szent jeleseit."
Dudás Rudolf szívességéből tudunk felelni erre a kérdésre, aki
felhívta figyelmemet Walter Hinz könyvére.
Idézem Dudást:
"Walter Hinz: 'The Lost World of Elam' (Sigdwick, London
1972.
43. old.) című könyvében azt írja, hogy ELAM keleti részének AN-SA-AN-nak - istenasszonyát »PÁRTI«-nak hívták, akit
SUSA istenasszonyaként is tiszteltek, a királyságnak későbbi idejében.
Kr. e. 1850 körül került hatalomra ELAM-ban az EPÁRTI
uralkodóház. Hinz szerint: 'House of EPÁRTI or Grand Regents'.
EPÁRTI jelentése: »PÁRTTHÁZI« vagy »Boldogasszony-házi«,
mert »EPÁRTI« Isten Anyát, Boldogasszonyt jelent. E (sumír) =
»ház« (L. 3241.). Hasonlatos az »Isten háza« kifejezésünkhöz.
»Grand Regent« talán »fő uralkodónak« fordítható. Az EPÁRTI
dinasztia Kr. e. 1500-ig uralkodott. Államalkotó képességére utal
az a kb. 900 agyagtáblára írt törvénykönyv, amit SUSA-ban ta
láltak. "
A „pártus" név tehát ugyanazt az „Isten Anya" tisztelő vallás
szemléletet mutatja, mint amit a „káldeusoknál" találtunk. Azonos
a nép és azonos, vagyis „nemzeti" a vallás.
Arra a kérdésre pedig hogy „kik voltak a pártus őselvek szent
jelesei"... azt felelhetjük, hogy elsősorban Jézus Urunknak a
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tanítványai, az apostolok, akik a Pártus Birodalomban megszervez
ték a jézusi egyházat és utánuk „MANI", akit hitéért megöltek a
perzsák.
De - amiképpen a német-római judeo-keresztény egyháznak
megvannak a saját „jelesei" (a szentté avatottak), hasonlóan a pártus őselvek „jeleseinek" is - megmaradtak az emlékei, amint
majd látni fogjuk a középkori mágus inkvizíció adataiból.
Mert a Napisten és a Napbaöltözött Boldogasszony vallási
hiedelme átélt minden üldözést, „térítést" és megmaradt! - A judai-kereszténység ezer év alatt sem tudott teljes uralomra jutni
népeinknél és nálunk-Magyarországon. A „nép", ebből a „keresz
ténységből" csak azt fogadta el, ami ősi képzetébe beilleszthető
volt.
A „Napfordulókor" születő Jézust, a Nap fiát, az „égi-táltost",
az ősi szertartással napkeltekor készített keresztvizet és a keleti
tájolású, kör alakú „nap-templomokat", melyekben látható volt a
„Napút Törvénye". (Lásd: Életműsorozat: Az Ister-Gami Orosz
lánok Titka 137. old.)
A „felső világ" segítségének veszem
azt, hogy e sorok írásakor érkezett egy
levél az itt bemutatott bélyeggel el
látva, melyen az ösküi (US-KU) kör
alakú templom látható.
De csaknem három évszázadot
ugrottunk át a káldeus királyoktól a
pártusokig. Az említett „új káldeus"
királyságnak a méd anyától eredő
KURAS (CYROS) vet véget, aki
Médiát is birodalmához csatolja, és
Herodotos történetírása szerint a szkí
ták elleni csatában hal meg. De a médek kultúrájával a perzsáké
össze sem hasonlítható. A méd mágusok Zoroaster „fény-vallá
sának" voltak a papi testülete. De mindezt leírtam már (Káldeától
Ister-Gamig I. 106. és következő oldalain).
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Ósküi (US-KU) kör alakú „nap-templom"

Itt csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ez a KURAS telepíti át
a babiloni káld mágusokat az ő Perzsiájába, de ennek központja
nem KURAS palotájának városában - PASARGADAS-ban - van,
ahol ma is olvasható a megmaradt romon a felírása így: „Adam
Kurash Kasyatiya Akamanisja" (Én Kurás acheménidai király),
hanem abban a SUSA nevű városban, ahol az előbbiekben említett
„EPARTI-dinasztia" uralkodott.
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Ezekről az acheménida-perzsákról csak azt kell tudnunk hogy:
1. A zoroasteri „fény-szentháromság" volt vallási hiedelmük
alapja. Ez pedig: AHURA-MAZDA - ANAHITA - MITRA. Tehát: a,,Jó Isten" + a „Fény Szüze" + a „NAP". Ez a
szentháromság alapja az ún. mitraizmusnak, mely hiedelem
csak ezeknél az acheménida-perzsáknál, tehát a Pártus Biro
dalmat megelőző perzsáknál élt és volt gyakorlatban.
Ugyanis a Pártus Birodalom utáni ún. sassanida-perzsák
nem imádták az „Isten-anyát". Náluk lett AHURA-MAZDA-ból „ORMUZD" (a jóság istene), és vele szemben állt
„ARIMAN", a megszemélyesített és isteni rangra emelt „ár
mány".
2. Herodotos írja le a Kurás utáni történéseket.15 Itt találunk
egy méd mágust, aki Kurásnak titokban meggyilkolt fia ESMERIS - nevét veszi fel, és valójában a méd mágusok
uralmát szervezi meg Perzsiában. A minket érdeklő érdeme
az, hogy ő az, aki II. XERXES királyi néven ISIS-ANAHITA-t „szeplőtelennek" kanonizálja a vallásban. Ettől
kezdve állandósul a hiedelemben a „Fény-Szüzének" szep
lőtelensége.
Így érkezünk el a Pártus Birodalom „arsacida-vérű" (tehát
uralkodó királyi családból származott) apostolához - „MANI"hoz.
Miután a zsidó-keresztény ortodoxia az egész Pártus Birodalmat
(történetével, uralkodóival és Adiabani Máriával - Jézus Urunk
drága édesanyjával együtt) „eretneknek" nyilvánította, így sikkadt
el és borult homályba minden „pártus" elődeinkre vonatkozólag.
„MANI" hitvilágát azonosították a sassanida-perzsákéval. Így
a „kereszténynek" nevezett felfogás MANI-t is a „jó" és „rossz"
harcának dualizmusába zsugorítja annak ellenére, hogy MANI
vallása nem „dualisztikus", hanem pontosan azt a „Szent
háromságot" imádja, tanítja és dicséri, aki a Magyar Szent
Koronán VOLT, annak átalakítása előtt. Itt pedig az a perdöntő
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valóság, hogy a „Fény-Szüze" pártus királynőként van a hie
delemben - éppen úgy, miként a Szent Korona zománcképén
volt. Szent fia, a „pártus királyként" megjelenő Jézus Urunk
és a , Jóisten" (pantokrátor) hármas egyistenségében.
Igen nehéz MANI írásait megtalálni, mert az ortodoxia máglyatüze pusztította el. A kevés, ami régről megmaradt, angol kutatók
munkája.
Egyiknek szövegéből igyekeztem ima-formában kifejezni
MANI szavait és az alábbiakban közlöm. (A *-gal jelölt „táltos"
szavunk az angol „magician" helyesnek vélt fordítása.)
Imádkozzunk hát együtt - MANIVAL - „pártus módon":
MANI IMÁJA
Táltos* vagyok én is már sok számos éve,
Lélekhanggal ide, e bús földre téve.
Életemnek rendelt útat járom...járom,
De Istentől velem van a „Nagy-Szent-Három".
Érzem a Fény-Atya bölcs tudás-világát,
Amely összetöri a sötétség jármát.
Fény-Anyánk két szeme
Tudom,, itt van rajtam...
Azért rebeg Hozzá
Áldó imát ajkam
Példaképem pedig:
Jézus - a Fény-Fia!
Igéjének bennem
Kell feltámadnia!
Hármuk szolgálata az igaz Szeretet,
Melynek magvát „Hármuk'''' a szívünkbe vetett!
15

Herodotos: III. könyv LXXII. (72.) fejezettől kezdődően

Kikel-é a szent mag... ?
Csak Te, magad tudod.
Hej! - Pedig belőle
Neked is sok jutott.
Szeretet-kalászból lesz az Életkenyér,
Amit mindig csak ad - vissza sohase kér.
Szívedbe e nap is Szeretetet hozzon!
A bűn el ne érjen, hited ne lankadjon!
Higgy a Szeretetben és ne fordulj máshoz.
A szent „Fény-Háromsághoz" imádkozz... imádkozz!
Az imádság után talán üdvös lesz az, ha közelebbről megismer
jük MANI-t, mint Jézus Urunk Apostolát, amiként saját magát
nevezi.
Idézeteket közlök Maniról és a manicheizmusról egy „meg
maradt" és jó könyvből: JES P. ASMUSSEN: „Manichean Literature (Texts from Parthian Writings) - Scholars' Facsimiles and Reprints (Delmar, N.Y., 1967).
Idézetek a X. fejezetből: ,Jézus a Manicheizmusban"
„Mani Jézus apostolának nevezi magát és így mondja: »Jézus
ellenségei az én ellenségeim is«."
A „történelmi" Jézust fogadja el és követi. A judeochristian
tan a „christologia" szerinte igen nehezen érthető, mert itt a
Fény, az anyagiasság börtönébe került.
Visszautasítja a christologiának azt a dogmáját, hogy
Jézus meghalt és pokolra szállt, mert Isten-fia nem lehet
együtt a gonoszokkal és az Atyával való „egy"-sége miatt,
halált nem ismer (103. old).
,,Jézus - mint megváltó-üdvözítő - a második hatalmas
ság a Fény-Atyát követően a Fény-Szüze mellett" (111. old.).
Ebben a fejezetben találunk egy hivatkozást: Le Coque:
„Türkische Manichaica" c. könyvére (1922. III. 12. old.), mely

szerint: „az uiguroknál Jézus (ay tängry) megelőzi a hatal
mas Atyát (az-ura tängry)". (Érdekes, itt Jézus és az Atya
uigur neve.)
ASMUSSEN tovább így írja:
,Jézus - mint a Fény-Fia - a manicheus teológiának a
legbecsesebb és legnépiesebb alakja". Nagyon sok ima, him
nusz maradt fenn e térség minden nyelvén írva. A pártusoknál is.
Íme, egy „pártus" fohászkodás:
„Jézus Uram!'- Adj jó egészséget nekem, mentsd meg lelkemet
a haláltól - hiszen Te vagy az élő Szeretet!"
Közlöm annak a himnusznak is egy részét, melyet megtaláltak
Kínától Egyiptomig és Pártiában is:
Hozzád kiáltunk Jézus Urunk!
Hangos szóval mondott imádsággal hívunk,
mert Te vagy az Élet!
Te vagy a Fény nekünk.
Te vagy az Igazságunk.
Te vagy a Gyógyító - az Isten Fia!
Hozd nekünk a Békét — Béke Apostola!
Te vagy, aki megmentesz minket
a gonosz szolgaságától.
Óh jöjj! - Békességünknek Új királya.
Óh jöjj! - alvóknak felébresztője,
halottak feltámasztója.
Hozd a Békességet hatalmas Urunk!
Hozd a Békességet... az Igaz Tudásnak teljes Fénye,
Hozd a Békességet... új napok Uralkodója!
Hozd a Békességet... Isten ajándéka!
Hozd a Békességet... Isten dicsősége!
Védelmezd azokat, kik Hozzád menekülnek,
Urunk -Jézus! - Tieid vagyunk!
Könyörülj rajtunk!"
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Úgy érzem, hogy 1999-ben így kell imádkozni a „kozmikus
útra" feljutni akaró magyarságnak, és én itt, az írógép mellett adok
hálát az én drága Jézus Uramnak azért, hogy ezt az imádságot is
megtalálhattam, hiszen tudom, hogy ő irányított ehhez a könyvhöz
is. Áldott legyen általatok és általam!
Ezekből az imádságokból megérthető, hogy a pártusok miért
nevezték Manit Jézus Urunk újra-megjelenésének. Maninak
és követőinek valóban Jézus volt a „Világ Világossága"... a
„Fény-Fia". Ezek a manicheusok valóban a Nap felé fordulva
imádkoztak és a „fényben" Jézust látták, hiszen ide vezette őket az
a „kozmikus út", az „élet útja", amin jártak. Az életet megtartó
NAP-ATYA égi ösvénye szerint éltek, és a „Napbaöltözött Boldog
asszony" gondviselését biztosította nekik az ő „Szent Fiához" inté
zett könyörgő ima.
Pontosan ellenkezője ennek a zsidó-kereszténységünk, mert
„Szentháromság"-ából hiányzik a „Fény-Szüze". Tehát semmi
képpen sem mondhatjuk erről a vallásról azt, hogy a „kozmikus
úton" halad. Ennek következtében teológiája NEM „Isten-Tan",
hanem emberek parancsolatait tartalmazó és „szentírásnak"
nevezett könyvben foglaltak magyarázata.
Jézus Urunk előtt élt „fénylátók"-nak - Melkizedeknek, Zoroasternek és Buddhának - tanai ugyanezt a „kozmikus úton való
élést rendelik, és e három „égi-küldöttnek" azonos tanítását foglalta
„egybe", „Igébe" a mi Üdvözítőnk, Jézus Urunk, a „földre szállt
Szeretet", akinek igaz követője és apostola volt a pártus királyi
pap - MANI.
I. István utáni „térítő" és az „új" vallást a népre kényszerítő
idegen papok nagyon jól tudták, hogy a magyar népnek hiedelme
„pártus". Ezért neveznek minket a nyugati krónikák legtöbbször
„pártusnak" és csak ritkán „hungarus"-nak. (L. Káldeától IsterGamig I.) Dr. Bobula nagyszerűen leírja említett könyvében a
káld mágusoknak észak felé való terjeszkedését, és a „mágusvallású" magyaroknak a vándorlásait is. Megtalálta népünknél az
„ősvallás Istenasszonyát" is.
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A részletesen ismertetett „András-kori ima" pedig azt is bizo
nyítja, hogy a magyarok vallási hagyományaiban a „pártusok szent
jeleseinek tisztelete" is él.
Új fejezetet kell tehát nyitnunk annak a felderítésére, hogy e
kétféle nevű, de mégis azonos hiedelmet szolgáló hagyományokat
miképpen találjuk meg honfoglaló őseinknél, és azután az édes
hazában - Magyarországon.
Ezek után nem fogunk csodálkozni azon, hogy őseinket és hazai
népünket is sokszor „manicheusnak" vagy „pogány-manicheusnak" nevezik, de szolgáljon magyarázatként az alábbi megállapítás:
„MANI halála után, a »manicheizmus« (mint eretnekség) Zoroaster dualizmusának, a gnoszticizmusnak, az ősi kozmogóniának
és a buddhizmusnak keveréke (kombinációja) lett.
Ismerjük Mani apostolait: Tamás, Addás és Hermás, akik
»Szkítiától Egyiptomig« hirdették Jézus igéjét, de Mani köz
pontja a káld Babilonban volt.«16
Az „igazi" manicheizmus és anyajogú szentháromsága átélte a
sassanida perzsák dualisztikus felfogását is, és oly szilárd hagyo
mány maradt, hogy a Perzsia területét elözönlő iszlám szent könyve
- a KORÁN - is elismeri Jézus Urunk édesanyját a Szenthá
romság harmadik tagjaként (KORÁN V. 116.) és17.

* * *

16
17

Victor N. Sharenkoff: „Manicheism in Bulgaria" (N.Y. 1927. 18. old.).
Durant Will: „Die Geschichte der Civilization I. (Bern 1942.)
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V.
KÁLD M Á G U S O K ÉS H A G Y O M Á N Y A I K
MAGYARORSZÁGON

Így nevezem ősvallásunk papjait, akik nemcsak „lelkipásztorok"
voltak, hanem képzett „urusok" (orvosok), „bábák" (szülésznők
és orvosnők), akik a gyalázatos szolgaságba taszított népünket gon
dozták és gyógyították. Létezésüket és munkásságukat legjobban
bizonyítják az „új vallás", a rájuk kényszerített zsidó-kereszténység
inkvizíciójának jegyzőkönyvei.18 Ezekből megismerhetjük a sok
szenvedést, kínzások szadista formáit, amit a „kereszténységnek"
nevezett vallás „védelmében" végeztek népünk mágus-papjain a
kegyetlen püspökök, idegen főpapok, akik egyben bírók is voltak,
és legnagyobb boldogságuk az volt, ha a „máglyára vele" ítéletet
kimondták.
Az a kutató-történész, aki ezzel a témával foglalkozik és „ma
gyar" is maradt, bizony könnyes szemmel állapítja meg - mint e
sorok írója is - azt, hogy: az 1222-ben megindult és 1529-ig
tartó zsidó-keresztény inkvicízió a magyar köznép 50%-át
kiirtotta.
De foglalkozni kell ezzel a szomorú történelmi valósággal, és
hálával kell gondolnunk a volt domonkos-rend hajdani könyv
tárosára, Fehér M. Jenőre, aki könyvbe foglalta ezeket a közép
kori, inkvizíciós jegyzőkönyveket. Fogalmazásán sokszor észre-

Fehér M.Jenő: „Középkori magyar inkvizíció" (Transsylvania 1967.)
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vehető ugyan a hajdani szerzetes „szűrője", de az, amit közöl, éppen
elég ahhoz, hogy az olvasó megvesse, megutálja azt a cinikus,
ószövetségi kegyetlenséget, amivel ezek a római vallású, idegen
és „magyarul nem beszélő" papok a mi „Istenes" és „Boldogasszonyos" népünket irtották.
Azon se csodálkozzon az olvasó, hogy azok a „papok", akik az
új vallásra akarták „téríteni" népünket, magyarul nem beszéltek.
Ez bizonyítja legjobban azt, hogy szándékuk nem az „új-vallás
tanítása", hanem a magyarok elpusztítása volt. Ugyanis, ha „térí
teni, tanítani" akartak volna, népünk nyelvén kellett volna tenniök,
mert népünk nem beszélt németül, sem latinul. És most azon
se csodálkozzon az olvasó - pláne, ha magáról azt mondja: „én
katolikus vagyok" - hogy az a híres „Szent Gellért", akinek szobra
a budapesti Gellérthegyen ékeskedik, „húsz évig volt a legelső
főpap hazánkban, és húsz év alatt sem tanulta meg az ékes
magyar nyelvünket".
Így ír Fehér (141. old.):
„A hazai köztudatban a középkor folyamán élénken élt az emlék a
magyar ősvallás manicheusi »eretnekséggel« való kapcsolatairól,
amelyet azonban a velenceiek simulékony diplomáciájával élve nem
mert, vagy nem akart konkrét vezető személyiségekre vonatkoztatni.
A forráskiadvány, amely Szent Gellért említett vitairatát elemzi,
csak mellékmondatként veti oda »...adversus manicheismum, quoque
pugnat sanctus noster« - a manicheizmus ellen is harcolt szentünk
(280).
Bár vannak vélemények, hogy Szent Gellért, nem tudván ma
gyarul, nem ismerhette őseink hitvilágát, azt kell vallanunk, hogy
több mint húsz év, amit magyar földön eltöltött, bizonyára nem múlt
el nyomtalanul e tekintetben, hiszen a hittérítők minden törekvése
minden időkben az volt, hogy a gondjukra bízott népek nyelvét mielőbb
elsajátítsák. De ettől eltekintve a csanádi püspök népünk más régi
szokását, pl. a »lares«-ek népi elterjedését csak úgy megfigyelte, mint
ázsiai, számára teljesen idegenszerű melankolikus énekét (281)."
94

Észrevehető itt is a szerzetes „enyhítő" fogalmazása, de ez a
mai „Szent Gellért" valami igen nagy vétket követett el a „ma
gyarok" ellen, ha népünk ezt a szentté avatott „térítőt" megbecsülés
helyett a Dunába gurította.
Úgy vélem, hogy e témakör tárgyalásánál első kérdésünk az
kell legyen, hogy mik voltak a nép azon „bűnei", amik miatt
az „eretnekség" vádjával az inkvizítorok perbe fogták és elítél
ték népünket és a mágusokat. A jegyzőkönyvek az alábbiakat so
rolják fel: a lovasversenyek, a solymászat szertartásai, a temetőket
járó ének-kórusok, a kopjafák állítása, a pásztorok „szállásváltása"
(barmaiknak jobb legelőt keresve), a „barbár" hajviselet, a hangos
rikkantású vigadozás, az ősi szertartású lakomák (áldumások), a
táncos-énekes falusi ünnepek, az éneklő regösök és dalaik, a magyar
nyelvű vagy rovásírásos könyvek és tulajdonosaik, olvasóik, a má
gusok és bábák, és gyógyításaik, kezeléseik.
De már I. István Vajk-kal kezdődik az „irtás", mert ez a „magyar
király" regöseinket a bélpoklosok Szent Lázár nevű gyűjtőtáborába
tette. (Fehér 252. old.)
Fehér említi azt is, hogy a „hét nemzetségünk hét ősének"
tisztelete igen nagy volt a népnél is, és szobrokon, képeken ábrá
zolták őket, mint a nép jeleseit. Azt is közli azután, hogy pontosan
„szent" Gellért tiltja be e tiszteletet, mint „bálványimádást".
Az „ősök" szobrai is „eretnekek" lettek, de az „új vallásnak", királyi
parancsra épített templomaiba helyezett „szent" képek és szob
rok nem voltak „bálványok", hanem az új vallás tartozékai, amelyek
előtt térdet kellett hajtani a népnek, bár azt sem tudták, hogy
kik azok.
Már eddig is sok titkot fedtek fel az inkvizíció jegyzőkönyvei,
és segítséget is adnak a „káldeusok" keresésében is. Ugyanis a
„Kassai Kódex" 1228-ból tudósít, hogy:
„Egy magyarul nem beszélő, Wolfgang nevű német inkvizítor
Deés mellett-KÁLD községben - „ismeretlen betűkkel" (rovás
írással) írt könyveket talált. Mivel nem ismerte sem az írást, sem a
nyelvet, csak „scripta curiosa" név alatt említi őket, de hozzáteszi,
95

„Káld község a régi pogányság fészke volt". Ezzel megtaláltuk
a káld mágusoknak egyik hazai központját, hiszen lakóhelyük
a nevében viseli lakosaik kilétét. „KÁL-D(a)" éppen úgy, mint a
„káld Sumeriában" a „papi testület lakóhelye". Így aztán érthető
az is, hogy ugyanez az inkvizítor a Káld melletti „Gyertyános"
erdőben remeteségben élő öreg mágusnál is talált egy hasonló
könyvet, melyben - az öreg mágus vallomása szerint - benne
vannak szintén „ismeretlen" betűkkel írva az ősi legendák. Ezeket
az inkvizítor az „istentelen manicheisták" írásának és könyveinek
nevezi, de végre megismerhetjük a felsorolásból ősi hitünknek
„jeleseit" név szerint is. A következőket sorolja fel:
„Szent Elek legendája (mely Buddha-hagyománynak van nyil
vánítva), Antiókiai Margit és Szent Katalin élete, „Remete és a
király" és a „Barlam Legendák", melyek Buddha és Mani életmun
kájához kapcsolódnak."
Ezt az utóbbi legendacsoportot a magyarság a honfoglalás előtti
időkben első kézből kaphatta, és tovább is fejlesztette. Úgy is
mondhatjuk, hogy káld-szabír-pártus őseink hitéletében élő „manicheusnak" nevezett jézusi vallásban szereplő Barlam-legendák
koszorúja, mint irodalmi termék, lett a létrehozója a belőle eredő
jámbor, később „keresztény mezbe" öltözött „szentek élete" soro
zatnak. De az inkvizítorok elismerték e legendák manicheus ere
detét és annak „eretnek" élét. Ugyanakkor „török vallásnak" is
nevezték őseink hitét. Ez a „könyvinkvizíció" bizonyítja, hogy a
„Halotti beszéd" nem legősibb nyelvemlékünk, mert az „új vallás"
(zsidó-kereszténység) bevezetése előtt jelentős „könyvtára" van,
rovásírással írva a magyar Ősvallásnak.
Így ír erről Fehér (131. old.):
„A könyvinkvizíció vezetői kétségkívül tudatában voltak, hogy Kelet
ről a Duna-medencébe nyomult őseink kapcsolatban állottak a
manicheista vallással. Mint látni fogjuk, Kijev várában tartóz
kodásuk emlékét Photius, bizánci keleti ortodox pátriárka is megőrizte
»apologétikus iratában«, ahol Ügek és Álmos udvarát már mani96

cheusnak jelzi. Vitairatát egymásutánban másolják, kommentálják
újabb »apologéták«, mint mytilenei Zakariás, akinek 932-ből szár
mazó kézirata a kijevi barlangkolostor könyvtárában volt, és a törté
nelmi visszapillantás számba vehető a manicheizmus elterjedésére
vonatkozólag. De írt a »török vallás« ellen Methód is, Cirill társa,
és szintén személyes kapcsolatai voltak a honfoglalás előtti Lebédiában
és Dentumagyariában élő őseinkkel. Latin vonalon már ismerjük
Szent Ágoston írását Faustus, volt hittársa és mestere ellen, de még
nagyobb népszerűségnek örvendett Damaszkuszi János: »Contra
Manicheos« című munkája. A »török vallás« tudatát még a hon
foglalás után is megőrizte Szent Gellért munkája őseink hitéről, és
így a római egyház hagyományszerűen ismerte ezt a sokszor rovás
írások titokzatos jegyeibe burkolt irodalmi veszélyt, mely nem annyira
dogmaszerű tanítást, »intellektuális vallásismeretet« terjesztett,
hanem népi nyelven írott, értelemhez és érzelemhez egyaránt szóló
erkölcsi tanulságokat. A »manicheus« jelző azért szerepel olyan sűrűn
az inkvizíció jegyzőkönyveiben még a 13. században is, mert a nyu
gati latin műveltségű papoknak teljesen idegen volt maga az ősi
magyar rovásírás és még inkább annak tartalma. Gondolattársítással
tehát az ősi »török vallást« jelképező írásokat minden habozás nélkül
»manicheus«-nak ítélték, ami egyenlő volt a máglyatűzzel."
De visszatérve a „Barlam-Legendára" Fehér hivatkozását kiegé
szíti Le Coque, aki Turfanban találta meg ezt a Barlam-töredéket
és így ír:
„Feljogosít minket arra a megállapításra, hogy »manicheusok« és
nem keresztények voltak a Barlam-Legenda terjesztői Európába?!,
és hogy ennek változatai sugalmazták a nyugati népek kultúrájában
ismert szentek életét."
Ő is bizonyítja, hogy csak a magyar nép ismerte első kézből
ezt a - manicheista vagy „török vallásnak" nevezett hiede
lemből eredő - legenda-ciklust, minden európai nép előtt.
Ugyanebből a munkájából ismerjük meg a pártus manicheizmus
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papjait, mágusait, táltosait.19 Fehér is megemlékezik e munkáról
így:
„A magyar hagyományokban a táltos fogalma maradt meg, főképpen
a fehérló áldozatot szertartásosan bemutató áldozó papról. A táltos
hagyományos alakja hosszú fehér ruhába öltözött, haját és homlokát
színes vagy fehér, széles szalaggal kötötte át. A he Coque által közölt
manicheusi töredékek egyikén hét ilyen fehér ruhás alak ül és ír.
Ugyanígy írja le őket Marquart tanulmánya is, megemlítve az
ezer fehér ruhába öltözött és fehér fejkötős (Hauptbinden) manicheust,
akik Batu kánnak megtérése előtt, álmában megjelentek. Ha másból
nem is sejtenénk, ez a két adat mutatja, hogy a manivallás papjainak
és részben híveinek is jellegzetes ruházata volt." (140. old.)
Most megismertük, hogy mágusaink, táltosaink éppen olyan
fehér öltözetet viseltek, mint Jézus Urunk, és a manicheusnak neve
zett prédikátorok. Azt is látnunk kell, hogy Turfántól Kijevig és
Babilóniáig terjedő, hatalmas területen éltek Jézus-Mani-hitű elő
deink, a „Fény Szentháromságának" vallói. Le Coque kutatásai
megállapították, hogy a turfániaknál már érezhető a buddhizmus
befolyása, ami érthető, hiszen itt évszázadok borultak már azokra
az egyházszervezetekre, amelyeket valamikor MANI alapított.
De külön kell venni ettől az ún. „kijevi", vagyis az Álmos-Árpád-i
és szintén „manicheizmusnak" nevezett ősvallásunkat. Ugyanis
ennek alapítói azok a káld-pártus mágusok, akik a kaukázusi tér
ségből vándoroltak észak felé, és magukkal hozták „szent titokként"
az uralkodó Álmos-Árpád-i dinasztia karizmatikus származását, a
Jézusházi ADIABANI családból való eredetet.
Ez a „Turultól való származás" akkor isteni kinyilatkoztatás
érvényű volt, mint Istenünk-Urunk üdvterve szerinti rendelkezés,
és a magyar nép elhívásának, feladatának isteni meghatáro-

19

Le Coque V.: „Ein christliches und ein manicheisches Fragment in türkischen
Sprache." (Sitzungberichte von Berlin, 1909.)
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zása. Tehát nem a zsidó-kereszténység által „átszűrt", egyszerű
eredetmonda, miképpen nekünk azt 1000 éve tanítják.
Álmos-Árpád idejében azonban már Bizánc is a Saul-páli vallás
követője volt a „zsidónak nyilvánított" Jézussal a páskán feláldozott
isten-bárányával. Így a mágusok a Jézus-házi származás titkát
még jobban őrizték, és Árpáddal sem közölték, lévén édesanyja,
Álmos felesége, Mária bizánci hercegnő. A bizánciak úgy tudták
hogy a „kijevi" magyarok manicheus vallásúak, és náluk ez nem
volt eretnekség még, hanem „más vallás", mint a buddhizmus is.
Csakis így érthető meg, hogy az „ősvallásunknak" nevezett
hiedelmünkben csak Istenünk-Urunk és a Boldogasszonyunk
emléke maradt meg, és Jézus Urunk nevét a mágusok csak
a „Fény-Fia"-ként említik, aki újraszületik minden évben, a
téli napfordulókor és „kerecsensólymai" dicsérik Őt a „nap
köszöntő" imádságok kíséretében.
A hajnali Napba-nézés, ami a csíksomlyóiak hagyatéka, szintén
az „ősvallásunk" szertartása, ahol a pirkanban megszüli Szent
fiát a Napbaöltözött Boldogasszony. Megérthetjük tehát a
magyar néplélek tiltakozását a Jézus Urunkat feláldozó „szentmise"
ellen, mert ők úgy tudták, hogy a földre szállt Szeretetet, az
Üdvözítőt a zsidó gyűlölet feszítette a keresztfára, miként ezt
a „Mária-Siralom" nevezetű nyelvemlékünk is ékesen bizonyítja.
A máguspapi testület tehát azért tartotta titokban az ÁlmosÁrpádi vérből származó királyainknak ADIABANI-Jézus-házi
eredetét, mert logikusan úgy vélekedtek, ha Jézus Urunkat meg
ölték a zsidók, akkor a zsidótanokra alapított „kereszténység"
a Jézus-házi királyokat is elpusztítja. De az ortodoxia, vagyis
a zsidó-kereszténység vezetősége és a bíborba öltözöttek, a vi
láguralom jövőbeni reménységét építették fel a „zsidó jézusi"
ideológiára. Tudták, ismerték a magyar királyok karizmatikus
származását, és ezért követtek el mindent a magyar királyfiak
„átnevelésére", kiskorú királylányainknak idegen udvarokba való
kihelyezésével és idegenben való felcseperedésével, még anya
nyelvüket is elfeledtették velük. (Erre legjobb példa II. András és
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Gertrúd leánya, a „thüringiaivá" lett Szent Erzsébet.) De nem
volt kegyelem. Akárhogy „idomultak" is Árpád-házi királyaink a
„szentszék" akaratához, huszonhárom Árpád-házi, karizmatikus
királyunk közül „huszonkettő" nem természetes halállal vé
gezte életét. (Lásd: Grandpierre K. Endre: „Királygyilkosságok"
c. könyvét.)
Az ősi hitnek az „új vallás" elleni küzdelmét, vagy más szóval:
,Jézus Király - a Pártus Herceg" hiedelmének a Saul-páli
zsidó Jézusnak a „bűnök bocsánatára" való használata ellen
tiltakozó népi magatartás okozta szenvedéseket megmutatja
nekünk az inkvizíció jegyzőkönyveiben található „magyar"
történelem.
Amit ma „ősvallásnak" mondunk, azt nyugodtan nevezhetjük
a pártus királyi prédikátor-apostol - MANI - által felújított és
megszervezett jézusi hitnek, mely „manicheizmus" néven ismere
tes a szakirodalomban. Ez - mint számtalanszor bizonyítom - a
Kárpát-medence-Kaszpi-Aral térség és a Pártus Birodalom terü
letén (Babilon-Sippár székhellyel) államvallás, nemzeti vallás
lett.
Az Álmos-Árpád-i „Honfoglalás"-t azért kell „hazatérésnek"
nevezni, mert a Kárpát-medencében már a Kr. u. 5. században
„hazatérő" és csak „avar" néven ismert népünk már magával hozta
ezt a hiedelmet, és miképpen, Jézus Király - a Pártus Herceg" c.
könyvemben írom, az Ister-Gami Szentélyben már „rejteki mó
don", szimbólumokkal fejezi ki a „Világ Világosságához" való
hűségét, így vallva meg Üdvözítőnkhöz való tartozását.
Ezek a „hazajövők" pedig pártusok, akkor is, ha a történe
lemben a „KANGAR" néven maradtak meg. Természetesen eze
ket is „pogánynak" nevezi az uralkodó judaizmus kereszténynek
nevezett szektája. Istenhitük alapja a „tudás", éppen úgy, mint
pártus elődeiké volt. Ezt a „tudás"-t mutatja, és valóban tükrözi
az a sok arany kincs, melyben hitvilágukat kifejezték és szertartá
saiknál használtak is. Ezt rabolták el a „nyugatiak", akik messze
lemaradtak műveltségben és erkölcsi értékben az avarok mögött.
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Ezt főleg azért említem, mert akárhová nyúlunk, tekintünk
népeink történetében, minden tettüknek alapja a „tudás". A nyíl
készítéstől kezdve az írásig, és a gyógyítás vagy csillagismeret
tudományáig.
„MAH-GAR" = a „mag-népe", a „mag"-ban él az isteni tudás.
De „mag" a „mágus" is, aki a „tudás-embere", a „tudás-népé
nek" tudósa. Ha pedig így értelmezzük: „MA-ÁR", ugyanazt az
értelmet kapjuk, mint azt a „pár-t-us" szónál elemeztük, vagyis
„Isten Anya népe". És ez mind az ősvallásunk szent hagyomány
kincse, mely hagyomány tudatosítva és atavisztikus erővel élt a
magyar néplélekben. Ezt a tudatosítást kell életre kelteni a mai
magyar lélekben!
E sorok írója szent kötelességének tartja e tudatosítást! Ezer
szer és ezerszer kell ismételni és hangoztatni, hirdetni, tanítani
azt, hogy a magyar = a tudás népe! Így a „tudás" nem egy
különlegesség, hanem népi kötelezettség. Isteni elhívás az
„igazság" érvényesítésére és diadalára. A gonoszságot csak a
bölcsesség és tudás tudja legyőzni. Zsidó-kereszténységbe való
merülésünkkel veszendőbe ment a „népi-tudás", mely - mint a
szent hagyományok sokasága - apáról fiúra öröklődött, és behelyet
tesítették olyan „vallással", ahol a népnek azt lehetett csak „tudni",
amit a papok hirdettek, mert ők (a papok) voltak az életfolyamat
meghatározói, parancsolói és egyben ítélő-bírói is. A zsidó-ke
reszténységnek olyan lényekre van szüksége, akik nem látnak
messzebb annál, mint amit az orrukra illesztett „vallási-szemüveg"
mutat. Az élethez elég a vallási előírások betartása, a „szentmise"
áldozással, vagyis az istenfiának újra való „megtörésével", csak
azért, hogy galádul elkövetett és jóvá nem tett vétkeink, mint
„bűnök" megbocsátását hirdethesse egy másik ember, aki azt
mondja magáról, hogy „ő pap, ehhez neki joga van". Ezt a „jogot"
neki azonban nem Isten adta, hanem egy másik ember, aki
az egyházi létrán magasabb fokon áll ugyan, de még nagyon
messze van a mi fehérruhás és emberi pompa nélküli Üdvö
zítőnktől.
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Ez a „létra" nem a „tudás-fája", melynek gyökereit IstenünkUrunk rendelte a Földbe, hogy gyümölcseivel táplálkozzunk,
hanem csak álldogál a Föld színén a ráakasztott „dogmákkal" és
emberek parancsolataival" addig, míg ebbe a vallásba tömörítettek
segítenek állva maradásához. Ha egyszer elengedik, ledől és maga
alá temeti „bíborosait".
Népünk a „tudás fája" köré sereglett, és erőszakkal szakították
el onnan.
Sok szenvedéssel telített történelmünk azzal kezdődik, hogy mint már sokszor elmondtam - a Kárpát-medencében ütközik
össze, Jézus Király - a Pártus Herceg" a „zsidónak hirdetett"
Jézusra épített vallási ideológiával.
Ez a hamisításon alapuló és így „gyökértelen" ideológia két
olyan központtal rendelkezett, melyek mindegyike - a „zsidó"
származású Jézus hiedelmével akart politikai nagyhatalommá
válni.
A Német-római Császárság és Bizánc küzdött ezért a hatalo
mért. A kettő közötti különbség - magyar szempontból nézve az, hogy míg a német-rómaiak a magyarság „leigázására" és
Magyarországnak - a zsidó-keresztény vallás segítségével történő
- birtokbavételére törekedtek (ami „Szent István" segítségével
sikerült is nekik), addig Bizánc kereste a magyarokkal való szö
vetséget, és királyfiaínkat szívesen látta saját udvarában anélkül,
hogy vallása segítségével hazánkban uralkodni akart volna.

A beavatott királyaink
Kezdem a káld-mágusok keresését olyan királyunk uralkodása
alatt, aki Bizáncban nevelkedett.
III. BÉLA (1172-1196) királyunktól indulok. Felesége VII. La
jos, francia király leánya, akitől három gyermeke született: MáriaMargit, Imre és Endre (András). Mária-Margit bizánci császárnő
lesz, és kezében van Jézus Urunk halotti leple (a mai Turini Lepel).
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III. Béla nem volt híve a római zsidó-kereszténységnek, bár
udvarában ott lézengtek a római kiküldöttek, de támogatta a már
„pogánynak" nevezett magyar mágusokat, különösen a gyógyító
„urusokat", akiknek tudása messze túlhaladta a római vallás által
behozott „fizikusokét". Kutatásaim eredményeként mondom, és
egyik könyvemben (JKPH) leírtam, hogy ő hozza haza a „megcsonkítatlan" Szent Koronánkat, és annak védelmére - titkos
rendként - megalapítja a „koronaőrséget". Utána fia:
IMRE (1196-1204) kerül trónra, akit apja „beavatott" a Szent
Korona titkaiba és - apjához hasonlóan - a bizánci vallás és uralom
felé mutat érdekeltséget. Ezzel már el is értünk az „inkvizíció"
korába, mert a német-rómaiságnak nem tetszik a király bizánci
kapcsolata, és Imre király „hirtelen" meghal, bár semmi beteg
sége nem volt. Hamarosan követi őt a sírba a már megkoronázott
6 éves kisfia, kit a történelem III. László néven tart számon. Így
került a trónra:
II. ENDRE (András), akit apja nem avatott be a Szent Ko
rona titkába, mert gyenge karakterű, szófogadatlan fia volt, akit
a római papok befolyásoltak, és kora ifjúságában ráakasztották a
német krónikák által „könnyűvérűnek" (de más értelmezés szerint
„szajhának") nevezett meráni-német Gertrúdot, akit Béla fia
András feleségül vett apja tiltakozása ellenére, még apja életében.
Gertrúddal megindul az ún. „merániak" beözönlése hazánkba,
és mintha ezek „siettették" volna az öreg király, majd Imre és
László halálát is.
II. ENDRE (András) 1205-ben lép trónra, de valóságban nem
ő, hanem Gertrúd adja ki a királyi rendeleteket. A beözönlő
merániak (németek, izmaeliták, zsidók) képezték az „uralkodó
elitet", és valóban nyomorították, irtották a magyar népet, hiszen
gazdasági és szellemi téren is ők uralkodtak.
Gertrúdot úgy ismerjük, mint ahogy Katona József bemutatja
őt a „Bánk bán"-ban. A valóságban azonban ennél sokkal gono
szabb volt. Pontosan a gonoszságával és magyargyűlöletével okozta
azt, hogy meggyilkolták. A történelmi igazság felmenti Bánk
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bánt a gyilkosság vádja alól, mert nem ő volt az, aki megölte
Gertrudot.
Érdemes megismerni a valóságot itt is, mert Gertrúd meg
öletését sokkal hatalmasabb, szélesebb, és az egész akkori magyar
társadalmat átfogó politikai eseménysorozattal kell kapcsolatba
hozni. Ennek vizsgálatában a „meráninak" nevezett és Gertrúd
királyné által vezetett idegen uralom elleni hatalmas össze
esküvést láthatunk, amit igazol János, esztergomi érseknek (Bánk
bán rokonának), történelmileg ismert „kétértelmű" levele, amit
majd elmondandó vagyok.
Ugyanis ennek előzménye az, hogy ezt a Jánost Gertrúd
kidobta a kalocsai érseki székből, és saját öccsét - Bertholdot
- nevezte ki helyére, aki nem is volt pap. Ezt Gertrúd azért
tette, mert megtudta, hogy a kalocsai érsekség volt a központja
és irányítója a Bizánc felé nyúló politikai és vallási kapcsola
toknak. Ennek ellenőrzésére tette Gertrúd a kalocsai érseki székbe
a saját öccsét, és Jánost esztergomi érseknek nevezték ki. Nagy
csapás volt ez a Bizánc felé orientálódó szervezet részére, aminek
vezető tagjai - és így a Gertrúd elleni összeesküvés vezetői - a
délvidéki főnemesek voltak, élükön Petur bánnal, a Bács-megyei főispánnal. Az összeesküvés bizonyítéka János esztergomi
érsek megmaradt, „kétértelmű" levele, melyet kétféleképpen
olvashatunk:
Egyik: a „tiltakozás", így:
„A királynét megölni nem kell - félnetek jó lesz - ha mindnyájan
beleegyeztek - én nem - ellenzem."
A másik: a „beleegyezés", így:
„A királynét megölni nem kell félnetek -jó lesz, ha mindnyájan
beleegyeztek - én nem ellenzem."
Bár az összeesküvők halálra ítélték Gertrudot, az alkalmat erre
az „ítéletvégrehajtásra" Gertrúd saját maga adta meg. Annyira bele104

élte már magát a „korlátlan" uralkodásba, és a magyarság gazdasági
és szellemi letaposásába, hogy a magyar hagyományok szerint
„szakrálisnak" tisztelt Pilisi erdőben - ahová csak a táltosok
léphettek be - ott rendeztetett vadászatot. Ma „Holdvilág árok"
a neve ennek az erdőnek, de akkor „Holt-Világ" erdőnek ne
vezték. Ahogy Gertrúd ide belépett, azonnal megölték. Hogy ki
volt a „gyilkos"? A szakralitás eszmetanának védelmezői név
telenek!
II. Endre tájékoztatva lett a délvidéki főnemesek szervezetéről,
de felesége „gyilkosait" nem merte keresni, és senkit sem bünte
tett meg. A történelmi események azt bizonyítják, hogy az össze
esküvők, a királyné meggyilkolásával, ezzel a hatalmi tettükkel, a
gyenge karakterű királyt a maguk oldalára állították, és II. Endre
egy év múlva újra megházasodott. Feleségül vette a francia Capetházból való Jolánt, aki Courteney Péternek és a bizánci csá
szár nővérének a leánya.
Ezzel II. Endre a francia királyságot és a bizánci császárságot
összekötő, nagyhatalmi egyesülés tagja lett. Ebben a helyzet
ben pedig meg kellett szabadulnia a Gertrúd által betelepített
„meráni-német-idegen" uralkodó „elit"-től, akiknek hatalma
a földbirtoktulajdonban volt. Ugyanis a befolyásolható „magyar"
király idegen felesége útján hatalmas földbirtokokat ajándékozott
ezeknek az „idegeneknek", akik magyarul sem beszéltek. Főurak
és főpapok lettek.
De most, a bizánci nagyhatalmi szövetségben szükség volt a
földbirtoktulajdonnak magyar kézbe való visszajuttatására, és
így született az „Aranybulla" 1222-ben. Arra kell gondolnunk,
hogy a magyar érdekeket szolgáló főurak követelték ezt a királytól.
Ez valóban igaz, de azt sohasem említi az „egyháziak" által írt,
hivatalos történelem, hogy már 1221-ben beérkeztek Magyar
országra a domonkos rendi inkvizítorok, akiknek vezetője és
III. Honor pápa által kinevezett - magyarországi „főinkvizítóra"
a bolognai egyetem volt tudós rektora, MAGYAR Pál mester
volt, aki nem „főnemesek" gyermeke, hanem egyszerű magyar csa105

ládból származott. Külföldön élve is megmaradt jó magyarnak.
Az akkoriban Rómával vetélkedő Bologna egyetemére vitte ki
tanulni a magyar fiatalokat. Hazatérve, mint „főinkvizítor" a „hit
védelmében" a merániaktól, németektől, szaracénoktól és zsidóktól
igyekszik megtisztítani az országot, és az „Aranybulla" szövegezé
sében is jelentős része lehetett. Mivel II. András mellett ottma
radtak az „udvari felcserek", a Gertrúd által bevitt olasz orvosok,
akik állandóan tiltakoztak a gyógyító „mágusok" működése ellen.
De „Pál mester" szembaját is a magyar mágusok gyógyították
meg, így védi őket és az „inkvizíció szolgálati szabályzatában" az
„INTELMEK" c. iratában az olasz „fizikusok" ellen foglal állást
e szavakkal:
„Ha valaki saját anyagi hasznára és pénzért gyógyít, akkor művészete
másként bírálandó el, mintha valaki csak a beteg javát nézi, távol
tartva magától a nyerészkedést, akkor művészete egyenesen dicséretre
méltó még akkor is, ha mágus vagy természetes orvos."
„A »fizikus« nem büntethető, ha teljes tudását és művészetét a
beteg megkönnyebbítésére adja ugyan, de a beteg mégis meghal, és
ezt a hivatalos orvosok ellen mondom, akik rögtön felelősségről, sőt
gyilkosságról beszélnek, ha a mágusok által gyógykezelt betegek vala
melyike meghalt."
„A természetes művészet inkább művészet, a természetes tudás
inkább tudás, mint a mesteséges művészet és tanult tudomány, ezt
pedig bizalmasan mondom, nehogy könnyen higgy az orvosoknak,
akik azt állítják, hogy a párisi, vagy szicíliai tudományokban jártasak,
de a temészetes dolgokban annál járatlanabbak és messze maradnak
öregeink mágusainál."
„Óvatosan kell értelmezni az elnevezéseket a csodaforrásokról,
patakokról és folyókról a betegek gyógyulása terén. Ugyanis nem maga
a forrás, patak vagy folyó vagy azok vizei csodaerejűek, hanem azáltal,
hogy a forrásvíz, vagy a többi megtisztítják a testet, a tisztasággal
meg is gyógyítják azt a betegségből... nem kell megbüntetni a nép
mágusait, ha azok ilyen vizekre vezetik a népet, vagy forrásokban
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megmossák, sem csodának tekinteni, ha ezzel egyesek meg is gyó
gyulnak. "
„Aminek a Nap az atyja, annak nincsen atyja... a pogányok
nincsenek alávetve az egyházi kánonoknak."
„Nem vétkezik az, aki állati áldozatok bemutatásával tiszteli a
Napot, ha ezt isteni kinyilatkoztatás fényénél teszi: és ezt a régi
magyarok papjainak javára mondom, még akkor is, ha ez a
kinyilatkoztatás a régiek legfőbb lényétől ered, mert az Isten
nel azonosítandó!"
Az elmondottakból láthatjuk, hogy a Vatikán által megindított
és országunk teljes birtokbavételét szolgáló „inkvizíció" megrekedt
egy időre, a „mágusnak" is nevezhető „Pál mester" dominikánus
főinkvizítor magyarság szolgálata következtében. „Pál mester"
vallást cserélt, amikor katolikus lett, de az egyház szolgálatában
szívet nem cserélt. Megmaradt jó magyarnak, és a királyt is
magával vitte ebben a magyarság-szolgálatban. Mivel II. Endre
királyunknak hiába üzengetett a pápa, hogy pl. „helyettesítse be
mohamedán hitű gazdasági tanácsadóit a római vallás főpap
jaival"... a király nem is reagált a pápai „rendeletekre", a pápa
kiátkozta II. Endrét. (Tehát nem „Kun" László királyunk volt az
első kiátkozott.) Ezt a „kiátkozást" csak akkor oldotta fel a pápa,
amikor II. Endre királyunk lányát - az ötéves korában Thüringiába
exportált „magyar" királylányt - Erzsébetet - szentté avatták.
A pápán kívül II. Endre királyunknak még nagyon sok baja,
nézeteltérése, küzdelme volt a saját fiával, aki őt IV. Béla néven
követi majd a trónon.
Ez a Béla királyfi anyjának - Gertrúdnak - volt a „kedvenc"
gyermeke. A gertrúdi nevelés pedig oly erős „magyargyűlöletté"
merevedett Bélában, hogy - mármint trónörökös is - magyarul
nem beszélő, német papokkal vette magát körül. Ezek voltak
a tanácsadói. De hiába igyekeztek az „öreg" királyt „átállítani",
II. Endre csak megmaradt „Pál mester" vonalán, és Jolán" felesége
elhalálozása után harmadszor is megnősült.
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Endre király 1234-ben feleségül veszi a fiatal Estei Beatrixot.
A már házas Béla fia iszonyúan felháborodik ezen, de különösen
magyargyűlölő felesége - Mária - fordult minden intrikájával a
fiatal királyné ellen, pláne azért, mert Endre király fiatal felesége
áldott állapotba került, és Béla felesége Dénes nádorral hozta
kapcsolatba a fiatal királynét, persze a legrosszabb vonatko
zásban.
Aztán a király hirtelen meghalt, és orvosa azt állította, hogy
megmérgezték. Temetésére megjelentek a német császári követek,
és búcsúzásukkor a fiatal özvegy, férfiruhába öltözve, a német
követség tagjai közé keveredett, és velük „megszökött" Bélától és
feleségétől való félelmében. IV. Béla nyíltan vádolta Dénes nádort
„házasságtöréssel" és azzal, hogy apja orvosával együtt „kiszök
tették" apjának özvegyét. „Keresztényi" lelkületére jellemzően
az orvost elevenen nyúzatta meg, és Dénes nádort rettentő kínzá
sok között megvakíttatta.
Magyar mester helyett a német T E U T O N János lett a főinkvizítor, de Magyarországon a legbuzgóbb „eretnekirtó" maga a
király - IV. Béla - lett, aki a templomokba, az oltárhoz menekült
üldözött magyarokat a „templomi menedékjog" megsértésével,
kivonszoltatta. A német főinkvizítor a király állandó kísérője
volt.
Ne csodálkozzunk azon, hogy a magyar nép inkább a tatárokkal
kimenekült a saját országából, a saját királyának üldözése elől ke
resve menedéket. Ugyanis IV. Béla Budára németeket telepített,
akiknek megadta azt a jogot, hogy: ha eretneket jelentenek fel,
nem csak „lelki kegyelemben", hanem az „eretnektől" elkobzott
vagyonokból és büntetéspénzekből is részesülnek.
Így a budai városbíró is német lett, aki a király képében ítélt
mindenki felett, aki hatáskörében élt. A budai német polgárok
1244-ben hoztak meg egy törvényt, mely a boszorkányüldözést
összekapcsolta az eretnekirtással, és mindkettő részére elítélés esetén - a máglyahalált állapította meg. Elképzelhetjük,
hogy az elítéltek mind magyarok, mágus papok és bábák voltak,
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mert a törvény kiterjedt az „igézőkre" és „bűvösökre". Mindkettő
a mágusokra vonatkozik.
IV. Béla is Budára tette székhelyét, és így Buda lett az ország
központja. Ez annyiból volt jó, hogy a mai Pomáz környéki, volt
királyi központ felszabadult, és a ma még némi romokban látható
„királyné palotája" lett a III. Béla által titkosított „koronaőrség"
székhelye, a titokban tartott Szent Koronával. Itt egy hatalmas
kérdést kell feltennünk magához a „magyar történelemhez":
„Miért nincs ábrázolva egyetlen királyunk sem a Szent Koronával
»képes« krónikáinkban?"
A válasz csak az lehet: „nem ismerték a Szent Koronát".
II. Endre és IV. Béla biztosan nem is látták, mert nem voltak
beavatva annak titkába. A „titoktartásban" pedig a domonkos
rendi „magyar" Pál mester is segédkezett. Aranyfátyollal takarta
be a pártus királynőként ábrázolt Szűz Máriát. A tatárjárás
veszélye is hozzájárult a Szent Koronánk gondos elrejtéséhez,
hiszen Pál mester nagyon jól tudta azt, hogy a pápák követeket
küldenek a tatárokhoz, és legutoljára Balcsu kánhoz annak érdeké
ben, hogy az egyesült pápai és tatár seregek megtámadják Bag
dadot, a szent sír felszabadítása érdekében. Tudta azt is, hogy a
magyar király - IV. Béla - azért nem kapott nyugatról segítséget,
hogy a magyarok csak harcoljanak a tatárok ellen, és így a két
„testvérnép": a „Magna Hungária" népe (ahová Juliánus barát
1235-ben ment) és Magyarország népe ne tudjon egyesülni a „kintlévők" hazatelepítésével, mert akkor Magyarország nem látja el a
„nyugatot védő bástya" szerepét. A „bigott" római vallású IV. Béla
érzésvilága a tatárokat is „pogány fajzatnak" minősítette, és a Muhipuszta is olyan magyarok vérét itta, akiket királyuk úgyis „eretne
keknek" nevezett.
Szent Koronánkhoz érve Atillát is meg kell említenem, mert
kutatásaim során Szent Koronánkat az ő birtokában valónak is
találtam, hiszen fia - Csaba - vitte és helyezte biztonságba Edessában. De Árpád-házinak nevezett királyaink, Nimrudtól eredő
és Atillát is magába foglaló „töretlen" családfájuk tudatát még
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a legkeresztényebb korszakokban is féltékenyen őrizték, és
védték. Itt azt a „keresztényi" változtatást kell beszúrni, hogy ez
a „keresztényesítés" Nimrud helyébe az ószövetségi „Noét"
tette. De a töretlen családfa le volt írva, valószínűleg az „ősgesztában". Fehér is foglalkozik ezzel a témával (160. old.), amikor
így ír:
„Az Árpád-ház kezdettől fogva vallott misztikus, isteni beavatko
zással alapított dinasztikus eredetlegendája Álmostól Atilláig,
Atillától Noéig vezette vissza őseit. A biblikus családfa lehetett az
inkvizíció szemében a »botránykő«, ezt kellett lecsiszolniok és folytatni
Anonymus »kiértékelő« műveletét, nem keresztény motívumokat
»parasztok fecsegésének« tartva, és a kritikus ész józanságával mel
lőzve mindent, ami a keresztény világképpel ellenkezésben van."
„Megkeresztelik az ősi adatokat... Elhagynak részeket, hogy az
egyház felfogását ne sértsék. Így maradt ki az első, meglévő kró
nikákból a biblikus családfa, mely Atillával kapcsolja össze a ma
gyarság eredetét... Ezek lehetnek az »ősgeszta« eltűnésének okai.
Az eltűnés módja az inkvizítorok udvari tartózkodásával függhet
össze... Mint említettük, a magyar udvari könyvtárakban bennfentes
főinkvizítorok könnyen hozzájuthattak a magyar eredeti krónikák
hoz, és talán a buzgó keresztény királyaink valamelyike is hozzájá
rult, hogy a pogány hun király »hivalkodó biblikus családfáját« eltün
tessék. Mindenesetre gondolkodóba ejthet a történelmi adat, hogy
IV. Béla belső barátja Teuton János, magyar főinkvizítor."
„A magyarföldi inkvizítorok buzgósága anyanyelvűségünk
irodalmi termékeinek kiirtásával tett jóvátehetetlen kárt. A firenzei
adatok (ahová az elkobzott könyveket összegyűjtötték) és az inkvizíció
jegyzőkönyvei alapján irodalomtörténetünket keletről hozott eredet
legendáinkkal. .. ősi soron örökölt manicheusi szemszögből egészen
új szintézisbe kell állítanunk. Az ázsiai szellemi örökség (Amit én
káld-pártusnak nevezek. A Szerző beszúrása.) sokkal gazdagabb,
és főképp eredeti és jellegzetesen magyar, időben jóval korábbi a nyu
gati, másodlagos irodalmi hatásoknál. Téves szemlélet pl., hogy a
Szent László-legendáknak a gyökereit a spanyol Santiago irodalmá110

ban keresik. Ferdítés, hogy a »manicheus« Elek, Katalin, Vid (Barlam) legendákat francia trubadúroktól kaptuk. Tévedés a magyar
csodaszarvas motívumokat a Szent Hubertus-legendából eredeztetni.
Ősi szellemi tulajdonunk csakúgy, mint a »kacsalábon forgó vár«,
az »égig érőfa« mesemotívumaink."
Külön könyvet kellene írni ezekről az ősi irodalmi termékekről.
Ugyanis ezek mind az ősvallás szent könyvei. Ha csak az ún.
BARLAM-legendákat vizsgáljuk, megdöbbenve kell látnunk,
hogy mindaz, amit Buddhára vagy Manira vonatkoztatnak, való
jában Jézus Urunkhoz vezet. Ezt bizonyítják azok a magyar
nyelvű és rovásírásos „Bibliák", melyeket az inkvizítorok a
mágusoknál találtak és elkoboztak, mert „hamis szövegűnek"
minősítették.
Persze, ezek a szövegek nem egyeztek az evangéliumokéval,
mert pl. a „feltámadás" úgy volt bennük leírva, amiként az a
qumrani tekercsek egyikén olvasható. (A napokban közvetítette
a londoni BBC a „nem zsidó" szakemberek előadását, akik az ere
deti szövegeket bemutatva és olvasva kijelentették, hogy: „A qum
rani írások egészen »más« Jézust írnak le, mint amit az evan
gélisták közölnek." E sorok írója megelégedetten hallotta, hogy
a „keresztények Pál apostolát hazugnak nevezték, mert Jézus
tanait megváltoztatva, , Jézus nélküli kereszténységet" ala
pított).
Dentumagyaria (Lebédia) magyarjait az említett „keresztény"
tudósítások „manicheus"-nak nevezik. Így - mint „manicheusok"
- igen sok könyvvel kellett rendelkezniük, hiszen pl. Turfánban
színes iniciálékkal készített remek könyveket talált Le Couqe.
Az inkvizíciós jegyzőkönyvek tanúsága szerint a 13. században
népünk mágusai ószövetség nélküli ún. „Bibliákból" tanítják
a népnek Jézus Urunk keresztre feszítését és feltámadását, és ezek
a könyvek színes illusztrációkban igen gazdagok. De a Jézusi-tanok
„szükséges nektek megújulnotok", a lélek tisztaságának megtartása,
a természet szerinti élet, a „hazugság" ismeretlensége, anyagi ja111

vaknak igazságos és jóságos elosztása, az egymáson való segítés
stb. mind le voltak írva Jézus példabeszédeivel egy könyvbe, melyet
a „Szegények Bibliájának" neveztek. Azokat a mágusainkat,
akiknél ilyen könyveket találtak, az inkvizítorok máglyára vetet
ték, a könyvet pedig elvitték Firenzébe.
De voltak a mágusainknak könyvei a „Legszentebb orvosi
titkokról", a „Csillagok járásáról", „Madárjós Könyvek" és
az „istentelen manicheizmus"-hoz tartozó „Szentek Legendái"
ról is. „Gyászdalok Atilla haláláról", és a Nyulak szigetén talált,
IV. Béla, igen nagy nehézségekkel szentté avatott lányának, Mar
gitnak az írása a: „Lelki Tükör".
Ide érkezve, igen nagy szeretettel kell emlékeznünk erre - a
ma már Szent Margitra, akit nevezzünk csak így: a Szegények
Királykisasszonya.

A szegények királykisasszonya
Bizony, az „egyház" semmiképpen sem akarta Margitot szentté
avatni, pedig „istenes" és önfeláldozó életével a „szentté avatás"
mindennemű feltételét teljesítette. Az egyháziak által nekünk írt
„magyar" történelemben úgy tanultuk, hogy apja, IV. Béla „foga
dalmat tett arra, hogy ha megszabadítja Isten országunkat a tatár
veszedelemtől, akkor leányát, Margitot Isten szolgálatára adja".
Itt tudnunk kell azt, hogy IV. Béla királynak tíz gyermeke volt.
Nyolc leány és két fiú. Az idősebb majd V. Istvánként - Kun
Erzsébet feleséggel követi apját a trónon, míg a másik fiú - Béla korán „elköltözött az üdvösség honába", miként az őt említő egy
házi krónika írja. Azt tudjuk, hogy Béla fia, István - „hadilábon"
állt atyjával. Ennek oka pedig IV. Béla kegyetlensége volt, amellyel
Teuton János német főinkvizítorral együttműködve eretnek
ként irtja a magyar népet, és főleg a mágus papokat. Margit is
a bátyja oldalán állt és szembefordult apjával. De Margit életére
igen nagy befolyással volt gyerekkori játszópajtása, aki a híres és
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az inkvizíció jegyzőkönyvében „pontifex magorum"-nak neve
zett, HANIS mágusnak volt a fia. Ettől a mágusfitól tudta meg
a királyleány - Margit - azt, hogy milyen nagy szegénységben él a
nép, és a király nemhogy segítene, hanem az idegeneket támogatja,
betelepíti őket az édes hazába, és ezek az „idegenek" eretnekként
üldözik a magyarokat. A serdülőkorban lévő királykisasszony
minderről beszámolt az apjának, és miután szeretet helyett megro
vásban részesült, otthagyta királyi és pompás otthonát és a szigeti
kolostorba ment. Dolgozott és imádkozott. Apja bűneit akarta saját
sorsával megváltani mondván: „A magyar nép egyik szegénye
vagyok."
Szentté avatási perének aktái között szerepel az a levele is, amit
a dominikánus főinkvizítornak írt, amikor gyermekkori játszópaj
tását, az ifjú „HANIS mágust" is „eretneki perbe" fogta az inkvi
zíció, és az említett levélben védelmébe veszi az ifjú Hanist.
Az egyházi vád erre Margit szentté avatási eljárásában az volt, hogy:
„Margitot a mágusok befolyásolták, amikor a királylányi gaz
dagsága helyett a szegénységet választotta, és ezzel a mágusok
tanítását segítette." Volt olyan egyházi személy, aki azzal az
indokkal ellenezte a szentté avatást, hogy: „Margit maga is a má
gusokhoz tartozott."
A történelmi valóság a magyar falvak iszonyú nagy szegénységét
és nyomorát mutatja IV. Béla uralkodása idején, és a dolgos, mun
kás, de szegénységben élő magyar asszonyoknak eszményképe
lett az Árpád-házi királykisasszony.
Az inkvizítorok Margit halála után keletkezett legendákról azt
mondják, hogy azok a mágusok által irányított hiedelemvilágból
táplálkoznak. Persze ezek a „kegyetlen" zsidó-keresztény idegen
papok nem tudták azt megérteni, hogy a magyar nép sajátjának,
magáénak tudta és érezte a velük azonos sorsot választott
királyleányt.
De még tovább is megy az „egyház" a Margit-ellenességben,
mert a szenttéavatási per aktái között ott van a következő „egyházi"
vélemény is, melynek „hivatalos" minősége kétségbe nem vonható.
113

így:
„Ha Margit az oltárra kerül, akkor - mint a szegények és elesettek
mintaképe - csak növelni fogja az »eretnekek« megvetett és üldözött
tömegét."20
És Margit, a „Nyulak szigetéről" a magyar lelkek oltárára került,
teljesen függetlenül az egyházi elismeréstől vagy szentté nyilvá
nítástól. Teljesen függetlenül a palotában és kastélyokban lakó
püspökök és a gazdagságban tobzódó főpapok véleményétől.
A „Lelki Tükör" sokszorosítva lett a mágusok által, és hiába
kobozták el az inkvizítorok, a nép már kívülről tudta a benne levő
és Margit által írt imádságokat.
De múlnak az évszázadok, melyekben a magyar nép válto
zatlanul csak az „egyetlen üdvözítő" egyház szolganépeként és
„eretneknek" nyilvánítva - nyomorog. Ez a helyzet csak rosszab
bodik az Árpád-ház kihalása utáni királyok idejében.
Az üldözött mágusok azonban tovább élnek, mert az apáról
fiúra való „tudás-átadás" már a dédapákról unoka utódokra
öröklődéssel marad életben. Érdekes itt az indiai papi kaszthoz,
a „brahman"-okhoz hasonlítani a „mágus-tudás" átadását. Ott is
üldözték őket. Ismerek olyan „brahman születésű" hindut, aki
iszonyú szegény család gyermeke. Apjától tanulta meg a szanszkrit
nyelvet és írást, és a „szent tudományok tanait". De 16 éves korában
ismerte csak meg a „cipőt", a család szegénysége következtében.
(Ma egyetemi tanár az USA-ban.)
Így voltak a mi mágusaink is, akik a sok üldözés elől ERDÉLY
hegyei közé menekültek. Volt közöttük sok olyan fiatal is, aki
külföldre menekült, arabul is megtanult, és az arab csillagászati
tudományokat hozta vissza a Honba, és a Pécs melletti, Mecsek
hegységhez tartozó MAKAR-hegyen csillagvizsgáló intézetet
létesített. Magát „szaracénnek" nevezte, de magyarul beszélő
mágusivadék.
20

Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I. kötetében.
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Az erdélyi mágusközpontot bizonyítja a már említett „KÁLD"
község, de minden településben eloszlottak a mágusok, hiszen
a népet gyógyítani kellett. Az embereket is és az állatokat is.
De az inkvizíció is megerősödik, mert a dominikánusoktól a
„szegény kolduló" szerzetesekből álló ferences rend veszi át az
eretneküldözés folytatását, és ezek a „ferencesek" még kegyetle
nebb eszközöket agyalnak ki a mágusok teljes felszámolására.
Moldvába is átmentek, és azt a szigorítást érvényesítették, hogy:
„Az elítéltek vagyona az egyházé (vagyis a kolduló „ference
seké") lesz és az elítélt eretnekeket egy éjszakai siralomház
után hajnalban, a nyilvánosság kizárásával meg kell égetni."
A „Kassai Kódex" szerint Nagy Lajos király a gyógyíthatat
lannak vélt bőrbaját a „forró vizek gőzével gyógyítja a pogány
mágusok előírása szerint" és azt is közli a Kódex, hogy: „sze
mére hányja a király a ferenceseknek, hogy „az asszonyok
mezítelen testét ostorozzák".
E sorok írója a mostani „ferenceseket" látja, akik a Csíksomlyói
Napbaöltözött Boldogasszonyunk ősi kultuszát „keresztényesítették".
A búcsúsokat is jól megnézhetjük, akik - a mise után - a koz
mikus útra lépnek és várják, hogy a Napbaöltözött Boldog
asszony ott, előttük szülje meg a „Fény Fiát" a pirkan bíborá
ban. Amikor pedig a boldogságtól ragyogó szemekkel ott állanak
a felkelő Nap fényében, mindnyájan megigazulva válnak az igaz
hit bíborosaivá, a Nap bíborával és nem az egyháztól kapott
méltósággal.
A szegény néptől „kolduló" ferencesek óriási vagyonnal rendel
keznek ma is, és a „szentistvános" magyarságot MA is a „római
zsidó-keresztény" egyházba terelik. Csíksomlyót is megszállták,
hogy ez a „terelés" folytatódjon éppen úgy, mint régen, de most
már nyilvános inkvizíció nélkül. A csíksomlyói búcsún, a „szentistvánosnál" sokkal, de sokkal több a „koppányi" magyarság, és
ez bizonysága annak, hogy ezek a „búcsúsok" már a kozmikus
úton haladnak.
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Ennek az útnak a megtalálását szándékoztam elősegíteni annak
a sok szenvedésnek az elmondásával, amiben a „szentlélek" sugalmára és a máglyahalálra vetés ítéletének kimondása utáni „te-deum"
imádkozással részesítették istenes népünket és mágusainkat
csak azért, mert hűek maradtak Boldogasszonyunkhoz és
Szent Fiához - a maguk módján, és nem a Jehova-Istent szol
gálók kívánsága szerint.
Szeretettel és megbecsüléssel emlékezem Fehér M. Jenőre,
akinek a megnevezett könyvéből vettem a közölt példákat. Fájdal
mas és szomorú történelmünkben a ránk erőszakolt zsidó-keresz
ténység magyar irtó „egyházi" módszerét legjobban abból a
példából ismerhetjük meg - a maga szadista, cinikus és farizeusi
alkalmazásával -, amit a következőkben mondok el:
Sárospatakon 1268. október 28-ára hirdették ki a „vásárt",
amelyre minden évben igen sok nép sereglett össze. Megválasz
tották a vásárbírót és a vásári tanács tagjait.
A megválasztottak mindegyike „mágus" volt. A domonkos rendi
papok, akik a vásárt Szent Domonkos napjára meghirdették, élesen
tiltakoztak a mágusok megválasztása ellen, és a perjelük vezetésével
szembefordultak a néppel. Sok mágus jelent meg a vásáron, és
ezek voltak azok, akikkel a papok már-már tettleges veszekedésbe
kerültek. Ekkor - valahonnét hátulról, messziről - egy nyílvessző
röppent, és szíven találta a veszekedő perjelt. Nagy verekedés
lett ebből, mert az „áttértek" a mágusok ellen fordultak, és a végén
még három halott maradt a vásártéren, mely a templom előtt volt.
IV. Béla uralkodása alatt történt, és a sárospataki katonaság, vala
mint a kassai fegyveresek három hónapi nyomozás és kutatás után
„tizenhat" mágust vetettek börtönbe.
Ezek sorsát így írja le Fehér:
„A kínvallatások alatt kicsikart vallomások értéke még a bizottság
szerint is kétséges, de a tanúk vallomásai alapján mégis elítélték őket.
A 16 vádlottból az ítélethirdetéskor már csak 12 volt. életben, mert a
már említett két mágus mellett, akik nem bírták ki a kínzásokat,
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Topol harsányt a vádlott társai egy éjjel megfojtották, mert szerintük
többet vallott a kelleténél, míg Böd fia, Csöge felakasztotta magát. Az ítélethirdetés napjára az egész környékről nagy tömeg jött össze,
és a királyi íjászok mindenre felkészülten állták körül a bírákat.
A Szent Erzsébet Templom terén, miután a főinkvizítor, fráter
Sycardus segítségül hívta a Szentlelket, hogy a bírák elméjét megvilá
gosítsa, kihirdették az ítéletet: A vádlottakat bűnösnek találván el
rendelik, hogy közülük azoknak, akik bűneiket őszintén megvallottak,
enyhe büntetésként homlokukra kereszt jelét égessék, hajukat levág
ják, és hat falu határából kiűzzék őket. A bűneikben megátalkodott
és a gyilkosságért fizikailag felelős bűnösöket, Bodon fia Sámsont,
Tarkövi Demetert és Dankó mágusokat átadják a világi karhatalom
nak, hogy azokat az ország törvényei szerint az eretnekeknek és
gyilkosoknak kijáró büntetés szerint megégessék az ítélethirdetést
követő második napfelkelte előtt. Az ítélethirdetést Te Deum fejezte
be, és az elítélteket a fegyveresek a várbörtönbe kísérték. Vagyonukat
elkobozták, de ezt a végzést később V. István halála után Erzsébet
királyné a még életben levő mágusok, vagy azok utódai javára meg
változtatta. "

Fehér M. Jenő emlékében
Iszonyú nagy vesztesége volt a magyar őskutatás tudományának
Fehér M.Jenő tragikus és hirtelen halála. E sorok írójának mondta
el terveit. Mint a kassai domonkosok könyvtárosa, hatalmas anya
got mentett át onnan, és ha életben marad - le is írt volna mindent.
Hagyatékát - a kassai könyvtárból elhozott anyagot - özvegye
átadta egy USA-ban letelepedett „jóbarátnak", akinél minden
minden elégett egy házi tűzeset alkalmával. (Így mondta ez a
„jóbarát" e sorok írójának, de azóta már tudjuk, hogy az illetőt
inkább a „szlovák" események érdeklik, mint a magyar.)
Őrizze dr. Fehér M.Jenő emlékét saját aláírásával ellátott
levele, melyben „élete legnagyobb munkáját" akarta megvalósítani.
Áldott legyen haló poraiban is!
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„TERVEIM közt szerepel az ATHOSZ-hegyi, 9. és 10.
századi bolgár és görög alapítású CSILANDÁR- és ATANAZIOSZ-kolostorok könyv- és levéltár átkutatása. Nem »turista«-ként, hanem nyomozó »detektív«-ként. Megbízható és
bizalmas értesüléseim vannak bazilita egyháztörténészektől,
hogy sok magyar »kincs« rejtőzik az ezeréves falak között.
Itt nem a magyar fejedelmekhez, besenyő vezérekhez intézett
leveleket és ólompecséteket értem, se nem az ősmagyar palmettával díszeskedő könyv táblájára vagyok kíváncsi, hanem a belső
tartalmára. De még ez sem a »kincs«, amelynek nyomában
vagyok, hanem a honszerző NAGY ÁRPAD fejedelmünk besenyő
özvegyének és két (?) lányának életét kulináris görög nyelven vers
beszedő krónika!
Életem legnehezebb és egyben legizgalmasabb kutatása lesz
ez. Legnehezebb, mert a szerzetesek bizalmatlanságát magyar
voltom csak növeli, sőt ez gyűlölködéssé is fajulhat, hiszen az
Athosz-hegyi szakállas, műveletlen barátok 80 százaléka rumán!
Tehát csak mint »argentin« merészkedem közéjük, és magyar
vonatkozású dolgokat csak úgy mellesleg, majdnem »véletlenül« találhatok. (László professzornak is megvoltak a maga
keserű tapasztalatai ezen a téren, pedig ő észak-amerikai Foun
dation költségén »kutatott«.) Hogy ez a »nyomozás« meddig
tart, mennyi áldozatba kerül, ma még csak nem is sejtem. S
főleg a megtalált verses krónika lemásolása, fényképezése nyeli
majd a pénzt, amire ezek a keleti barátok annyira »buknak«,
mint baksisra... Mindenesetre összeköttetéseimet már illetékes
egyházi helyeken kiépítettem, de nem tudom, meddig nyúlt a
segítő kéz.
KÖRÖSI CSOMA igénytelenségével indulok a tibeti lámáknál
bizalmatlanabb, ellenséges indulatú szakadár barátok környe
zetébe, sanda gyanútól kísérve minden léptemet, hagymán és
kenyéren élve, de hogy ez az utam is sikeres leszen, isztambulinürnbergi-barcelonai-vatikáni kutatási eredményeim igazolják
már előre!
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Mondanom sem kell, hogy talán ez az utolsó alkalom nemzeti
történelmünk kincseinek megmentésére! Járuljunk hozzá a »nyomozáshoz«, hisz ez valóban nemzeti érdekünk!
Így kérjük barátaink és olvasóink további szíves türelmét és
bizalmát!
Castelar, 1978 februárjában"

De foglalkozzunk csak tovább a megkezdett témával, mágusaink
kal. Megismertük a hitükhöz, Boldogasszonyunkhoz és Szent
Fiához való hűségüket. Azt is tudjuk már, hogy ez az ún.
„ősvallás", nemzeti létünk megtartójaként - nem más, mint
Jézus Urunk tanítása szerinti MAGYAR HIT. A „Tudás" meg
tartásának és tanításának szent kötelezettsége.
Ismerjük meg hát közelebbről a „tanítómesterek" ősi hagyo
mányait, amelyek oly csodálatos módon megmaradtak Hazánkban
- napjainkig.
A felvilágosítás és tanítás menetében igyekeztem maradandó
emléket állítani írásommal dr. Fehér M. Jenőnek, aki ősi hagyo
mányaink sokaságát fedte fel a „középkori mágus inkvizíció" leírá
sával. Emlékét őrizzük, és tegyük oda az ugart feltörő dr. Varga
Zsigmond mellé, de az idegen földön is. Népünk káld-sumír
ősiségének bizonyítását végző dr. Bobula Ida és dr. Padányi
Viktor emléke mellé is.
E sorok írója, akinek Jézus Urunk kegyelme megadta azt, hogy
életének 90. évében írhassa le mindezt, M O S T az élők, az utódok
dicséretes munkáját akarja hirdetni. Teszem ezt a nagy boldogsá
gom örömében, ugyanis 26 évig tanítottam „idegenben", argentin
egyetemen, argentin egyetemi hallgatóknak spanyolul a „sumír
nyelvet és a káld-sumír hagyományokat" „sumír mitológia" néven.
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De megadatott nekem az a boldogság, hogy 1997-ben a
Miskolci Bölcsész Egyesületben megalapíthattam a „Közelkeleti és Sumerológia" Tanszéket. Az alapítás legnagyobb való
sága az, hogy vannak fiatal tanárok és tanárnők Miskolcon, akik át
tudták venni a „tanítás kötelezettségét", és folytatják a magvetés
nagy munkáját, a „Tudás Népének" elhivatottsága és köteles
sége szerint. De nemcsak „folytatják", hanem kutatási eredmé
nyeikkel csodálatos „hagyománykincset" tárnak fel Népünk ősiségében.
Itt segítségüket kell kérnem, és közölnöm kell - e fejezet „záró
pecsétjeként" - a Miskolci Közel-keleti Tanszék Sumerológai Szak
tanárnőjének MARTON Veronikának egyik tanulmányát.
Ugyanis a dr. Fehér által is említett és IV. Béla uralkodása alatt
„eltűnt", „elvesztett" ősgesztánk azon tartalmát egészíti ki, ahol
az „ősgeszta" Atillavérű magyar királyainknak NIMRUD-i
származását bizonyítja. Marton Veronika tanulmányában a
„nimrudi származást" az évezredeket átfogó káld-sumír ha
gyományokon átvezetve - Hazánkban találja meg a mai nép
szokásban.
Más szóval mondva: a nimrudi párduc hagyomány megmara
dását mutatja be, az ősidőktől kezdve - a mai napig.
Marton Veronika - nagy szerényen - csak rövidke címet adott
a tanulmányának, így:
„A Lagasi Párduc."
E sorok írója kiegészítette ezt, a tanulmány csodálatos tartalmi
értékét dicsérve és értékelve, így:
„GUDEA Párduc Szimbóluma a Széki Vőfélyek Kalapdíszén."
Okosodjunk hát mindnyájan belőle, és köszönjük meg együtt
Marton Veronikának ezt az igen bölcs és alapos tanítást!
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G u d e a párduc s z i m b ó l u m a
a széki vőfélyek kalapdíszén
A LAGASI PÁRDUC

A párduc a magyar krónikák szerint is királyi állat. Foltos bőre az
Árpád-házi uralkodók öltözékének megkülönböztető dísze volt.
A sumír ékiratokon, pecséthengereken, szobrokon gyakran elő
fordul, de ki tudja miért, a kutatók régen is és manapság is orosz
lánnak látják.
Mind az oroszlán, mind a párduc vagy leopárd a macskafélék
családjába tartozó, ragadozó, emlősállat. Az oroszlánt a párductól
zömök teste, sima, folt nélküli bundája, bozontos farokbojtja és a
hím állat dús sörénye különbözteti meg. A kb. 160 cm hosszú
leopárd Afrikában, a kétméteres párduc Délnyugat-Ázsiában ho
nos. A köztük lévő különbséget főleg a kor, a származási hely és az
eltérő táplálkozás okozza. Több fajtája van.21
Az Egyiptomban, Etiópiában és a Szomáli-félszigeten élő, ún.
pusztai leopárd nimr neve sémita eredetű. Feltehetően az idők
folyamán e szó végéről lekophatott a végmagánhangzó és ugyanúgy
hangozhatott, mint az ékiratokban lévő akkádul nimru-nak22
olvasott
= leopárd jelentésű szó (Labat 444.)23
Minden, számomra hozzáférhető sumír szótár, lexikon egybe
mossa az oroszlán és a leopárd jelentését:
- Deimel24 a 444-es jelzetű jelet hol „oroszlán"-ként fordítja,
hol pedig nimru-nak mondja, anélkül, hogy közölné, hogy a
nimru „párduc"-ot jelent.

21

Révai nagylexikona, 1911-1922. Budapest.
Sumírul UG-BANDA
23
Labat: Manuel d'Épigraphie Akkadienne, Imprimerie Nationale, Paris 1948.
24
Deimel: Sumerische Lexikon, Teil II. Band: 1-4. Ser. Pont. Inst. Biblici, Róma
1933.
22
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Csak az újbabiloni korban keletkezett D. 131/a jelzetű, sumírul NI-IB, akkádul nimru olvasató ékjelét
fordítja,
ha feltételesen (kérdőjellel) is, de „párduc"-nak.
- A teljesség kedvéért közöljük Deimel magyarázatát a
D. 130-as, PI.RIK-KU olvasató, NI-E és U-UG hangértékű,
„oroszlán" jelentésű ékjelre vonatkozóan, miszerint e jel alap
formája kettős eredetű, vagyis a
(D.131) és a
(D.444) jelből származik. A
jelcsoportban lévő UD =
Nap Jelet, viszonylag későn, az ún. Amama korszak óta hasz
nálják.
- Egyértelműen a „kutyafej" ősképű
D.575/33-as, sumír
UR, akkád gi-ru, úr-gulu olvasató ékjel jelenti az „oroszlán"-t,
bár a Planetarium Babylonicum a 159-es csillag nevét ÚR.Anak, a 162-est ÚR-GULA-nak, és a 168-ast ÚR-MAH 25 -nak
olvassák.26

Oroszlános-szarvasos-sasos pecséthenger27
25
26

27

A két utóbbi: nagy kutya.
Megvizsgálandó lenne, miért e kettős elnevezés, mert létezik egy „Nagy Kutya"
(Canis maior), melynek legfényesebb csillaga a Szírius, és egy „Kis Kutya"
(Canis minor) csillagkép. A jelenlegi fogalmaink szerint az oroszlán inkább a
macskához hasonlít, mint a kutyához.
Weber: Altorientalische Siegelbilder = Der Alte Orient, Hinrich Ische Buch
1920. Leipzig, 70. p.
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Párducos pecséthenger (Louvre)2S

A fenti kép akár oroszlánokat is ábrázolhat, de a hosszú, bojt
nélküli farok párducokra utal.
Nimrudban találták a következő oldalon, arannyal, lazúrkővel
és karneollal berakott, föníciai elefántcsont-faragványt.29 Az ábrá
zolt jelenetet a szakkönyvek „fiatal, negroid férfit megtámadó
oroszlán"-ként határozzák meg. Keletkezésének idejét Kr. e.
8. századra becsülik.
Első pillantásra látszik, hogy az állat nem támad, hanem gyen
géden átöleli a sumír öltözetű asszonyt, rajta sem látszik semmiféle
félelem vagy haláltusa. Ha megfordítjuk a képet, akkor az ember
alak nemi jellege szembetűnőbb. Karjának és lábának kidolgozása
egyáltalán nem férfias. Fürtös feje hátrahajlik, szinte áhítattal fo
gadja a párduc ölelését. Mert az állat párduc, egyáltalán nem
oroszlán. Az oroszlánt nem szokták harmadik szemmel ábrázolni.
A párduc harmadik szeme jelzi, hogy nem akármilyen állatról
van szó. Ugyanaz lehet, amelyik Lagas városába hozta az égi fényt?
A jelenet talán az égből küldött párduc és egy földi asszony násza,

28
29

L.m.f. l l . p .
Magnusson: Ásóval a Biblia nyomában, Gondolat, 1985. 128. p.
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Az égi párduc és egy földi asszony násza

egy nép fogantatásának képi megjelenítése. A kormegállapítás
helye, volta nem vonható ugyan kétségbe, de az ábrázolt nő
tipikusan sumír ruházata a történelem előtti korok sumír alakjainak
öltözékét formázza.
Toscanne: Les ideogrammes cuneiformes30 Paris, Leroux, 1908
c. kiadvány 83. oldalán sugárkoszorús párducfej látható. A véset a
Gudea-feliratok közül való. A szövegmagyarázat ez esetben is
korongos oroszlánfejről beszél, pedig világosan azonosítható a
párducfej. (Lásd következő oldal!)
30

l.m.f. 83. p.
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VÉDELMÜL ADOM
(NÉKTEK) SIRBURLAKI
LELKÉT, NIGIRSU ISTENT.
Ha lefordítjuk a beszélő neveket,
akkor a szöveg így hangzik:
VÉDELMÜL ADOM NÉKTEK
A TELJES FÉNYŰ FÖLD
LELKÉT, AZ ÚRNŐ BÖLCS
BAJNOKÁT.
A SUGARAS KORONG ÉKIRATOS SZÖVEGÉNEK RÉSZLETES ELEMZÉSE:31

31
32

Labat: Mamuel d'Épigraphie Akkadienne, Imprimerie Nationak, Paris 1948.
A tello-i dombban talált városmaradvány ékiratos neve SIRBURLAKI, későbbi
elnevezése Lagas.
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A korong felirata szerint ME „én", azaz a Napisten őrzőként
küldte NINGIRSU-t, a hős párducot SIRBURLAKI-ba32, a „fény
városába", hogy a város védelmezője, igazságtevője legyen. És bi
zony a Gudea-szövegekből kitűnik, hogy Ningirsu minden vonat
kozásban teljesítette e küldetést, és a város igazi, védelmező ura
lett. Jelképe a sugaras korong. Ningirsu a Nap egyik megjelenési33
formája, a keleti Nap, ezért ábrázolhatják fénysugaras koszorúval
(Ningirsu felesége Bau).
Az ékiratokon ENLIL fiaként szereplő NIB, akkádul Nimrud34 a hős párduc városa NIB.ÚR, azaz Nippur, az Orion (a
Kaszáscsillag)35 földrevetülésének központja. Nippuri temploma
az É.KUR. E templom papsága „a négy világrész ura" elismerése
ként, a törvényes uralkodónak, aranykeresztet adott. Enélkül
Sumírban király nem uralkodhatott.56
E kereszt rendeltetése ugyanaz volt, mint a magyar Szent Ko
ronáé. A magyar nép senkit sem ismert el királyának, ha nem a
Szent Koronával koronázták meg.

A keresztes pecséthenger (Louvre)37
33

Jensen: Kosmologie Babylonier, Strassbourg, 1890. Verl. Trübner, 456-463. pp.
A magyar krónikák szerint Nimrud az Árpád-házi királyok ősapja.
35
Toroczkai-Wigand Ede: Öreg csillagok. Műszaki Könyvkiadó. Bp., 1988. 2627. pp.
36
Badiny Jós Ferenc közlése
37
Toscanne: Les ideogrammes cuneiformes, Paris, Leroux, 1908. 56. p.
34
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Az előző oldali pecséthengeren levő szöveg:
LU.NAR d'GAL.MU, jelentése Toscanne szerint: d'Galmu,
az énekes. Deimel szerint GALMU isten38 azonos Ninurtával39,
azaz Ningirsuval. (Ezzel nem érthetünk egyet, mert a képen lévő
futó alak inkább a nippuri kereszt adományozásának hírvivője lehet,
talán Ningirsu fia, de ennek bizonyítása külön tanulmányt igé
nyelne.)
A párduc sugaras fejékén lévő egyik felirat Ningirsu isten nevét
említi. Ningirsu Enlil fia Lagas (Sirburlaki) város istene, ura és
birtokosa. Titulusa a Gudea-szövegekben: „a világ ura; a Korona
ura; a Harcos, a Király". Álmában Gudea40 úgy látja őt, mint „egy
férfit, aki az egekbe nyúlik, ki a földet éri, a feje feletti korona
szerint isten volt, oldalán Imdugud, az isteni madár, lábainál a
vihar, jobb és bal oldalán egy-egy oroszlán volt".41
Kr. e. 2250 körül Lagasban Gudea, a papkirály, a Közel-Kelet
legszeretetreméltóbb alakja uralkodott. Áldást jelentett népének,
mert a sumírok jólétben és biztonságban éltek hazájukban. Szám
talan szobor, kisplasztika, épületmaradvány, ékirat dicséri a mű
vészetkedvelő király és városa védistene Ningirsu nagyságát.
Érzésem szerint a lagasi Gudea nem csupán öncélúan, a szépség
kedvéért készíttethette a ránkmaradt műalkotásokat, hanem bizo
nyítékul, hogy a párducos fénykorong sugallta Igét „miképp a
mennyben, úgy a Földön is", azaz az égi harmóniát megvalósította
a Földön. Nemcsak Gudea korában, hanem a későbbi korokban
is időről időre feltűnik a fejre, fejfedőre illesztett sugaras korong.
Nem a lányok pártájára gondolok, mert vitathatatlan, hogy az is
sugárkoszorút jelképez, hanem a férfiak, a vitéz hősök, a bölcs
bajnokok fejékére.
38

Panth. Bab.64/8.
D.343/39.
40
Zyl. Gudea A.4.14. und 5.13. pp.
41
Tharsicius Paffrath: Zur Götterlehre = Studien zur Geschichte und Kultur
des Altertums, Paderborn, 1913.
39
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Az egyik legszebb jelenetet ábrázoló, asszír pecséthenger,
valami nagyon nagyon régi mitológiai jelenetet örökíthet meg: a
leopárdon álló, teljes fegyverzetű, fénycsillagos fejfedőjű Ningirsu
isten állhat a kép jobb szélén, előtte egy női alak, talán jövendő
felesége, Bau istennő. Mindenesetre feltűnő, hogy a női alak
hajadonfőtt van, mint általában a férjhez menendő lányok, a
hajadonok. A két kos (rackajuh) jellegzetes szkíta pózban42 áll
mögötte. És az egész jelenetet kétoldalról lezárja egy-egy fürtös
datolyapálma.

Ningirsu isten és Bau istenasszony

E kép szinte minden szakkönyvben szerepel. Értelmezése is a
legkülönfélébb:
- A Weber-féle könyv csak a katalógusszámát43 közli.
-Jeremiás szerint44 „Istar mint a vadászat istennője". Nem közli,
hogy a két alak melyike Istar.

42

A szkíta állatábrázolásokra jellemzően a két azonos állat egybefonódva, egységes
egészként szerepel.
43
L.m.f. Weber 49. p. Katalógusszám: Guimet (gyűjtemény) 59 III. 3.
44
Alfred Jeremias: Das alte Testament im Lichte des alten Orients, Leipzig,
Hinrichs'sche Buch. 1904. 38. p.
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- Szerintem a párducon álló, felfegyverzett alak szakálltalan
férfi, öltözéke tipikus férfiöltözék. A fején, ill. a feje fölött
lévő csillagos korong Ningirsura vall. A lába alatti állat talán
oroszlán, de lehetne párduc is, mert hiányzik a farokbojtja,
és a sörénye is igen elnagyolt. A női alak lehet ugyan Istar, de
Ningirsunak nem ő a párja, hanem Bau.
- George Smith45 szerint Bel isten a sárkánnyal való harcra
készülődik. Sárkány ugyan sehol sem látszik, a leopárdon álló
férfialak, minden fegyverzete dacára sem tűnik harciasnak,
hanem mintha üdvözölné az előtte lévő nőalakot.
Hasonlóképpen ábrázoltatik az asszír korban is a csillag-forgós
férfialak. Mellette, mint mindig ott áll női párja, és nem hiányzik
a kos sem.

Csillagos férfialak üdvözli az előtte levő asszonyt 46

A pecséthenger ugyancsak asszír, és a megörökített mitológiai
jelenet megint csak nagyon régi eredetű lehet. Feltételezésem
szerint e képecskén is Ningirsu isten és Bau istennő örökíttetett
meg. A férfi kalapján kígyószerű rátét van, a feje felett ragyog a
45
46

Georg Smith: Chaldaische Genesis, Leipzig, Hinrichs'sche Buch. 1876.
Kaulen Ferencz: Asszyria és Babylonia, Temesvár, 1891. 317. p.
129

kozmikus jellegre utaló csillag, ezt megerősíti a mögötte levő,
kilenc csillagból álló csillagfüzér is. A férfi fegyvertelen, kezében
talán pálca lehet. E képen is szakálltalan, de az öltözékéből ítélve
mindenképpen férfi. A vele szembenálló nő lefelé mutat. Középütt
ott a kuvasz. A mellső lábánál lévő köröcskék jelezhetik, hogy nem
földi kutyáról, hanem talán a Canis maior-ról, a Kutya csillagképről
lehet szó. (E csillagképhez tartozik a Sirius, ahonnan a dogon mito
lógia szerint emberi lények látogattak a Földre.) E pecséthengerről
sem hiányzik a Subad királynő sírjában talált kompozícióhoz47
nagyon hasonló kos és az életfa.
A következő pecséthenger készítésének korát Kr. e. 1045-610
körüli időszakra helyezik. Ezen is a csillagos, az oldalán íjat és
fokos féle fegyvert viselő férfialak látható. Középütt a párja.
A koson álló alak feltehetően főisten. Az egész jelenet olyan, mintha
leánykérés lenne. Ti. a főisten keze áldást adó mozdulattal örökíttetett meg.

A British Museumban őrzött új-asszír pecséthenger
47

Woolley: Vor 5 tausend Jahren, Franch'sche Buch, Stuttgart, 1930. PG. 1237-es
sír melléklete.
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A koson álló isten Enlil nem lehet, mert őt, mivel láthatatlan,
nem örökítették meg. Akkor talán An isten az, hiszen az ő leánya
Ningirsu jegyese, Bau istennő. A jelenet kozmikus voltára utal az
égitestek ábrázolása.
A bemutatott pecséthengerek java részén ott a kos. Hol párban,
hol az életfa előtt magányosan. A kos megjelenítése utal a pecsét
hengeren megörökített jelenet eredetijére. A megörökített jelenet
kivitelezése, az alakok ruházata, a rajta lévő írás behatárolja a
pecséthenger készítésének korát, de nem közli a megörökített,
mitológiai jelenet eredetét. Erre a pecséthengeren ábrázolt jele
netből, a rajta lévő alakokból lehet következtetni. A képen lévő
zodiákus állat, jelen esetben a kos, arra utal, hogy az eredeti jelenet
akkor történt vagy legalábbis akkor örökítették meg talán elsőként,
amikor a tavaszpont, a felkelő tavaszi Nap a Kos precessziós perió
dusra esett. Ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy a korongos
párduc megjelenítette Ningirsu, nem csupán Lagas helyi istene,
hanem a Kos-i népek istene is lehet. Jelképe a sugaras korong
mindmáig megőrződött a Kos-i szkíta népek hagyományaiban.
Mi erre a bizonyíték?
Szabó Antónia 1983-ban az erdélyi Széken fényképezte le a
népviseletben lévő vőfélyeket. A legények fejfedőjét pazar, koron
gos forgó ékesíti. A homlok fölé, szinte harmadik szemként való
illesztése pontosan olyan, mint a Gudea korából származó koron
gos párducon. A Napisten küldötte, Lagasi párduc fejéke vissza
köszön a széki vőfélyek kalpagján! A folytonosság olyannyira
szembetűnő, hogy a közbenső, az asszír Ningirsu-ábrázolásokon
a fejfedőn lévő kígyó formájú dísz, a széki kalpagdísz alatti, két
levélkéjén ismerszik fel.
Az asszír fejfedők szarvas-kígyós kalapdísze hasonló, mint a
Mariban talált női mészkő szobor sisakján lévő, két szarv alakú
kiképzés. Sumírul SU.GAR.RA annyit jelent, hogy „olyasmi, ami
messze hatol be a világmindenségbe".48
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Badiny Jós Ferenc közlése.
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Széki vőfélyek népviseletben 49
49

Szabó Antónia: Széki vőfélyek népviseletben, Erdély 1983.
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Ezért jelenik meg a „földi" Ningirsu-ábrázolásokon a szarvas
kígyós kalapdísz, levéllé szelídülve a széki vőfélyek kalpagján.
A Ningirsu-párduc leszállt a Földre, magával hozva az égi fényt,
amit a kalapon ábrázolt sugár köt össze az Éggel.
Feltételezem, bár a képen nem látszik, de a kéztartásból követ
keztethető, hogy a legények vőfélybotja a fokos lehet.
A széki legények sugaras-korongos kalapdíszének eredete az
idők szédítő mélységébe nyúlik vissza. Egyre több és több meg
cáfolhatatlan sumír bizonyíték bukkan fel, és kapcsolódik vala
melyik, még ma is elevenen élő hagyományunkhoz. E tárgyi bizo
nyítékok folyamatos láncolatának feltárása nem egyéni érdem, mert
csak elérkezett az ideje, hogy végső pusztulása küszöbén a magyar
ság visszahőköljön és észrevegye: egy dicső nép utolsó sarja, a sumír
hagyományok egyedüli őrző és éltető aranysugara. Hiszem és
velem együtt higgye el mindenki, hogy e csodás bizonyítékok nem
öncélúak, nem csupán szép képek, hanem intő-óvó jelek, hogy
hazánk, a magyar nép bármi rosszat is mondanak róla, bármennyire
is próbálják megfosztani méltóságától, bizton felemelkedik.
Győr, 1998. január 10-én,
Ningirsu isten és Bau istennő mennyegzőjének ünnepén

* * *

VI.
A MÁGUS HITVILÁG
KOZMIKUS ÚTJA ÉS TÖRVÉNYE

Mágusaink és hitviláguk megismerésében egyedüli támaszunk a
néphagyomány. A népnél fennmaradt szokásokból nagyon sok
mindenre visszakövetkeztethetünk, de igen nagy óvatossággal kell
kiszűrni az igazságot. Ugyanis miként leírtam (Káldeától IsterGamig I. kötetében), pápai rendelettel indult meg népünk történel
mének, származásának, ősiségének és mind ezekben található
hitvilágának „pogánnyá, műveletlenné és barbárrá" nyilvánítása
és tanítása, mely első kézből befolyásolta a néppel való bánásmódot.
A Habsburg szellemi elnyomás erről a „vallási" alapról indult
és politikailag egészítette ki a zsidó-keresztény egyház által - „eret
nekség" fedőnév alatt elindított kegyetlen „magyar-irtást". A sok
áldozat azonban bizonyítékot is követelt, és sehol sem találták meg
a Kárpát-medencében a „műveletlenség" bizonyítékait. Ugyanis
a sok „mágus-kivégzés", a „máglyahalál" és a „homlokra égetett"
kereszttel járó emberek a népben csak megerősítették a régi hagyo
mányokhoz való ragaszkodást, és ezek a hagyományok akkor is
éltek, ha az új vallás mezébe lettek öltöztetve.
Úgy tanítottam mindig, hogy egy nép hiedelemvilágát meg
mutatja az „élet törvénye", amely szerint él. Ezt ma „kalendá
riumnak" nevezzük, és láthatjuk, hogy minden nemzeti vallásnak
más és más a kalendáriuma, vagyis vallási ünnepnapjai nem
azonosak. Mi a zsidó-kereszténység kalendáriuma szerint élünk
I. István óta, de a néphagyományban ma is megtalálható a „Nap134

isten" felé haladás kozmikus útja, és ennek az útnak az ünnep
napjai.
A szinte 150 év óta magyarnak egyáltalában nem nevezhető
„MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA" hatalmas összege
ket fordított azoknak a könyveknek soknyelvű kiadására és terjesz
tésére, amelyek a „Magyar Nép Hitvilágát" meghamisították,
és a szibériai, lappföldi, eszkimó stb. népek „sámán-kultu
szával" azonosnak hirdették.
Miután a Kárpát-medencében nem tudtak sem tekergő és ré
vülő sámánokat, sem sámán dobokat találni, így jól fizetett „kuta
tókat indítottak el" az északi, idegen területekre, és megjelentek
magyar nyelven azok a könyvek, melyek a sámánokat keresték
Szibériában.50 Ezekben aztán azt írták, hogy éppen ilyenek
voltak a magyar nép sámánjai is, és ennek következtében a
„magyar hitvilág" is a körbeforgó, révüldöző, primitív emberek
irányítása szerint való, aki egyszer az égig dobolja fel magát,
aztán hamar a démonok-ördögök közé is lehull.
Ez az elgondolás nagyszerűen beillett a zsidó-kereszténység
vallásába, ahol az angyalok sokaságával való „üdvözülés" mellett a
„pokol" tüze is lobog a „bűnöst" kínozó és sütögető „ördögök"-kel.
A népi hiedelem így - bizony csaknem 1000 év alatt - össze
fonódott ezzel az angyal-ördögös vallással, és megszülettek
a babonák. Ezt már 1877-ben észrevette VARGA János, amikor
a „magyar orvosok és természetvizsgálók által jutalmazott pálya
művét" - a Babonák Könyvét kiadta és így ír:51
„Nem is lehet tagadni, hogy a sok babonaság azért nem akar kiveszni,
mert a mai műveltség mellett is maga a vallás ápol olyan hitet, mely
a tudatlan, műveletlen embert túlzásokra, valóságos babonára vezeti."
„Talán éppen a babonaságnak az a része a legveszedelmesebb,
mely a vallásosság túlhajtásából, az ún. istenségből származik; vesze50
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Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén (Magvető, 1960.)
Az említett munka 13., 106-107. oldalam.
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delmes azért, mert hatását alig lehet kiszámítani, s az ily lelki
tévelygés többnyire őrültségben végződik.
De veszedelmes azért is, mert a túlzott vallásosságból származó
babonáknak vége-hossza alig van. Ilyen babonák a csodák ezrei,
ilyenek a vallásos rajongás és a képzelődés szüleményei, a jelenések,
az ismertebb csodálatos alakok, a meztelenek és böjtölök, a csoda és
jóslátók és hallók, ilyenek végre az ördögtől megszállottak és a stigmatizáltak, vagyis a vérző szüzek.'"
A babonába fojtott néphagyományból is ki tudjuk szűrni az
igazságot akkor, ha népünk ősi élettörvényét, vagyis az életfolya
matnak a NAP-hoz való igazodását vesszük alapul. És ez kü
lönbözteti meg ősi hitünk alapjait a jelenlegi zsidó-keresztény
naptári életünktől, mely „páskájával" a zsidó hold-kultuszhoz
illeszkedik. Konstantin rendeletével - a „legyőzhetetlen Nap
isten" december 21. napjára rendelt Jézus születésnapját" is zsidósította az „egyház", miután az „új esztendő" első napján, Jézus
Urunk - állítólagos „körülmetélését" ünnepli. Mennyivel istene
sebb, szebb és az égi rendhez alkalmazkodó volt az „ősvallásunknak" nevezett MAGYAR H I T új esztendejének ünnepe.
A babiloni káldeusok, a sippári pártusok, subar-szabír-magyar
őseink hasonlóan Hazánk népéhez úgy kezdték az „új esztendőt",
amint azt az „ég törvénye" rendeli... a tavaszi nap-éj egyenlőség
napjával.
Jézus Urunk keresztre feszítéséig ez a nap - március 21. a Szűz Anya dicsőítése, ünnepelése volt, hiszen a természet
újraéledése az ő „gondviselésének" és jóságának a megnyilatkozása.
A Szűz Anya dicséretében „görgölő-rügyes" gallyakkal kö
szöntötték egymást az emberek. Ahol volt olajág azzal, másutt meg
a nyírfa vagy a fűzfagally rügyei voltak az „új év" megérkezésének
istenadta hírnökei. Kántálásokkal, éneklésekkel fejezték ki a közös
örömöt, és ez is a Szeretet nagy megnyilvánulása volt.
Jézus Urunknak keresztrefeszítése után a Szűz Anya felé áradó
népi öröm kiegészítődött a „feltámadás" dicsőítésével. Itt tudni
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kell azt, hogy a zsidók „páskája", amikor egy „kost" áldoznak fel a
nép bűneiért, tulajdonképpen a „nap-kultusz" Napistenéhez tar
tozó egyik ünnepének a „hold-kultuszhoz" való kapcsolása, amely
szerint a zsidók kalendáriuma felépül. A zsidók ugyanis a tavaszi
„napéjegyenlőség után" eső, azon napokra teszik a „páskájuk"
idejét, amikor a Hold „fogyó" állapotba indul. Így volt ez Jézus
Urunknak „koshelyetti" feláldozásánál is. Népünk addig, míg a
zsidó-kereszténységnek a ma is használt kalendáriuma meg nem
született, a március 21-e előtti csütörtököt nevezte „zöld
csütörtöknek". Ez volt az év egyetlen napja, amikor megújultak
Jézus Urunk rendelkezését követve, és megújították a VELE
kötött „vérszövetséget". Itták a bort, mely Jézus vérévé vált
bennük, és ették az „élet kenyerét", az ő emlékében. Az „új
vallás" eretneküldözésében bizony nehéz volt ezt közös áhítattal
végezni. De tudjuk azt, hogy minden férfinak övére volt függesztve
az „ivókája", melyet legtöbbször állati szarvból készítettek. A „po
hár" tehát mindenkinél ott volt, és az asszonyok együtt ittak a
férjurukkal. A kenyér kiosztását pedig megoldották a mágus
asszonyok, a „bábák", akik kosarukból kínálták mindenkinek a
frissen sütött „pogácsát". Nyugodtan mondhatjuk, hogy megtalál
tuk a „pogácsa" keletkezésének indokát és okát ezzel. A „táltosok"
pedig nem Jézus Urunk szenvedéseiről beszéltek (mint ma az
egyháziak), hanem a „Feltámadás" isteni akaratát hirdették,
miképpen Fehér említi az „istentelen manicheus könyvek" elkobozásának eseteiben. Ugyanis már a pártusoknál is így volt, a ma
„úrvacsorának" nevezett, Jézussal megújított „vérszerződés"
liturgiája. „Nagypéntek"-et ősi hitünkben nem ünnepeltük,
és a „Feltámadás" nagy öröme összefonódott a Szűz Anya
dicséretével. Így a „görgölő-rügyes" gallyakkal való köszön
tésben a Szűz Anyával is tudatta a Nép, hogy Szent Fia feltá
madott. Aki a „vérszerződés" megújításának közös ünnepére
elmenni nem tudott, ahhoz a mágusok valamelyike vitte el a bort
és a pogácsát a „görgölő-rügyes" vesszővel együtt. Ugyanis ezt a
szokást az „új vallás" is átvette, a papok által „megszentelt" vesszők
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varázserejének a hirdetésével. Így indult a MAGYAR HIT új éve,
Boldogasszonyunk és Szent Fia dicséretével.
Ma, „Húsvét" ünnepével elválasztotta zsidó-kereszténységünk
a tavaszt fakasztó Szűz Anyánkat Szent fiától. Így a néphagyomány
a Húsvét hetébe eső csütörtököt tartotta meg „zöld csütörtöknek"
és Húsvét hétfőjén azok a „legénnyé" avatottak (vagyis azok, akik
átestek a „pilisezés" szertartásán), segítenek a Szűz Anyának az
„élő-virágok", a leánykák növekedésében azzal, hogy vízzel jól
meglocsolják őket. Itt a „húsvéti öntözködés" eredete.
Ne felejtsük azt soha el, hogy a magyarság ősi hitvilága a
természethez kapcsolódik. Népünk művészete, művészeti ihle
tettsége természeti képeken alapul, mert a természetben éltek.
Népmeséink, népdalaink élő bizonyságai ennek, és ezer év „keresz
ténysége" sem tudta kiirtani ezekből az ősi hitvilági tudatot, azt,
amit ma „táltos mitológiának" nevezünk annak ellenére, hogy tudat
alatt minden bennünk él!
Így, a természet törvénye szerint folytatódik élet-törvényünk
éve, mert Húsvét után „negyven" napra jön Pünkösd ünnepe.
Miért „negyven" nap múlva? Ezzel a „negyvennel" (amit káldbabiloni számjeggyel írva ott láthatunk az Ister-Gami oroszlánok
testén is), visszatérünk a „Szűz Anyához", az „Ég Királynőjéhez",
aki káld Sumeriában INNANA, a pártusoknál ANAHIT, de
mindegyik a Vénusz planétában tündököl az égen. Csak az
emberek adta nevük változik. A Vénusz szinodikus mozgásában a
„titok" száma a „negyven". Ugyanis, amikor a Vénusz megjele
nési alakját váltja, megváltoztatja, negyven napig láthatatlan. Ősi
hitvilágunkban a tavaszi napéjegyenlőség utáni „negyvenedik" nap
is a Szűz Anya ünnepe volt. Valójában a „virágok ünnepe",
melyek sokaságát a Szűz Anya gondviselése tette pompássá, amikor
„teli van a határ nyíló vadvirággal - piros Pünkösd napján". Ezen
a napon regöseink énekeltek a „régi dicsőségről" nappal a falvakat
járva, éjjel pedig a tüzeket körbe ülve tanították a fiataloknak ősi
dalainkat. De a legnagyobb népi ünnepség a „pünkösdi király"
választása volt. Ez egy „szerrel" összekapcsolt és szertartásos fel138

tételekhez szabott lovasverseny által történt, amelynek győztese
lett a „pünkösdi király", akinek a nép a „Szent László" nevet adta.
A lovak csak olyan „mének" lehettek, melyek alkalmas és tökéletes
voltát a „mágusok" megállapították. A lovasokat is megvizsgálták.
Csak ép testű és kiváló lovasok ülhettek nyeregbe.
A nyertes „egy évig" valóban királyi módon élt. Mindenki
tiszteletében és a nép adományával gazdagodott. De volt eset, hogy
a „püspökök" eretnekséggel vádolták a nép pünkösdi királyát
azért, mert nem volt hajlandó „tizedet" fizetni a püspöknek
(aki legtöbbször idegen volt, és magyarul sem beszélt).
De már a nyári időszakba érünk, június 21-én, az év leg
nagyobb ünnepéhez - a „nyári napfordulóhoz" - amikor a
Napisten „mind a két tenyerét" felénk fordítja, vagyis - a leg
erősebb a Nap fénye.
A Pártus Birodalomban ismeretes volt a nyári napforduló
Napistenének a neve - „MITRA" - és JKPH c. könyvemben
ismertetem ennek jelentőségét. Népünk e napon különleges
módon fordult a NAP felé úgy, hogy imádságot mondva - mind
a két tenyerüket feléje tartották.
Tegyük mi is e napon, és mondjuk el az ő imájukat is, így:
„Istenünk!- Urunk! Te, ki megfényesíted a Világot! Drága
Napunk! Erősítsd meg a mi tenyerünket a Tiedből sugárzó
Kegyelemmel a jó munkára, az összefogásra. - Szívünket
töltsd be a Szeretet fényével.
Adj! - Boldog munkálkodást, okosságot, drága Hazánk
megtartására, hogy elpusztuljon a gonoszság sötétsége.
Ezt kérjük Előtted állva! Feléd fordított tenyereinkkel mu
tatva meg önmagunkat!"
A következő oldalon bemutatom azt a zodiákus ábrát, melyből
jól megérthető a napciklus kétfélesége, az „évi" és a „precessziós"
is. (Igaz Történelmünk Vezérfonala Árpádig című könyvemből
vettem át az ábrát.)
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Zodiákus ábra

De úgy mondtam, hogy hitvilágunk a természethez és
törvényéhez kapcsolódik. Ennek következtében vallási hiedel
münk tartalma éppen olyan óriási, mint az égbolt, a Nappal,
Holddal és összes csillagaival.
Az emberek által kiagyalt vallásokat azért nem tudta Népünk
lelkileg átvenni, mert hitvilágának hagyományai: a népmeséink,
énekeink, regös dalaink a csillagos égi történéseket tartalmazzák
Ez a kozmikus kapcsolat a Nép és a csillagos ég között még
jobban megerősödött az inkvizíció megindulásakor, és a néplélek
a csillagmítoszokba burkolózott, mert mágusaink, táltosaink m e 140

sékbe foglalták a csillagos eget azért, hogy tanításukat így - a
szájhagyományok útján - örökítsék meg. Mert a „mese" örökké
való. Elmondja az anyaszáj, de akkor a legszebb, amikor este körül
ülik a tüzet a csillagos ég alatt.
Tanuljuk meg az egyik legszebbiket, mely egyben egy kedves
beszélgetésre való emlékezés is, ami 1985-ben történt Harkai
Istvánnal.
Tündér Ilona és Árgyélus királyfi története ez, melyben
megjelenik az egész csillagos égbolt olyan sorrendben, ahogyan
Hazánk felett felragyognak a csillagok.

M e s e T ü n d é r Ilonáról és Árgyélus királyfiról
„ Volt egyszer egy király, akinek a kertjében égigérő fa állt. A különös
fa csak éjjel virágzott, és gyümölcsei rögtön beértek. Egy hajnalban a
király azt látja: csodafájáról eltűntek a gyümölcsök. Fiai közül a
legkisebb, Árgyélus az, aki ébren tud maradni és kilesi, miként is
tűnnek el az almák. Hollók jönnek rabolni. Közülök egynek megkapta
a lábát és felkiáltott: »Megvagy, tolvaj!« De mire rátekintett, már
egy gyönyörű lány feküdt a karjai között. A hollóból lett lány volt
Tündér Ilona. Egymásba szerettek, de a Vén banya levágott egy
arany fürtöt a tündér hajából, és ezzel a gonoszkodással elválasztotta
a szerelmeseket.
Árgyélus a tündérlány keresésére indul. Kérdi a Napot, a Holdat,
a Szelet, végül az Állatkirályt - merre induljon tovább. Az Állatkirály kifaggatja birodalma népét, de senki sem tud a tündérről.
Végre előballagott egy sánta farkas. »Én tudok róla - mondta. A Fekete-tengeren túl lakik, ott törték el a lábamat.« És száz eszten
dőkön át vándorolva elvezette Argyélust a kedveséhez. Útközben
három ördöggel találkoztak, akik az örökségükön- a varázsköpenyen,
bocskoron és ostoron vitatkoztak. Árgyélus megszerezte a varázs
holmikat, és Tündér Ilonánál termett. Legyőzte a Vén banyát és
visszatért szerelmével a szülői házba.«
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Mágusaink Árgyélus királyfit azonosították Atilla „Csaba" nevű
fiával, aki a Fekete-tenger vidékére (Kis-Scythiába) ment, és onnan
vett feleséget magának.
Ezek a mese főbb motívumai. Most lássuk a jelentését! A fa
égig ér, vagyis arany gyümölcsei maguk a csillagok, amiket hajnalra
„ellopnak", mert eltűnnek szemünk elől. Ez a mese feltehetően
márciusban keletkezett, mert akkor tűnik fel égboltunkon az
Oroszlán csillagkép, legfényesebb csillagával, a Reguluszszal, amit
népünk Árgyélussal azonosított. Utána feltűnik a Holló, alig fél
órára rá megjelenik a Leányszemű (azaz a Spica), a Szűz csillagkép
legfényesebb csillaga, és már fenn van az Aranyhaj (Coma Berenice) is, ami egy ködszerűen fénylő terület. A Mérleg csillagképet
mi Kilenc csillagnak nevezük, benne jól látható az olló. Az Ökrész
nyilvánvaló köpeny formája, bocskor alakja és az ostor (a Serpens
Caput: Kígyó feje) tökéletesen átfedik a mesét. Az éjszaka végére
megjelenik a Vén banya is, a Skorpió csillagképben.
- És a sánta farkas?
- A legperdöntőbb alakja mesénknek. Valóban sánta a magyar
égbolton. Ha viszont elmegyünk oda, ahol „megsántították", vagyis
a Fekete-tenger vidékére, ott már nem hiányzik a lába, az egész
Farkas-csillagkép jól látható.
Eleink - úgy látszik - azt tartották, hogy még mesélni is csak
„ahogy a csillag megy az égen - úgy érdemes."
Elmélkedjünk! Azt kell megállapítanunk, hogy ebben a mesében
ott van az a művészi egység, mely tényekben mondja el az em
berit, olyan absztrakció ez, amit egy gyermek is jól megért.
De olyan hitvilágot tár fel, amelynek kulcsa valóban a ter
mészet, és csak akkor válik egysíkúvá, érthetetlenné, ha magát
a természetet veszejtjük vagy veszítjük el.
Az „új vallás" kidobta a „természetet" és törvényét együttesen,
mert dogmákkal helyettesítette be a „metafizikai valóságokat".
A dogmákhoz hozzátett - mint Jézus Urunk monda - „olyan tudo
mányokat, amelyek emberek parancsolatai" (MÁRK 7/7.).
A Saul-Páli írásokra és „szentírási" voltukra gondolok itt, hiszen
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őt és nem Jézust nevezi a szakirodalom a zsidó-kereszténység
„alapítójának". Ismét csak arra intem az olvasót, hogy itt, a „koz
mikus úton" való haladásunk alkalmával zárjunk ki lelkivilágunkból
minden eddigi „kereszténynek" nevezett vallásosságot, és fordul
junk - minden „szentírás" nélkül a Fény felé.
Elmondom majd a „kozmikus útra" való visszatérésünk részletes
tervét és módját is, hiszen a káld-sumírokig terjedő, sokezer éves
múltunk hagyományai segítenek ebben a visszatérésben. Miután
ezt a hagyományunkat ma „mitológiának" nevezik szaknyelven,
nemcsak a „csillagok látása" vezet vissza minket az ősi múltba,
hanem népmeséink eredetét is megtaláljuk. Elmondom hát a leg
érdekesebbet.

Elveszett mitológiánk nyomában
AZ ÖTEZER ÉVES „LUDAS MATYI"

Már Torma Zsófia megállapította a csaknem 11000 erdélyi régé
szeti lelet kiértékelési eredményeként a magyar néphagyomány
és népi szimbolizmus mezopotámiai kapcsolatait. Azóta az is bi
zonyságot nyert, hogy a Tordos-kultúra (i. e. 5000) cserépedé
nyeinek darabjain lévő jelképek és ábrázolások, minták, jelek mint népművészeti motívumok - a magyar szőttes, írásos és
varrottas hímzéseken is fellelhetők. Ez arra enged következtetni,
hogy ezeknek a jelképeknek a titkos mondanivalóit ismerte a
magyar néphagyomány, és éppen azért maradtak meg mind-mind
változatlanul - a hosszú évezredek alatt - mert a hozzájuk tapadó
jelentés szent tana őrizte létezésüket és változtathatatlan voltukat.
Ugyanezt a néphagyományi változtathatatlanságot mutatja a
magyar népzene ősi állaga, amit Kodály és Bartók a „háromhangú,
recitáló dallamban" fedeztek fel, a magyar nép lelkében élő évez
redes hagyományként.
De a „magyar mondavilág" is csatlakozik ide, és - akárhogyan
irtották a regöseinket - csak megmaradt valami a régi regékből.
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Ezek azért érdekesek, mert a nép jellemére, szokásaira, gondol
kodásmódjára és életmódjára vetnek fényt. Ebben is megtaláljuk
az állandóságot, a változatlanságot - még ötezer év távlatában is.
Nos, egyik ilyen „magyar rege" a „LUDAS MATYI", amit
Fazekas Mihály szövegezésével olvashatunk. (Móra Ferenc Kiadó,
1957. Budapest.)
Sajnos, hogy ennek a „magyar regének" az ötezer év távolába
nyúló elmélyítésével, eredetének keresésével a hazai jeles tudósaink
nem foglalkoznak. Nyilván azért, mert bizony az „ókori LUDAS
MATYI" „ötletekkel magyarázná" a finnugor származási elmélet
követőinek, hogy „hol az igazság...?"
Így az Erdélyünket elfoglaló román nép hazafias tudományos
kutatói igyekeznek a maguk javára felhasználni a mi „LUDAS
MATYI''-nkat, amiképpen azt észlelhetjük: Julow V.: „A nippúri
szegény ember meséje és a Ludas Matyi óromániai népmese
mintájának kérdése" c. munkában (Megjelent: Irodalomtörténeti
Közlemények 67. 1963. 678-690. old.)
A mezopotámiai ékiratos irodalmi hagyományt nagyszerűen
ismerő Komoróczy Géza azonban már ezen is túlmegy, és a „Lúdas
Matyi" c. regéhez hasonló „Nippúri szegény ember" meséjét már
„sémi-akkád" munkának minősíti, amint írja:
„Mezopotámiában az i. e. 2-1. évezredben egy népmesei ihletésű
akkád kiseposz (A nippúri szegény ember) szolgál a folklór bizonyítékául."
(Sumír Irodalmi Hagyomány c. munkájának 17. oldalán. Magvető
Könyvkiadó, 1979. Bp.)
Az olvasó az eddigiekből már észlelheti, hogy a mai hazai „hiva
talos" költeménynek kezelt „LUDAS MATYI" meséjének eredet
kérdésében micsoda „kisajátítási" igyekezet folyik. Ez pedig annyit
jelent, hogy „LUDAS MATYI" meséje, tematikája és „ötezer év
távolába" nyúló hagyománya a tudomány kincsének egy értékes
darabja, ami „LUDAS MATYI" népének származási kérdésében
egyik „perdöntő" bizonyítéknak számít.
Pontosan azért- és csak ezért- akarják a rumének is és a sémiek
is magukénak elismertetni.
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Ha már ily nagy fontosságot tulajdonítanak ennek a népmesé
nek a tudományos kutatók, nézzünk csak mi is együtt a dolgok
mélyére.
Annyit máris meg tudunk állapítani, hogy a rege ötezer év előtti
szereplőjét a mai kutatók „nippúri szegényember" néven ismerik.
Hát keressük meg ezt a „nippúri szegényembert".
E sorok írójának a keresésben egyik ausztráliai munkatársunk
segített, aki szíves volt megküldeni Hans BAUMANN: "In the
Land of UR" c. könyvéből a 108-109. lapok fénymásolatait, ahol
is egy nagyszerű tudósítással mutatja be nekünk a kitűnő szerző a
„Nippúri Szegényember"-t és a történetét. Magyar fordításban
így olvashatunk róla:
„Mindig volt szegény ember Sumériában és megmaradt egy érdekes
történet egy nippúri emberről, aki kevés pénzzel, de nagyszerű
humorral rendelkezett. Róla szól egy vagy százsoros ékiratos tábla,
amit jó pár száz mérföldnyire Nippúr, sumír várostól talált meg a
Seton Lloyd vezetése alatt működő angol-török régészeti expedíció.
A Sultan Tepe-i ásatásoknál került elő azzal a 600 másik ékiratos
táblával, amely egy sumír pap könyvtárát képezte.
A nippúri szegény ember neve: GIMIL-NIN-UR-TA."
Az agyagtábláról a következő „népi-mese" szövegét olvasták le:
„Gimilninurta otthon ült — gondokkal küszködve. Pénztelenül,
kenyér, sör és hús nélkül kibírhatatlanná vált az élete. Barátait is
vendégelni akarta, de egyetlen vagyona köpönyege volt. Szerette volna
a köpenyt egy ürüért becserélni, de csak egy kecskét adtak érte.
A kecskével a hős meglenne már, de a sör még hiányzik - mondta.
Gondolkodott és egy ötlete támadt. Hurkot kötött a kecske nyakába,
és elvezette a városbíró házához azzal a szándékkal, hogy meghívja
a városbírót is a vendégségbe, és ő majd biztosan gondoskodik a sörről.
A kapu őrei azt hitték, hogy ajándékba hozza a kecskét a városbíró
nak, hát beengedték.
Amikor azonban Gimilninmta előadta jövetelének célját a város
bírónak, az felháborodottan kiáltotta a szolgáinak, hogy dobják ki
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Gimilninurtát, de előbb adjanak neki egy csontot, egy korty sört és
egy jó verést — a kecskéje fejében. Úgy is történt... de a vérig sértett
Gimilninurta megesküdött, hogy háromszor adja vissza a verést
a városbírónak."
***
Mielőtt tovább mesélnénk a Nippúri Szegényember történetét máris tegyünk egy összehasonlítást a mi „LÚDAS MATYINK"kal.
Az ötezer éves népmese nem „Lúdas", hanem „KECSKÉS"
Matyit említ, akitől csakúgy elveszi a „hatalmas úr" a kecskét, mint
Lúdas Matyitól a ludakat Döbrögi úr - Döbrög város ura.
A „nippúri hatalmas" csakúgy megvereti a „kecskés Matyit",
miképpen a „döbrögi hatalmas" teszi „Lúdas Matyival".
És - ötezer évvel Lúdas Matyi előtt - Gimilninurta - a nippúri
„kecskés Matyi" éppen úgy fogadja meg Nippúrban, hogy „három
szor adja vissza a verést", miként azt Lúdas Matyi esküdte az égre
Döbrögben.
Úgy látszik, hogy már ötezer évvel előttünk - Nippúrban is ugyanúgy volt „három a magyar igazság", mint Döbrögben is val
lották ötezer év után ugyanazt.
Ezt az összehasonlítást pedig azért kellett most - „Kecskés
Matyi" történetének ismertetése előtt - megtenni, mert a két
azonos tematikájú mese körülményei és részletei mindenkor az
illető kor társadalmi körülményeihez alkalmazkodtak a népkölté
szetben. A mese alaptörténete tehát beilleszkedik abba a környe
zetbe, amelyik a „mesélő korának a kialakult terméke". Így majd a
következőkben látni fogjuk, hogy a téma gyökere - vagyis az
igazságtalanul megvert honpolgár azon fogadalma, hogy a hatal
mával visszaélő „nagyúrnak" háromszorosan adja vissza az ütlegeket - ötezer év alatt semmit sem változott, sőt a legfontosabb
részletesemények is azonosak.
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E kitérő után most térjünk vissza Nippúrba, és olvassunk tovább
az ékiratos agyagtáblán:
„Történt azután -jó idő múltán -, hogy az uralkodó meglátogatta
Nippúr városát. A huncut Gimilninurta a király elébe ment. Letér
delt előtte, megcsókolta lábait, és könyörgő szavakkal kérte a királyt,
hogy egyszer az életben szeretne felülni az udvari hintára. Ha a
király kölcsönadná neki, fizetne is érte egy »mina« aranyat. Nevetett
a király és nem utasította vissza a kérelmet, és így Gimilninurta - a
bérbe kapott udvari hintón, fényes öltözetben elhajtatott a városbíró
előtt, akinek a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Előbb azonban
Gimilninurta elhíresztelte az egész városban, hogy ő a templom pincé
jébe helyezte el kincseit, amire a városbíró vigyáz.
A városbíró is értesült e hírről, és abban a reményben, hogy részt
kap a kincsből - nagy lakomát rendezett. A lakomán azonban sokat
ivott, és amikor részegségében az asztal alá fordulva elaludt- Gimil
ninurta egy betörést színlelt a templom pincéje ellen, és azt híresztelte,
hogy a kincs már nincs ott, mert ellopták.
Felrázták a városbírót részeg álmából és Gimilninurta - hangos
szóval és azonnal-jóvátételt követelt tőle. A városbíró még magához
sem tért a részegségből, de nagyon megijedt, és rögtön »két mina«
aranyat adott Gimilninurtának, aki azt magához vette, de hangos
szóval szidta a becstelen városbírót azért, hogy felelőtlenségével meg
károsított egy polgárt, és a szidás közben korbácsával jól elverte.
Az utolsó ütésnél azonban nevetve mondta a szemébe »ez az első
levonás«, aztán sietve beült az udvari hintóba. A királyi palotához
vágtatott, visszaadta a kocsit, kifizetett érte »egy mina« aranyat,
míg - a városbírótól szerzett — »második mina« arany a zsebében
maradt. Azután azon törte a fejét, hogy miképpen adja meg a város
bírónak a »második levonást«."
* * *

Ha összehasonlítjuk ezt a mesét „Ludas Matyi első levonásával láthatjuk a társadalmi körülmények által megszabott lehető147

ségekbeli különbséget. Mint már említettük - nem ez számít,
hanem az alaptémában rögzített fogadalom végrehajtása. De hogy a „Nippúri szegényember" és „Lúdas Matyi" meséje egy ősi
gyökérből, azonos népi gondolkodásmódból fakad - azt meg
erősítik a 2. és 3. „levonások" végrehajtásának azonos formái és
beállításai. Tehát most már ezeket szem előtt tartva, hallgassuk
tovább a „Nippúri szegényember" - a „Kecskés Matyi" meséjét:
„Gimilninurta leborotváltatta a fejét és orvosi mezt öltött. Mint a
»Larsai Csodadoktor« jelentette be magát a városbíróhoz. Felsorolta
az összes betegségeket, amiket meg tud gyógyítani, és ezek között sok
volt olyan, amiben a városbíró is szenvedett. Így kérte a »csodadoktort«, hogy gyógyítsa meg őt is. Gimilninurta elrendelte, hogy a
városbírót — mint »pacienst« - helyezzék egyedül egy sötét szobába,
és amikor mindenki elment és egyedül maradtak a sötét szobában,
Gimilninurta ismét jól megverte a városbírót, és - távozóban - monda
neki: »Ez volt a második levonás.«
A városbíró ezek után őrökkel vette magát körül. A verés után
egy héttel azonban házon kívül volt dolga, és kíséretével együtt elhagy
ta a házát. Alig tettek pár lépést - látják, hogy egy ember vezet egy
kecskét előttük, és incselkedő hangon kiabálja feléjük: »Én vagyok a
kecskés ember
én vagyok a kecskés ember...« A városbíró ordít
az őreinek: »Nosza... fogjátok meg!« Hatalmas hajsza kezdődött,
de az igazi »Kecskés Ember« (talán most már mondhatjuk így:
»Kecskés Matyi«) nem az volt, akit kergettek. Hanem az, aki az
egyedül maradt városbírót megint elverte."
* * *

Hát ilyen volt a mi „Ludas Matyink" meséje ötezer év előtt. De
Nippúr városbírájával is csak az történt, mint Döbrög urával:
„hatalmával való visszaélése miatt - »háromszor« verte el rajta a
port egy okos paraszt".
Az ötezer éves történet csaknem teljes tematikájával maradt
meg a magyar „Ludas Matyi"-ban. Csak az „első" megverés körül148

menyei különböznek. De ez a társadalom rendszeréből és a min
dennapi élet lehetőségeiből adódó természetes következmény.
A második megverést a „Nippúri szegényember" is és „Ludas
Matyi" is „csodadoktor" képében és álcájában végzi el.
A harmadik és utolsó botozás agyafúrtsága is azonos. Mindkét
változatban a „botozó" és az „adósságot visszafizető" más embert
szalajt „Lúdas Matyiként" vagy „kecskés emberként", aki kiabálva
vonja el a testőrséget a megverni óhajtott „hatalmas úrtól", s amíg
a testőrség üldözi ura parancsára a veszedelmes ellenséget, addig
az igazi „Lúdas Matyi" - az egyedül maradt Döbrögi urat veri el
Döbrögön, és - ötezer évvel előttünk - ugyanilyen körülmények
közt adja meg a „Nippúri kecskés ember" a „harmadik levonást"
Nippúr város igazságtalan bírájának.
Íme - egy újabb bizonyíték arra, hogy a Nép lelkében élve ma
radnak a hagyományok és sem idő, sem erőszak, sem szenvedés el
nem tünteti azokat.
Az elmondott két példából láthatjuk a néphagyomány gazdag
ságát. A csillagos égtől a nép történetéig és az ősök dicséretéig
mindent megtalálunk az ősi hitvilágú nép lelkében.
Még a „szentek" tiszteletét is, amit majd a következőkben fogok
ismertetni. De a lelkiség éltetője: a „fény", a Nap felé való fordulás,
a „Világ Világosságának" követése, az IGAZSÁG ismeretével.
És ez a „kozmikus út", ahol az utat megvilágítja az IGAZSÁG
FÉNYE.
A kozmikus úton
Vissza kell térnünk erre az útra, mert amikor népünk ebben a
hiedelemben élt, boldogabbak voltak akkor a magyarok, és
fényesebbek is voltak akkor a csillagok... mondta egy mágus,
inkvizíciós vallatásának fájdalmaiban. De azt is megtudhatjuk tőlük,
hogy miért „beszéltek és énekeltek a régi idők nagy és szép
eseményeiről, és megfogadtatták a fiatalsággal, hogy a hallot
takat emlékezetéből kiveszni ne hagyja."
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Ők hittek a szájhagyományok erejében, hiszen a tudásukat, a
gyógyítás sok titkát is apáról-fiúra, anyáról-lányra örökölték,
szintén csak a beszéd, a „szó" közlése által, mert „rovásbotjaikat"
is máglyára tette az „új vallás". Azért nem hagyták írásban sem
a hitet, sem a tudást, mert táltosaik „igéje" így mondta:
„Isten nem akarja, hogy azok szentségtelen kezekbe kerül
jenek, és maga az Isten írja le ezeket a dolgokat a kiválasz
tottak emlékezetébe."
Ebbe a „szájhagyomány-örökségbe" azonban beletartozik
az ősök tisztelete is. Erre is hagytak rendelkezést a táltosaink
még abban az időben, amikor az „új vallás" igájában kellett élniök,
gyógyítaniuk és mindent megtenni, hogy az ősi „HIT" megma
radjon. Nem mondhatták ki az igazságot, nem tiltakozhattak a
nép nyomorgatása miatt, amikor a nyomorúságban is az „új vallás"
kövér papjai fegyveresekkel szedték be a „tizedet", és aki nem
tudott fizetni, azt „eretneknek" nyilvánították. Ezért sohasem
szidalmazták az „új vallást", hanem így mondták és könyveik el
kobzása után csak a „szó erejével" tanítottak.
„Jobb volt akkor, amikor élt még az ősök tisztelete, mert akkor
nem kellett érdemteleneket - olyanokat, akik nem élnek istenes
életet - szolgálni."
Az ősök tiszteletéről, hősi harcaikról énekeltek regöseink, Jutas
vezér hőstetteiről, de Szent László harcairól is, amikor az ide
geneket űzte ki a hazából. De a szent királyokról és három lovas
szentről is meséltek legendákat. Itt pedig nem szabad a római
egyház szentjeiként venni e három lovasszentünket, mert az ősi
MAGYAR HIT-nek is megvoltak a saját „szentjei". Lehet
séges, hogy „machineus" örökségként, de valószínűleg az ősi sumír
„ZIEN-TU" = „lélekként született" értelmezéssel átvéve a hie
delembe. Így teljes bizonyossággal állíthatjuk azt, hogy Szent
László a MAGYAR HIT szentje volt előbb, mint a római vallás
ban megkapta a „szentté avatását". Azért is vehetjük ezt bizonyos150

nak, mert a magyar szentté avatása, a Veszprém mellett léte
zett, „TÁPÉ" nevű faluban történt, ahová mágusaink egy kör
alakú naptemplomot építettek, mely előtt állt László királynak
- fából faragott - lovas szobra. Ez a tatárok után is megmaradt.
A templom közvetlen közelében van a Szent László forrás, mely
nek vizével avatták „legénnyé" a fiatalokat.
Így érthető meg, hogy az ún. „mágus vallásunk"-nak három
„lovas szentje" van. A tavaszé: Szent György. Az őszé: Szent
Márton és a Pünkösdé: Szent László.
Szent György és Szent Márton ünnepe aztán összefonódott a
római egyház hasonló nevű szentjeinek emlékezésével, és ma már
nem is tudjuk megállapítani azt, hogy melyik Szent György volt
népünknek az ősi szentje...? De magyarázatot kap az a valóság,
hogy az „antiókiai" Szent Margit, Szent Elek és a Barlám-legendához kapcsolódó személyek mindnyájan az ősvallásukban tisztel
tek voltak, „szent" megkülönböztetéssel.
Megmaradt az a hagyomány, hogy: „Szent György napján a
makkoltatók (kondások és kanászok) görgölő vesszőket vittek az
anyasertések tulajdonosainak." A másik lovas szentet, „Szent Már
tont a besenyők ünnepelték nagy vigalommal". A mágusok által
szentté avatott lovasunk Szent László királyunkról pedig igen
sok „keresztényesített" legenda már „mítosszá" változtatja jóságos
életét, de „keresztényi" szenté avatásával, az „új vallás" csaknem
„eretneküldözőként" emlékezik meg róla, ami valótlanság.
Azokat a régi „szenteket", akiket az új vallás nem tudott „keresztényesíteni", vagyis a saját liturgiájába átvenni, egyszerűen elfeled
tették a néppel, a „pogányság gonoszainak" nevezve őket.
Ezt tették Antiókiai Szent Margittal, aki még a 13. században
is népünk tiszteletében volt, mint „manicheus" mártír, a „beteg
asszonyok segítőjeként". A mágusok együtt kérték segítségét a
„vérfolyós" nőkkel.
Hasonló sorsra jutott a szegénységet választó gazdag királyfi
is, Szent Elek, akinek legendáját Buddha-ra vonatkoztatták, mert
ő szintén „királyi sarj" volt, aki megvetette a gazdagságot.
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Csak igen későn sikerült a római egyháznak Szent Illés tisz
teletét megszüntetni, mert - szintén a 13. században - létezett
egy betegség, mely nevét viselte, a „Szent Illés baj". A római
vallásnak az volt nagyon kellemetlen, hogy ez a Szent Illés nem
volt azonos a zsidók által tisztelt „Illés prófétával", hanem
mint „gyógykovács" kezdte életét, és azután, mint tanult mágus,
a manicheus vallásszervezetben, MERV püspöke volt. Így lett
a kovácsok védőszentje, akiben a mitikus „kovács király" hagyo
mányai éltek tovább és maradtak meg.
Kultuszának nyomait megtaláljuk őseink kijevi várában, ahol
még temploma is volt, miképpen azt a Nestor Krónika is mondja,
hogy a „Dnyeper keleti partján állt a Szent Illés templom". A kijevi
fegyverkovácsokként ismeretes TARJÁN nemzetségünk törté
nelmünkben fejlesztette tovább a Szent Illés kultuszt és hozta ma
gával a Kárpát-medencébe.
Mágusaink élettörvénye szerint mind a háromnak meg volt az
évi emlékező napja, amikor vallásos kegyelettel ünnepelték őket
addig, míg a zsidó-kereszténység inkvizíciója ki nem irtotta emlé
küket.
Tehát a „pogány" magyarságnak is voltak „szentjei", akiknek
segítségét imádkozva kérték, és akkor talán mégsem lehettek
olyan „istentelen pogányok", amiképpen még ma is tanítják
zsidó-kereszténységünk papjai őseink hitvilágát. Éppen ezért
hangsúlyozottan kell tanítani, hogy a zsidó-kereszténység azért
tartja „pogánynak" az ő vallásukra át nem tért magyarokat,
mert a zsidók törvénye - a TÓRA - szerint, minden más
vallású „pogány". Csak a zsidók és így a zsidó-keresztények
„istenesek"... és náluk az isten neve: JEHOVA, vagy Jahwe.
Nem az igazi „JÓISTEN", akit a „pogánynak" nevezett
mágusaink „jó-tengri" névvel különböztettek meg az „új
vallás" Jehova-istenétől, és a NAP felé fordulva imádkoztak
hozzá.
A néphagyomány megőrzött egy „Miatyánkot" is, melyet
mágusaink a néppel együtt így imádkoztak:
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„Miatyánk, ki vagy a Mennyekben.
Uralkodol mindeneken.
Szenteltessék meg szent neved...
Ég és Föld áldjon Tégedet."
„Pogány"-nak nevezett őseink Istenes-életét ismerjük meg a
„szentek"-re való emlékezésből is, akiknek ünnepnapjai csak
gazdagították a kozmikus út törvényének valóban „szent" napjait.
Folytassuk tehát az ősi hitvilág nagy ünnepeinek a felsorolását.
A Napisten felé fordulás legnagyobb ünnepe - mint az
előbbiekben megismertük - a Nyári Napforduló volt. A hálaadás
nagy napjaként él még ma is népünknél, hiszen a „napfordulóval"
beérett a vetés és Boldogasszony Anyánk, a Vénusz fényével
eléri a Szűz csillagkép „SPICA" nevű fényes csillagát, amit
Népünk „Kalászcsillag" néven ismer, és „Sarlós Boldogaszszonyként" július 2-án ünnepel.
A nyári napforduló és Sarlós Boldogasszony napja közötti na
poknak valamelyikén kezdődik az aratás, ahol az első kaszavágást
az egyik főtáltos végezte el egy „ünnepi szertartás"-sal. Az aratás
után jó időbe telik, amíg a búzaszem a malomba kerül, és az új
lisztből megsüthető az új kenyér, és vele az „új kenyér ünnepe" is
megtartható volt.
Nagyon sokat keresgéltem mindenfelé, hogy az „új kenyér"
napjának pontos idejét megtaláljam, de sehol sem leltem pontos
dátumot. Mindenki említi, mint a „nyár-ősz" ünnepét.
Aztán arra gondoltam, hogy az örmények Jézus Urunk születés
napját augusztus 11-én ünneplik, és talán ezen a napon lenne
az „új kenyér" ünnepe? Azért is jutottam erre a gondolatra, mert
Ő mondta: „Én vagyok az élet kenyere".
De az aratás idejétől számítva (cséplés, magszárítás, malomban
való megőrlés) az új liszt elkészítéséig - országos viszonylatban kevés az augusztus 11-ig terjedő idő. Arra van adat a néphagyo
mányban, hogy népünk is e napon ünnepelte Jézus születésnapját,
hiszen a már említett „jó tengri" (Jóisten) mellett ismert egy másik
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„tengri"-t is, és ez a név csak Jézus Urunkra vonatkozhat. De a
római-zsidó-kereszténységünk augusztus 20-át „Szent István"
nappá változtatta. Ennek következtében az is feltételezhető és
valószínűleg ez az igazság, hogy népünk csak titokban emlékez
hetett Jézus Urunk valóságos, és az örmények által is bizo
nyított születésnapjának - a római egyháztól különböző ünnepére. Így az „új kenyér" napját összekapcsolták a jézusi
születésnappal. Ették az „élet kenyerét" és itták a bort az Ő
emlékezetére - augusztus 20-án.
Így maradt meg ez a hagyomány a mai napig. Zórád Iván
mutatja be nagyszerű festményén ezt a szent hagyományunkat.
A szertartásosan készült „új kenyeret" és a bort egy „menyecske"
viszi az „új kenyér" ünnepére. Hálásan gondolok Zórád Ivánra,
aki az itt bemutatott képet feleségemnek ajándékozta.
Érdekes változást hozott a „magyar sors" göröngyös útján egy
kormányrendelet, amikor - az orosz elnyomatásunk idején alakult
- magyarországi kommunista hatalom (talán a történelmi valóság
ismerete nélkül), így mondhatjuk, hogy csak a kereszténység
megszüntetésére való igyekezetében augusztus 20-át újra az „új
kenyér" ünnepének nevezte. Így - átmenetileg - meg is szüntette
a „Szent István" kultuszt.
Sajnos az oroszok kivonulása után erőre kapott idegen „másság"
és a „szentistvánosok" összefogása ismét az idegen uralom cégéré
nek tette a „Szent István" napot, a zsidó-kereszténység megerősí
tése érdekében. Így a Népnek MA nincs „új kenyere"! A nép
hagyomány azonban - főleg a vidéken - még megmaradt egy
halovány emlékezésben, de erős felfrissítésre szorul, amit a Magyar
Hit liturgiájának felújításával kell megvalósítani.
Az „új kenyér" ünnepén pedig Boldogasszonyunkat kell hála
adással köszönteni, hiszen a termés, a búzaszem, vagy ahogyan a
régiek nevezték - az „élet" - bizony az Ő gondviselésének gazdag
ajándéka. De az ősi néplélek sohasem tudta elválasztani Szent
Fiától, mert a Szent Fiát népünk a NAP-ban köszöntötte ugyan,
de az ősi, és meg a középkorban is élő „fényszimbolikában" Mária
154

Új kenyér ünnepe: Zórád Iván festménye

Hajnalcsillagként szüli a Napot, ahogy a régiek kántálása is
mondja:
„...örömöd lészen, mikoron Te szép Hajnalcsillag a fényes
Napot szüléd, miképpen az Hold az ő fényét..."
Egy másik ének pedig így mondja még 1719-ben:
„Óh felkelő fényes nappal
tündöklő szép piros hajnal.
Drágalátos Szűz Mária!
Hozd fel nekünk a szép Napot,
Hogy láthassuk Jézusunkot!"
Ezeket a középkori Mária-énekeket böngészve megtalálhatjuk
azt is, hogy a néphagyomány milyen érdekes módon tiltakozik a
római vallás által bevezetett „zsidó jézusi alak" ellen.
Tipikus „népi furfanggal" az édesanyát - Máriát - ösztönzik,
serkentik Szent fia védelmére, ilyen vallásos mezű énekekkel:
„Fölszállt a kakas a kapura
azt kiáltja kellj fel Mária!
Zsidók kergetik Jézust!
Az álombú szól a kakas: kellj fel Mária!
Megfogták Jézuskát!
Mező közepén aranzőccség.
Ott ül asszonyunk Szűz Mária.
Oda megy Jézus Urunk, kérdi tőle:
Mér sírsz, mér keseregsz... ?
Óh szent fiam! Szerelmes fiam.
Hogyne sírnék, keseregnék
Mikor Téged álmomban
a kegyetlen zsidók megfogtak,
keresztre feszítettek."
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„Fehér rózsa Mária.
Feltekintek az égbe.
Ott látok egy szent őrzőangyalt.
Közepibe Szűz Máriát.
Térgyén tartja szent levelét.
Szent ujjával hajtya.
Szent szemivel nézi.
Jézusunkat pogány zsidók megfogták!"52
Ezekből a „vallásos" énekekből láthatjuk, hogy népünk lelki
világa pogánynak és kegyetlennek nevezte a zsidókat. Így sem
miképpen sem azonosíthatta Jézus Urunkat „zsidónak", zsidó
származásúnak. Inkább azt mondhatjuk, hogy a „nem zsidó"
Jézust elbújtatta hitében a „jó Tengri" mellé, „Nap Tengri"nek nevezve, és a ,Jézus" nevet soha ki nem mondva.
A felhozott példákból láthatjuk népünknek a Szűz Anyához,
Máriához való ragaszkodását. Ezt bizonyítják az ősvallás Mária
ünnepei, amelyek részben „keresztényesítve" lettek, részben pedig
összefonódtak az „új vallás" által rendelt Mária-napokkal. De a
„fogolykiváltó" Boldogasszony ünnepe biztosan az inkvizíció
idején keletkezhetett, mert mágus papjainkat bizony sokszor
„fogolyként" tartották a börtönökben zsidó-kereszténységünk
püspökei, prépostjai.
Az „új kenyér" ünnepének megleléséhez legjobban Nagy
boldogasszony napja, augusztus 15-e vezet, mert Jézus Urunk
valóságos, (de nem ünnepelhető) születésnapja és augusztus 20-a
- Szent István napja - közé esik. De azért is rögzíthetjük Nagy
boldogasszony ünnepére az „új kenyér" napját is, mert az első
világháború utáni időben (1920), a falvak népe valóban augusztus
15-én ünnepelte - Nagyboldogasszonyunk dicséretével - az
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A fenti kántálásokat átvettem: Erdélyi Zsuzsanna: „Hegyet hágék, lötöt lépek"
(Magvető, 1976. Bp.) c. könyvéből.
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„új kenyér" napját, olyan szorgalrnas és díszes köntösű menyecs
kék kezéből átadva, amiképpen azt a közölt „Zórád képen" be
mutattam. Ettől a naptól kezdve a „kozmikus naptár", mint
mondtam összefonódva az „új valláséval" Boldogasszonyunk
közelében halad.
Augusztus 22-én a „Világ Királynéját", szeptember 8-án KisBoldogasszonyt és október 7-én a Rózsafüzér Királynéját di
csőítik.
De a szeptember 21-i „napéjegyenlőség" idején az Ő gondviselő
kegyelmét kéri a Nép, a „betakarítás", a télre való felkészülésnek
napjaiban. A horizontális síkon zajló élet állandó fohásza ez, mely
biztosan tudja, hogy az imádságban kért segítséget Boldogasszo
nyunktól megkapja. Mert Ő az élet védelmezője, a népi „ráolva
sások" címzettje. Ő a megértő és segítő Szeretet, akihez a „kelő
Hold" csillagképén át érkezik a könyörgés. Így Ő a Babba Mária is.
De a „Világ Királynéját" is ünnepelte a hagyomány, és a
természet rendelése szerint léteznie kell „Világ Királyának" is.
Ünnepnapja november 20., amikor a Vörös Vándor képében
megjelenik a regösök kíséretében.
A szertartás az volt, hogy az egyik regös fején a rőt bika volt,
szarvai között a Napkoronggal, és felszólították a házak népét a
megtisztulásra. Ennek a keresztény formája a „Mikulás nap".
Hogy az ősi hitvilág által kialakult népi műveltség elemei meny
nyire „összefonódtak" a kereszténységnek nevezett „új vallással",
azt nagyon jól jellemzi egy - Bartók Béla által lejegyzett - regös
ének:
„Boldogfai templom a mi házunk lehetne.
Benne való oltár — mi asztalunk lehetne.
Misemondó ruha - mi abroszunk lehetne.
Benne való kelhe - mi poharunk lehetne.
Benne való ostya — mi kenyerenk lehetne.
Rét ökör, régi törvén...
Haj, regü rejtem!"
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Ebből az „összefonódásból" nehéz kiválasztani az ősi népmű
veltségünk értékeit, mondhatni értékrendjét, mely az élet minden
fázisában és minden működési területen atavisztikus erővel be
folyásolt minden magyart. Ugyanis bármihez fogott, az „ősi vér"
hagyományai szerint tette azt. Napi munkabeosztásától az alko
tásig, építésig, faragásig, hímzésig és egyéb kézimunkáig, minden
minden a „hagyományrendje" szerint történt, vagyis úgy, amint
„apámtól, vagy anyámtól tanultam".
Dr. Pap Gábor ad nagyszerű módszert ehhez a „kiválasztás
hoz", vagy „kiértékeléshez" a következőkben:
„...a magyar népi műveltség három nagy emlékcsoportja - az épületek
éppen úgy, mint az öltözékek, illetve »készségek« - egyszerre tölt be
használati és rituális szerepkört. A kétféle funkció sem elvileg,
sem, gyakorlatilag nem választható el egymástól. Más szóval, ez azt
jelenti, hogy minden parasztház egyszersmind elemi fokozatú
szentélynek is tekinthető, minden étkezés elemi áldozati rítusnak,
minden cifra suba, vagy szűr szertartási díszruhának, és minden
»készség« - rituális kelléknek. Ha nem ez utóbbiak köréből válogatjuk
hozzájuk az analógiákat, sohasem fog megvilágosodni előttünk
»díszítményeik« képi mondandója.
Magától értetődik, hogy a XX. század mértéktelenül túlspeciali
zált életvitelének áldozata a mai átlagpolgár, nehezen tudja elkép
zelni, hogyan is »működhet« egy ilyen töménységi fokú társadalmi
képlet. Sőt még azt is vonakodik elfogadni, hogy ilyenfajta társa
dalomszerveződési modell egyáltalában létezhetett valaha a világon.
A tamáskodás érthető, de nem tudjuk elfogadni. "53
Csak annyit teszünk hozzá a fenti megállapításhoz, hogy: aki
ezen a szemléleti gáton nem tud átvergődni, az vagy nemzeti
etlen közömbösséggel éli napjait, vagy a zsidó-kereszténység
megvallásában, csak a „szentistvánosok" szolgarendjét szaporítja.
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Dr. Pap Gábor: Jó Pásztorok Hagyatéka, Magyar Népművészet (Pódium
Műhely Egyesület - Magányos Kiadó, Debrecen, 1993.) 81. oldalon.
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Miután dr. Pap Gábortól az idézetet „A magyar népi művelt
ség hétköznapi és ünnepi arca" c. fejezetéből vettem át, bemu
tatom az általa közölt két „szakrális" öltözéket: a subát és a
cifraszűrt is.

A szertartásoknál használták mind a kettőt. Ma már nehéz
megállapítani, hogy melyik ünnephez milyen szertartás tartozott,
de az a tény, hogy népünk a II. világháború kezdetéig a „cifraszűrt"
készítette és használta, az őshagyomány halhatatlanságát bizonyítja.
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De tovább sorolva ősi ünnepeinket, elérkezünk december
8-hoz, mely ma is a „szeplőtelen fogantatás"-ra való kegyeletes
emlékezés. Ennél a napnál biztosan mondhatjuk azt, hogy az ősi
hitvilág ünnepét vette át a kereszténység, mert ettől a naptól
számított kilenc holdforduló, vagyis 252 nap után, augusztus
11-én van Jézus Urunk születésnapja. Népünk ünnepelte a
szeplőtelen fogantatás emléknapját az ősi módon is, és az „új
vallás" szerint is, mert Nagyboldogasszonyunk - az „ősvallás"
Istenasszonya oltalmában tudta és hitte az emberi életet. Az „ád
venti koszorú" a négy gyertyával is valójában az Ő emlékét di
csőíti, és ez is ősi hagyaték, mert az utolsó gyertya ellobbanásakor
jön a Karácsony, az ősi hitvilág „sólyom ünnepe". A nép viszi
a mágusokhoz áldásra a sólyom madarait, hogy azután először
repítse fel az ég felé.
Zsidó-kereszténységünk papjai ma is „pogány" szertartásnak,
pogány szokásnak minősítik az ősi sólyom ünnepet. Ez a nem
Istent, hanem „emberek parancsolatait" tartalmazó, „könyvet"
imádó vallás ma sem tudja felfogni, megérteni azt a szeretetet és
ragaszkodást, amellyel Népünk Boldogasszonyunkhoz és Szent
Fiához kötődött.
Ugyanis a sólyom ünnepén Jézus Urunkat dicsérte és ál
dotta a Nép azokkal a szent madarakkal, amelyek egyike valamikor régen - a vérünkkel testet öltött Isten fiának vállára
szállt... ahogy mondják a régiek... a „Szentlélek" hozójaként.
Gondoljunk arra, hogy a Pártus Birodalom megszűnte óta - a
Magyar Nép féltve őrzött titka volt a Jézus népétől való eredet
tudat, hiszen az ortodoxia már hivatalosította Jézus Urunk zsidó
eredetének hamis tanát.
Amikor Népünk a téli napfordulókor, a „Fény újraéledésé
nek" napján szabaddá engedte a „fény madarait", valójában
Jézus Urunkat dicsérte abban a hitben, hogy ezek a szent
madarak megtalálják Őt fenn a magasban, és visszatérnek az
Ő áldását hozva. Ez volt a „kerecsensólyom" KARÁCSONYI,
első repítésének a nagy misztériuma. Ugyanis ez nem „vadá161

szat" volt, hanem első repítés, Jézus Urunkra - a „szent só
lyommal" jelképezett Pártus Hercegre - való emlékezésként.
Ne felejtsük el azt, hogy az ADIABENE királyság uralko
dóinak koronáján, a homlok felett ott van a szent sólyom, Jézus
királyra - a Pártus Hercegre való emlékezésként.
De a téli-napfordulóval a „Fény Fia" kél új életre, és Őt
éppen úgy TURUL néven ismeri a káld-sumír hagyomány,
miképpen a kerecsensólyom is a magyarság „Turul" nevű fény
madara. A karácsonyi „TURUL" ünnepséget így joggal nevez
hetjük az ősi hitvilág legnagyobb ünnepének, és indokolt az is,
hogy ezen a napon a gyermekeknek a Jézuska hozza a szeretet
ajándékait. Erre az ünnepre tehát igen szépen és üdvösen fonódott
egybe az ősi hagyomány az új vallás liturgiájával és az ünneprend
jével.
De akárhogyan rohan velünk a végtelen idő szekere, ujjongó
szeretettel és reménységgel jutunk el évről évre a Karácsonyhoz,
amikor a „legyőzhetetlen Isten" a „Fény Fiú" megújul a téli nap
forduló örök törvényével.
Mert gyönyörűséges a hitünkben az, hogy a SZERETETET
egy ártatlan kis gyermek érkezésében hisszük, aki a mi Jézusunk
és Üdvözítőnké válik. Mialatt pedig a fényben állók keresik egymás
kezét a Szeretet Gyermekére való emlékezéssel, a „gonoszok" min
dent elkövetnek - egy „új világrend'' jelszavával - hogy a Szent
Gyermeknek emlékét, létezését kiirtsák a lelkekben.
Éppen ezért boldogan kell hatalmas ünnepünket - a Karácsonyt
- megtartani annak minden ceremóniájával, a régi és az új vallás
szerinti szokásaival. Karácsonyfával is és sólyomrepítéssel is.
Sajnos nemcsak a solymászat, hanem a sólyom madarunk is
„eretnek" nyilvánítást kapott, és zsidó-keresztény papjaink lassacs
kán leszoktatták a népet a sólyom becsüléséről és tiszteletéről. Mint
említettem, I. István betiltotta a „turul" szó használatát, és - miután
ez a név a „turul nemzetségre" is vonatkozott, még Anonymus
korában sem volt tanácsos e név kiejtése. Azt is számba kell venni,
hogy Magyarország földbirtok testének 80%-a papi és főnemesi
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tulajdonban volt (pl. gróf Festetics Taszilónak Keszthelyen 40 000
hold erdeje), itt bizony a „sólyom" is csak vadászzsákmányként
élhetett, ha tudott.
Napjainkban kapjuk azt az örvendetes hírt, hogy kerecsen
sólyom madaraink egyre több fészkét fedezik fel, és boldogan
nézik a szaporulatot.
Mintha jeleznék a „visszatérő" sólyom madarak a Szent Só
lyom újramegjelenését. Jézus Urunk sólyom képe igazságának
győzelmét a gonoszság felett. Hiszen egyre többen állanak be a
fénybe. Egyre többen fordulnak a Nap felé, csodát váró szemekkel.
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A lelkek megújulását, és az eljövendő „idők teljességét", a
Szent Sólyom MAI diadalát jelképezi nekünk az egyiptomi
I. dinasztia DJET nevű fáraójának a Kr. e. 4. évezred végéről való
sírköve. Jelzi, hogy Horus legyőzi a Holdnak engedelmeskedő
gonoszság kígyóját. Itt tudni kell azt, hogy a „holdkultusz" szerint
élő népek (miként az ÁBRAHÁM történet mondja), nem ismer
ték a Fény Szentháromságát. Így csak a földön tekeregtek, mi
ként a gonoszság kígyója.
Jézus Király - a Pártus Herceg c. könyvemben részletesen
elmondom Jézus Urunknak, a Szent Sólyomként való tiszteletét,
ami Népünknél a „titkok titka" volt.
Ezért kell az ősi Karácsony-Kerecseny ünnepünket az „Új
Fény" érkezésekor szertartásos méltósággal megtartani. A világ
keresztény népei díszes karácsonyfával ünneplik a „kis Jézus" érke
zését, és a családi szeretet melegsége teszi boldoggá a hívő lelkeket.
Jól van ez így, de fogadjuk el végre, hogy a Magyarság MA a
nagyvilág egyetlen népe, akit nemcsak a vallásosság, a hiedelem
köt Üdvözítőnkhöz, Jézus Urunkhoz, hanem a vérségi azo
nosság is. Ez pedig egy „elhívás" az apostoli munka kötelező
elvégzésére. Ezt tették őseink is. Az ő követésükben nem marad
hatunk, nem élhetünk a közömbösség útvesztőjében. De a hamis
tanok követésében sem!
Igen nagy öröm és megnyugvás azt látni, hogy Pomázon, a
Klisszadombon épített „Fénytemplomnál" (Honfoglalási Emlék
műnél) december 21-én a „fénytvárók" és „tisztulni vágyók"
köszöntik az újraéledő Napistent. Bármilyen hideg is az idő, e
napon 300-500 hívő jön össze az ünnepségre. A múlt évben többen
hozták a sólyom madaraikat is az „első" röppentésre. Hála
legyen érte a Magyarok Istenének!
A régi „napkalendárium" ünnepei közelebb visznek minket
Teremtő Urunk-Istenünkhöz, mert így betartjuk azt a törvényét,
amit nekünk a „természet rendjével" adott. Ez az egyigaz törvény,
amit Jézus Urunk is megpecsételt, amikor így mondta: „Én azért
jöttem a világra, hogy senki se maradjon sötétségben." (JÁN. 12,
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46.) De még azt is hozzáteszi: „aki én bennem hisz". Jézus Urunk
tanításának az elfogadása tehát maga a „világosság". A „fénybe
állás" feltétele pedig az Ő igaz tanításának ismerete, és ez az
Igazság tudása és tudata is.
De azt kérdezem, hogy az „Isten Fiát", az „Üdvözítőt" őseink
valóban , Jézusnak" hívták... ? Ha igen, akkor a középkori mágus
inkvizíció szenvedő máguspapjai miért nem nevezték így? Miért
nem mondták ki nevét így? Hiszen e szóval talán megszabadultak
volna a sok kínzástól. De nem mondták ki így. Tehát indokolt a
következő kérdésem:

Hogyan nevezték őseink Jézust?
Tudom, hogy nemcsak kényes, de érdekes témát vetek fel ezzel a
kérdéssel. Onnan indulok, hogy I. István „térítése" előtt népünknek
- miképpen dr. Bobula írja - lelkivilágában élt az „Istenanya",
vagyis az ősvallás Istenasszonyának tisztelete és Boldogasszony
ként (BAU-DUG-ASAN) adta gondviselő kegyelmét a Magyar
Népnek. Így nevezték Őt őseink. - De semmit nem tudunk, Jézus"
nevéről. Semmi emlék nem maradt a térítés előtti időből e névre
vonatkozólag.
Fehér M. Jenő: „A Középkori Mágus (sámán) Inkvizíció" c.
könyvében közölt „jegyzőkönyvek" azt tanúsítják, hogy a kegyetlen
eszközökkel vallató zsidó-keresztény püspököknek a kérdése min
dig az volt a kínpadra húzott „mágusokhoz": „Ki a ti Istenetek... ?
- Kit imádtok... ? A „mágusok" azonban némák maradtak minden
kínzás ellenére is.
Tehát semmi adatunk nincs arra vonatkozólag, hogy az „Üdvö
zítőt", I. István előtt őseink ,,Jézus" névvel említették volna.
A hunoknál sem találunk erre vonatkozó adatot és a Pártus Biro
dalomban sem. (A Saul-Pál féle „Krisztus" (Christos) azaz „mes
siás" és „Chrestos" (egyetlen szent) közötti különbségeket már
ismerjük).
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A térítéssel bevezetett zsidó-kereszténységünkben azonban csak
a ,,Jézus" nevet ismerjük, és azt is tudjuk, hogy honnan ered ez
a név.
, , J É Z U S " nevét sokan a görögből, mások a héberből származ
tatják. A „görögből" azért, mert a Kánai mennyegzőt ismertető
görög szöveg úgy monda, hogy: „Ott volt anyja IESOUS-nak."
„IESOUS" „Üdvözítő"-t jelent a görög nyelvben. Az eredeti
görög szöveg tehát így mondja: „Ott volt az Üdvözítő édes
anyja."
A héberben ugyanez ,,JESUA", de írásaikban mindig, JESU"
rövidítésben találjuk. A számmisztikájuk (gammatria) metódusa
szerint ,,JESU" 316 számmal van kifejezve. Ugyanez a 316 azonban
három héber szónak - IMMACH SEMO VEZIRKO-nak - a
takarója. E három szó titkos és alattomos jelentése pedig: „Legyen
neve és emléke örökre kitörülve!" A kezdőbetűk összeolvasá
sával azonban ,JESU"-t kapunk. Így, ezzel a névvel fejezi ki a
rabbinizmus Jézusra vonatkozó megvetését, és a zsidók csak azért
hívják az „Üdvözítőnket" ,JESU"-nak, mert náluk ez egy figyel
meztető, hogy „a megfeszített neve és emléke örökre legyen
elfelejtve"!
Mohamed „Koran"-jában is szerepel Üdvözítőnk, de szó sincs
arról, hogy „ács" vagy „ács fia".
A Szűz Anya arab neve: „MARYAM". Így fia: „ISSA ibn
MARYAM". Az arab „ISSA" és az aram (héber) J E S U " két
független névnek látszik, de görögre fordítva, vagyis görög érte
lemmel „Üdvözítő" jelentésű mind a kettő, vagyis „nem ember
nemzette isteni alkotás".
,,Jesus" a J E S U " latinizált formája. „MANI"-nak azt a ki
jelentését, hogy: „Jézus barátja az én barátom is" csak fordításból
ismerjük. Valószínüleg ő is „Üdvözítőt" mondott.
* * *
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Talán nem is olyan fontos, hogy milyen nevet adunk az „Isten
fiának", a „Fény fiának", a Szentháromság tagjának. Fontos, hogy
imádkozzunk Hozzá, kérjük kegyelmét földi napjaink bajaiban és
örömeiben.
De szent hagyományaink legfőbb őrzői azok a középkori mágus
papjaink voltak, akiket a zsidó-kereszténységünk hatalmasai, püs
pökei és a papjai tüzes vassal vallattak e név miatt. A rájuk való
emlékezés ösztönzött ennek a témának a kibogozására.
Régen keresem a kiindulás pontját, adatát, de csak most kaptam
meg az üzenetet Urunk Istenünk előtt Szent István bűneiért
vezekelő VAJK-tól akkor, amidőn saját magát és a Magyar
Népet
TUR IVADÉKNAK
nevezi és mondja, hogy „Nem ő, hanem GESELA és német
papjai ölték meg a TUR IVADÉK Gécsőt (Geyzát) és Kop
pányt is".
Lavinaként zuhant rám ez az üzenet minden tartalmával, mert
miként leírtam (Igaz Történelmünk Vezérfonala Árpádig c. köny
vemben), TUR-UL jelentése a „Kisebbik Fény", a „Fény Fia",
amit a legrégibb sumír ideogramma „herceg, vezérpap" értelem
mel őrzött meg, mint a „TUR" értékét. „UL" a téli napforduló
újraéledő fényének neve a sumír-mahgar ősi nyelvünkben. - De
„TUR-UL" a neve annak a Napmadárnak is, mely Szent Hagyo
mányunk szerint EMESE ősanyánkat áldott állapotúvá tette,
és e „TUR-UL" nemzette az Álmosnak nevezett nagykirá
lyunkat, és így a leszármazottai valóban „TUR IVADÉK"
nevet kell viseljenek.
De előttük - ATILLA nagykirályunk zászlait is ez a „TUR
UL" madár díszítette, ékesítette, és milyen váratlan és megdöb
bentő annak a felfedezése, hogy e szent madárnak neve, a TUR
UL, I. István dekrétumaira való hivatkozással tiltott volt.
Tehát az „új vallás" - a római zsidó-kereszténységünk 1000 éven
át „bűnnek vette a „TUR-UL" név kimondását, használatát.
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Emlékezzünk arra, hogy csak a Millenniumkor jelenik meg az
első Turulmadár szobor, emlékmű Hazánkban.
És eddig senkinek sem jutott eszébe megkérdezni azt, hogy
miért tiltotta be egy „madárnév" használatát az első apostoli
magyar király?
Megint az ortodoxiától eredő „eretnek üldözésekre" kell hivat
koznom, hiszen - mint mondtam - a volt Pártus Birodalomtól
Egyiptomig elpusztítottak mindent, ami a nem zsidó ideológiájú
felfogást szolgálta, vagy ősi hagyomány volt.
Amikor a zsidó-kereszténység Rómától Bizáncig uralta a világot
az evangéliumok zsidó Jézusával, a mi népeink rejteki módon, a
T U R - U L madárral vitték magukkal az Üdvözítőt, igéjét és
tanítását, lelkiségük tartalmaként. Tudták, hogy e „szent madár",
melyet útmutatójuknak hittek és vallottak, a „Fény Fia" - „TUR
UL" - aki a zsidó-kereszténységben ,,Jézusként" volt ismeretes.
Így népünk - EMESE óta - „TUR" ivadéknak nevezte, hitte
és vallotta magát.
Ezt a hitet akarta elpusztítani a szentistváni „térítés", és bizony
mondhatjuk, hogy ez 1000 év alatt sikerült is a ma is rajtunk ter
peszkedő zsidó-kereszténység zsidó Jézusával, a Saul-páli áldozati
báránnyal.
„De eljött az idők teljessége!"
„Az Igazság tesz szabaddá Titeket, ma élő TUR ivadé
kok!..."
Tudatosítani kell azt, hogy a
TUR-UL (Jézus) népe a MAGYAR!
Ezért van szükség az elibétek tett könyvemre, melynek fejezeteit
most egészítem ki a TUR-UL értelmezéssel.
Ugyanis sem a „TUR" = „herceg, vezérlő pap" értelmét,
sem az „UL" = a téli napforduló újraéledő fényét elzsidósítani
nem lehet és a népünket vezérlő TURULMADÁR is TUR iva
dék, mint az Üdvözítőnek, a Fény Fiának istenakarta megje
lenése, a Tudás Népének az Igazság felé való terelésében.
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Ősi hitvilágunk felelevenítésében vissza kell hozni tehát a régi
elnevezéseket, fogalmakat, és összeegyeztetni az 1000 éves zsidó
kereszténységünk kifejezéseivel. E módszer szerint tehát tovább
mondhatjuk így: ,,Jézus Urunk", mert már tudjuk, hogy népünk
igaz történetében a ,,Jézus" név mily csodálatos nem zsidó hagyo
mányokat rejt.
Fogadjátok el tehát ezt a mai intésemet velem és vezérlőmmel,
irányítómmal együtt, akit így neveztem:
,,Jézus - a Pártus Herceg".
Az elmondottak mind a téli napforduló mitológiájához
tartoznak. De a „mitológia" helyett inkább mondjuk úgy, hogy
„népünk hitvilágának" tartozéka a „TUR-UL" minden való
sága, értelmezése és hagyománya. A testet öltött Isten Fiának
Igéje, a „Szent Sólyom" Jézusként való elfogadása és a karácsonyi
„Kerecsensólyom" első röpítése az Ő dicséretére.
A téli napforduló után pedig még nem érkezünk be az „új évbe",
a „napkalendárium" szerint. Csak a „keresztény" naptár teszi ezt.
A tél beálltával pedig már megindultak a hétköznapok örömünne
pei, a disznóölés, tollfosztás, kukoricamorzsolás családi és testvéri,
baráti találkozásai, összejövetelei. Kántálások, mesék, táncolások,
és ezeknek a csúcspontja a „farsangi" idő. A „mulatságok" való
jában a „fény erősödésének" győzelmi ünnepei, és ezt az erő
södő és a sötétség gonoszságát legyőző „új fényt", a Gyertya
szentelő Boldogasszony valóban megszenteli február 2-án, a
napforduló és a napéjegyenlőség félidejében.
A nép lelke mindig visszatér Boldogasszonyához. Minden ünne
pet Ő szentel meg addig, míg a kozmikus „új év", márciusi napéjegyenlőségének napján „Gyümölcsoltó Boldogasszony" néven
megindítja a természet virágzását. Az „új vallás" kénytelen volt
elfogadni ezt az évezredes, Isten Anyához vezető hiedelmet, és be
is iktatta vallási ünnepei közé.
A „téríteni" szándékozók észrevették, hogy Népünk kifejezetten
„hét" Boldogasszonyt tisztel. (Szülő, fájdalmas, gyertyaszentelő,
sarlós, segítő, vagy fogolykiváltó, havi és a kisasszony néven.)
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Boldog emlékű dr. Bobula Ida vezeti vissza ezt a hagyományt
a káld-sumír ősvallásunkig nagyszerű könyvében54, ahol meg
magyarázza mindezeknek az „új vallásba" történő „átcsúsztatását"
is. Ennek következtében Népünk mind a két kalendárium sze
rinti ünnepeket megtartja, és azok szertartásain részt is vesz.
Az ősvallás máguspapjainak tekintélye azonban sokkal nagyobb,
mint az új vallásban működőké. Ékes példája ennek az, hogy pl. az
„alkukötésnél" a megállapodást a máguspap kézcsapásával szen
tesíti. Ez többet ért minden szerződésnél, vagy „keresztény" papi
áldásnál. Mert amit a máguspapok „megszentelnek" vagy „meg
áldanak", az változhatatlan erejű.
Így az „eljegyzést", „házasságok kötését" is ők készítik elő, irá
nyítva a szülőket és a fiatalokat. A házasságkötés megtörténik a
régi rítus szerint, de az „új vallás" templomában, a „keresz
tény" liturgia szerint is. A „nászmenet" azonban mindig az ősi
hagyományok betartása szerint való. Boldogan mutatom be a
következő oldalon Vágó Pálnak, a híres „Feszti körképünk" lovas
csatáit festő művészünk „Nászmenet" című remek alkotásának
megmaradt fényképét, amit fiától, az Argentínában elhunyt dr.
Vágó Páltól kaptam emlékbe. Csodálattal fedeztem fel itt, a vőfély
kalapdíszén ugyanazt a káld-sumír nimrudi szimbólumot,
amit Marton Veronika a széki legények kalapján talált.
Ezek a hagyományok csak olyan népnél maradhattak fenn,
amelyiknek az életüket a saját tudásukkal biztosító, öntudatos
egyénei voltak. Ugyanis ez az „egyéni" öntudat és „egyéni" tudás
összessége adja meg a Nép és így a Nemzet műveltségi fokát.
Mai kifejezéssel élve mondhatjuk, hogy a dolgozó Magyar Nép
minden tagja egy külön existencia volt, amelyet saját maga védett,
oltalmazott, és érdeke szerinti célt is kitűzött maga elé. Az egyéni
célok elérésének összesített szándéka pedig nem más, mint a
Nemzet műveltségi fokának a fejlesztése.
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Nászmenet

Ez történt az évezredek során népünkkel, az ősidőktől kezdve,
a zsidó-kereszténység felvételéig, amikor ez a „fejlesztés", a feuda
lizmus „kereszténynek" nevezett kapitalizmusának erőszakos uralma
következtében megrekedt, illetőleg erőszakkal akadályozva lett
az idegen vallás hatalmi ereje által.
Ha összehasonlítjuk népünknek I. István király előtti művelt
ségi helyzetét az „új vallás" által alkalmazott „térítési" (vagy
inkább „kiirtási") módszerek következtében keletkezett szolgai
állapottal, csak a keserűség és fájdalom töltheti be a szívünket.
Ugyanis ez a „kereszténység" mindent és mindenkit a saját egy
házának a szolgálatába akart állítani, azzal a mondással, hogy „Isten
szolgálata" az, amit kérnek. És papjaik nem kértek, hanem
mindent követeltek, de a népet semmire sem tanították meg.
Csak kötelezték templomok építésére, adófizetésre (tized), a
„szentmisén" való részvételre és a „kötelezővé tett gyónásra", ame
lyet papi „kémkedésnek" is nevezhetünk. Ezek a papok maguknak
az „atya" nevet adták, és a néptől is ezt a megszólítást követelték,
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annak ellenére, hogy papi esküjükben „nőtlenséget" fogadtak.
Így - család és gyermekek nélkül - valójában nem lehettek sen
kinek az „atyá"-ja. De ez a papi fogadalom fényt vet ennek a
judai-keresztény-római vallású papságnak a lekivilágára, mert a
„nőtlenségi" fogadalommal nem mondanak le a szexuális élet
gyakorlásáról. Így a „gyónás" lehet a „szerető-kerítés"-nek egyik
lehetősége, vagy talán „módszere" is. Viszont a „nőtlenség" való
jában Jézus tanítása ellen való, mert Ő a házasságot megszen
telte, amint a gnosztikus Fülöp Evangélium mondja Jézus Urunk
szavaiként: „Nagy a házasság misztériuma. Nélküle a világ nem
létezhetett volna." (Lásd: Jézus Király - a Pártus Herceg
44. oldalon).
Ilyen erkölcsi visszásságban élők követelik még MA is, hogy
őket a Nép „tisztelendő úrnak" tekintse és nevezze, és e tekintélyük
által az egész Nép szellemi és politikai életfelfogását irányít
hassák.
Természetes és logikus tehát, hogy Népünk a múltban mágus
papjaihoz menekült, hiszen ők tanították, nevelték és gyógyí
tották az embert és az állatot. Mindig csak adtak és sohasem
kértek. Sohasem fogadtak el „hálapénzt" vagy ajándékot munká
jukért, pedig éppen olyan szegények voltak, mint a „szolgaságba
taszított" Magyar Nép.
Majd megismerjük a mágusok papi rendjét is.
Előbb azonban szeretném bemutatni Népünk szakmai képzett
ségét. Vagyis a nemzetfenntartó ipari műveltségünket. Nagyon
fontos ezt megismerni, mert a hajdani „koppányi" népünket zsidó
kereszténységünk hivatalosan is, és MA is, műveletlen „pogány"
népségnek nevezi. Sőt, még azt is tanítják, hogy: „A honfoglaló
magyar nép műveletlen, vad hordaként jött Európába".
Miután az eddig elmondottakban főként a hitvilágot és az
ősvallást ismertettem, kiegészítve az érdekes „néprajzi" adatokkal,
most nézzük meg együtt azt, hogy:
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Milyen iparral rendelkezett
a honfoglaló magyarság?
Az etelközi vérszerződés nem csak politikai, hanem mélyreható
gazdasági jellegű is. A katonai vállalkozás csak a gazdasági szük
ségletek tervszerű kielégítésével lehetséges.
Ha megnézzük a honfoglaló magyarság fegyverzetét, ruházatát
és egyéb felszerelését, bebizonyosodik előttünk, hogy előállításuk
kézműipari tudást kívánt. Ha pedig kiszámítjuk az évente elő
állított mennyiséget, azonnal megdől őseink műveletlen, pusztán
lovasnomád jellege. Bár történelmünk nem említi, de az idegen
történelemírás adatai szerint őseink Kr. u. az V. században már
fejlett kézműiparral rendelkeztek. A magyarság a bőrgyártást már
Ázsiában ismerte. A magyarság által gyártott bőrfélék keresett
cikkei voltak az európai és ázsiai piacoknak. A faggyúval átitatott
szarvasmarhabőrt Európában még a XV. században is „magyar
bőrként" ismerték. Külföldi feljegyzések szerint a franciák röviddel
a honfoglalás után Magyarországra jöttek a szattyánbőrkészítés
elsajátítására.
A hadsereg ütőképességének elsőrangú feltétele a jó felszerelés
és a szükségletek utánpótlása. Ez abban az időben épp olyan
fontos volt, mint manapság. A múzeumi leleteket nézve szem
betűnik, hogy az egyes használati tárgyak még ma is korszerűek,
ami arra vall, hogy minőségileg is jól megszervezett ipari hadse
reggel rendelkeztek. Ha pedig a mennyiséget nézzük, olyan tekin
télyes számot kapunk, hogy az előállítás csak irányított kézmű
ipari gyártás és célszerű elosztás mellett volt lehetséges.
Ha a számok és a mennyiségek után kutatunk, vegyük alapul a
honfoglaló magyarság létszámát, ami hivatalos becslés szerint
380 000 főt tesz ki. Ebből 40 000 vonalbeli harcost tudtak hadba
állítani. Ha csak a vonalbeli 40 000 harcos állandó szükségletét
nézzük, meglepő számokat kapunk. Így megértjük, hogy nyers
anyag beszerzés miatt miért telepedtek egyes csoportok a sík tája
kon, és miért mások a hegyes vidéken, viszont mások a folyók
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mentén. Oda telepedtek, ahol nyersanyagot találtak, vagy ahol az
iparcikkek előállításához legalkalmasabb volt a hely.
Ha csak 40 000 harcos ruházati, fegyverzeti és más szükségleteit
nézzük, kitűnik, hogy évi lábbeli szükségletük 40 000 pár csizma.
Egy pár csizma előállítására, ha négy munkanapot veszünk (ennyi
volt szükséges), akkor egy ember 300 munkanap alatt 70-74 pár
csizmát tudott előállítani. A 40 000 pár csizma elkészítéséhez 53005400 iparosra volt szükség, de hol van a többi szakma? A csizma
készítése és más kézműipari munka helyhez kötött, és így egymás
között szerves társadalmi élet fejlődött ki, bár külön csoportokat
alkottak, azonban az egymásra utaltság akkor is éppúgy fennállott,
mint ma. Így a bőr előállításához szükség volt a szarvasmarhatenyésztés is. Tervszerű volt, mert a bőr kikészítése, cserzése egy
két évet vett igénybe. Tudjuk, hogy a magyar szarvasmarhának
híre volt Európában.
Természetesen nem érdektelen a kutatás többi része sem, hogy
milyen szükségleti cikkek voltak még. A leleteket aszerint vizsgá
lom, hogy vajon eleink milyen módszerrel állították elő? A kézmű
ipari szerszámok ezer év óta nagyon kis változáson mentek át. Így
következtetni lehet, hogy az iparcikket könnyen vagy nehezen
állították elő. Ki lehet számítani, hogy melyik kellék milyen elter
jedéssel bírt. Számításba lehet venni, hogy a helyhezkötöttség mi
lyen hosszú ideig tartott, valamint milyen nagy volt a népmozgás
és mekkora területen. Etelközben pl. hosszú időt töltöttünk, tehát
időnk és módunk volt, hogy rendbe hozzuk magunkat gazdasági
téren.
A hiteles múzeumi tárgyak és képek szerint a honfoglaló ma
gyarság ruházata volt a legfejlettebb Európában, belőle alakult
ki később a francia és angol divat. A honfoglalás korában Euró
pában még nem ismerték a gombos ruhát, sem az alsó fehérneműt,
amivel a magyarság már rendelkezett. Európában még a törzsi
közösségben élő, apró népek éltek. Ezzel szemben a magyarság
ruházata, hadfelszerelése fejlett, egységes államközösségű népé
volt, mely hatalmat jelentett, nemcsak politikai, de gazdasági téren
174

is. Csakígy volt lehetséges, hogy az idegen népcsoportokat katonai
ereje alá hajtotta, akik gazdasági szempontból többet nyertek, mint
előző állapotukból.
A helyhez kötött iparűzés megteremtette a lakóházat, és így
feltétlenül érvényesült náluk is az Ázsiából magukkal hozott
építészeti szokás, ami főleg faházak építésében nyilvánult meg.
Avasipar, a kohászat, s az egyes nyersanyagok feldolgozása mind
mind arról tanúskodnak, hogy hatalmas lehetett az az ipari had
sereg, mely szervesen hozzátartozott nemzetünk közösségi éle
téhez.
Valóban hatalmas ipari hadsereg létezését követeli a logika is.
Ugyanis ne csak a harcosok „csizmáira" gondoljunk. Azok elké
szítésére, hanem pl. próbáljuk kiszámítani azt, hogy egy 40 000
fős „nyilazó" hadseregnek mennyi „nyílvesszőre" volt szüksége... ?
A nyílvessző pedig olyan harci eszköz, mint ma a lőszer. Ha egyszer
kilőtték, újjal kell pótolni. Kétszer nem használható. Az íjj és
nyílvessző készítés azonban már a pártus-hun-avar-magyar egyazonos nép olyan létszükséglete volt, mely az életet, a megmaradást
biztosította, és ez is a hagyománykincs egyik nagyon fontos rész
lete. Valószínűleg „hadititok" is volt maga az elkészítés, de a nyíl
hegyek előállításához már akkor, amikor népünket „szkítának"
nevezték, megvoltak a tömeggyártást szolgáló ipari segédeszközök.
Ezek pedig az évezredek folyamán tökéletesítve, népünknél már
„ősi örökségként" voltak használatban.
Ugyanilyen „ősi örökségünk" volt a fokosgyártás is, mely nem
csak harci eszköz volt, hanem a MUNKA Istentől rendelt szer
száma, amiként azt a mi „ószövetségünk" bizonyítja (l. Jézus Király
- a Pártus Herceg 57-60. oldalait).
Csodálatos azonban az, hogy nem magyar kutatók fedezik fel a
kárpát-medencei népnél a fokosgyártás monopóliumát, amiképpen
azt bemutatom Dayton térképén a következő oldalon.
Gondoljunk itt arra, hogy a Kr. e. 4. évezredtől, a hazatérő
Álmos-Árpádi népünkön át a mai napig, a „fokos", a hajdani győ
zelmes fegyver és szerszám, ma már csak „ereklyeként" található
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Dayton térképe
a fokos magyarországi
lelőhelyeiről.
John Dayton: „Minerals,
Metals, Glanzing and
Man". (George G. Herrap
& Co. Ltd., London, 1978)
A fokosgyártás kárpát-me
dencei monopóliumának
kezdete: Kr. e. 4. évezred
közepe. (Gordon Childe
megállapítása.)

néhány „hagyományőrző" családnál. Elfelejtettük szent hagyo
mányainkat. Az erőt adó hagyománytiszteletet felcseréltük zsidó
kereszténységünk nemzetköziségével, és ,,Jehova isten" legyengí
tette a Magyarságot. Testileg-lelkileg megkorbácsolta.
Pedig addig, amíg a „fokos" ereje lendítette összefogásra né
pünket, addig Boldogasszonyunk gondviselő kegyelme is velünk
volt, hiszen ősi örökségünk, a Tatárlakán megtalált amulett „hét
ezer" éves imádsága is ott volt a Nép ajkán, amikor így imádkoztak:
„OLTALMAZÓNK! A minden titok dicső Nagyasszonya!
Vigyázó két szemed óvjon Nap-Atyánk Fényében."
Ezt is elfelejtettük, vagy - jobban mondva - elfelejttették velünk.
A csillagok rendje úgy intézi sorsunkat, hogy Boldogasszonyunk
hoz való visszatérésünk megadja a magyar kezek szoros összefo
gását. Boldogan kapom a hírt arról, hogy a Klisszadombi Fény, a
„Gyertya-templomunknál", március 21-én jól beragyogta a „koppányiak" lelkét, mert - miként írják - „még soha sem voltunk
ennyien együtt zarándokok".
Ott voltam lelkileg, és imádságomat, amit itt is közlök, tanul
játok meg Ti is, és mondjátok! Mondjátok jó „koppányi" módon
az „Üdvözlégy, Máriát".
176

A Fényben-állóknak és Tisztulni Vágyóknak mondom
e Szent Helyen - a Klisszadombi Templomunknál
Eljöttem én is ide a világ másik végéről, és Lélekben itt vagyok
veletek. Az Atya-Anya-Fiú, Egy-Igaz-Isten Szentlelke legyen
velünk!
Mindazokkal, akik most itt vannak, és azokkal is, akik a Lel
kükkel ideérnek. Ennek a Szentléleknek hordozója, a Turul
madarunk őrködik itt Gyertya-Templomunk tetején ércbe öntve,
és ezt mindenkinek éreznie kell, aki betért ide, közös imádságra.
A sok megpróbáltatást hozó hideg télben - december 21 -én megjelent a Napisten első sugara, új reményt fakasztott mind
azoknak a szívében, akik akkor e szakrális, szent helyre zarán
dokoltak. Akkor kaptuk égi jelét annak, hogy él és velünk van és
megújul a Fény.
Intés volt ez a mi megújulásunkra is, mert új erőre kell
kapnunk!
Nagyon nagy erőre van szükségünk éppen most, mert a sötét
ségnek a gonoszsága nagyon erős, és bizony nagyon sok magyar
testvérünket kapcsol ki a nemzetmentő összefogásból.
Ismerjük a gonoszság ármányát mindnyájan mi, koppányi
lelkű magyarok, és azt is, hogy a sötétség szüli a lélekben a
közömbösséget, a megalkuvást és a reménytelenséget.
De tudják ezt jól a gonoszok is, és láthatjátok, ha visszanéztek,
hogy ennek a sötétségnek az idejében, idegenszívű hatalmasok
akarják elhitetni Népünkkel azt, hogy Országunk már nem
is létezik, mert elmosta a történelem vihara.
A sötétség utolsó rikoltása ez, hiszen a mai nappal megszűnik
a sötétség ereje, és ezáltal a gonoszok is meggyengülnek,
mert a Világosságban, a Fényben a „gyávaság" uralja őket.
A „Fényben-állóknak" tehát pontosan M O S T kell összefogni.
- Most kell az erős és összekapcsolt karokkal a nemzetvéde
lem láncát megteremteni azoknak, akiknek a Lelkük összeér.
Csak az elhatározás ereje kell ehhez, mert Napbaöltözött Boldog177

asszonyunk uralja a kozmikus útnak ezt az időszakát, a Nap
isten megnyilatkozásáig, június 21-ig.
Forduljunk Hozzá! Kérjük együtt, közös imádsággal sege
delmét édes Hazánk és Nemzetünk megmentésére irányuló szán
dékunkban.
Mondjunk el együtt egy „Üdvözlégy"-et jó „koppányi" módon.
Tehát ne a „szentistvános térítés" szerint belénk sulykolt szöveget
mondjuk, hogy „imádkozzál érettünk, bűnösökért", hanem
az Isten Anya, a „Fény Szüze" Kegyelmét kérjük, mert
nekünk, embereknek kell Hozzá, az Isten-Anyához fohászkodni!
Tegyük hát MOST, így együtt:
„Felemelt fővel, édes orcával imádságra állunk,
A Fényben szólunk Hozzád Égi Édesanyánk,
Imával dicsérve isteni Felségedet:
Üdvözlégy Boldogasszonyunk - Mária.
Urunk-Istenünk van Teveled.
Áldott voltál Te a földi asszonyok között és
Örökké áldott a Te méhednek gyümölcse -Jézus Urunk.
Nagyasszonyunk! - Szűz Mária, Istennek Szent Anyja!
Hallgasd meg a mi könyörgésünket
és maradj velünk drága égi Anyánk.
Szent Fiad, a mi Jézus Urunk nevében kérünk... Ámen."
Az ima erőt ad, mert a Gondviselés azonnal válaszol a hívőnek.
Ismerem, tudom azt a nagy feladatot, amire vállalkoztam, hogy
segítek karizmatikus népemnek - a MAGYARNAK - önmaga
megtalálásában. Ezért mindig a „felső világ" felé terelem az olvasó
gondolatait. Ez az oka annak, hogy sokszor elejtem a címként
megadott fonalat - mint anyagot - és a lelkiség erejét hívom segít
ségül.
De most vissza kell térnem a „honfoglaló"-nak nevezett, de
valójában „hazatérő" Álmos-Árpádi népünkhöz megint. Ugyanis
még napjainkban is igen erőlködik az otthoni „idegenszívű" népség
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azon, hogy olyan csatázó, romboló és más népeket leigázó és
mindenképpen műveletlen népnek mutassa be őseinket úgy, ami
ként azt a „Feszty-körképre" kellett festeni a nagy alkotóknak.
Az 1998-ban készített „Honfoglalás" c. filmre gondolok, ami
nek az iskolákban való levetítését elrendelte a posztkommunista
Horn-kormány. Magyar szempontból nézve „botrány"-nak nevez
hető ez a film. Teljesen tükrözi alkotójának „más" - tehát nem
magyar lelkivilágát.
De „nincs olyan titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne" (LUK.
8.17.), és így csodálatos bizonyítékokkal rendelkezünk „hazatérő"
elődeink magas műveltségére és tudására vonatkozóan. A perdöntő
bizonyítékok egyikét közlöm a következőkben:
Árpád hajóhada
Fáy Elek 1860-ban megjelent, Akadémia által kitüntetett „Magya
rok őshona" című munkájából vettem Mircse János olasz és velen
cei forrásból merített adatait, melyet az olasz hadtörténelmi adattár
tart nyilván. Nevezetesen, a honfoglaló magyarság 899-ben nagy
erővel tört be Itáliába, és a langobard hadat Brentánál szétverte.
Itáliából 900-ban visszatérve szárazon és vízen mindent elkövetett
a lagúna város bevételére. Idézem:
„...Árpád korában, 900. év június 29-én volt a Velence Köztár
saság, és a magyarság között az első tengeri ütközet. Velence részéről
Pietro Tribune dózse személyesen vezette hajóhadát az ütközetbe.
Bár a támadók kisebb hajókkal rendelkeztek, mégis a gyilkos csata
diadala a magyarok felé hajlott. Már-már megrendült az akkori
világ legnagyobb tengeri hadereje. A dózse lelkesítő, hazafias beszéddel
igyekezett lelket önteni harcosaiba, úgyhogy mégis, nagy erőfeszítéssel
sikerült visszaverni a támadókat. Ebből kitűnik, hogy a magyarok a
IX. századvégén hajókkal rendelkeztek, és magát a lagúna-várost
is bevenni törekedtek. Tehát ebben az időben a magyaroknak a
tengerészeihez és a hajóépítéshez is érteniök kellett."
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Az idegen nép őszinte, jóindulatú feljegyzése igazolja, hogy
őseink olyan iparral és képzettséggel bírtak, ami még manapság is
nagy tudást követel. Itt jelentkezik az általam felvetett ipari
műveltség. Kérdés az is, milyen iskolarendszerük volt, hogy ezt a
nagyszerű ipari műveltséget, tudást át tudták adni az ipari tömeg
nek. Algebrával, matematikával, geometriával, stb. kell tisztában
lenni, hogy hajót építsenek!
A „hajóhad" létezését megtudva, meg kell változtatnunk a „hon
foglalásnak" nevezett hazatérésünk történetében azt az állításun
kat, hogy „a bizánci hajók szállították felfelé a Dunán a haza
térő magyar családokat". (Életműsorozat: IGVA 523. old.)
Ugyanis nem a bizánci flotta, hanem a saját, magyar hajóhad
hozta HAZA a nép zömét, valószínűleg a kézműipari szer
számokkal és a gépekkel együtt. Csak a kardgyártás maradt
Kijevben - talán a tarján nemzetség felével - a vikingekkel való
megállapodás szerint, mert a mágikus kardok gyártása a Kárpát
medencében folytatódott.
Hazatérve a nép folytatta összes háziiparát. Ezek között talán
legfontosabb volt a vászonszövés és a lábbeli készítés. De, ha a
magyar népviselet ruházatát részletesen megvizsgáljuk, nemcsak
az ipar, hanem a népművészet csodálatos motívumai is tanúskod
nak olyan népműveltségről, mely az európai népek korabeli kulturálatlanságával össze sem vethető. Ezek - miként említettem - a
fehérneműt nem ismerték, és a népnek „királyi ajándék" volt
egy gyapjú ing. Érdemes tüzetesen megnézni a magyar népviselet
gazdagságát. A női és férfiöltönyök pompás kivitelét, díszítésük
művészi voltát, és a minden éghajlathoz való alkalmatosságát. Ezért
szánok egy oldalt ennek a bemutatására. „Pogánynak" pedig ilyen
művészetű népet nevezni nem lehet, hiszen minden művészi
alkotás Istenhez való felemelkedés. A Lélek uralma az anya
gon, és ez több az emberek által kiagyalt „vallásnál". A „felső
világgal" állandó kapcsolatban lévő, és ebben sziklaszilárd „nép
lélek" életfolyamata ez.
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A magyar népviselet
A magyar nép évezredes ipari múlttal
rendelkezik. Mindig a saját erejére
támaszkodott, és a saját esze szerint
kialakult ízlése mutatkozik meg a háziiparban és a népművészetben. De mű
vészetének szimbólumai tükrözik rejteki módon - az ősi hitvilágát, ahol
a „tulipán" mindig a Szűz Anyát jelké
pezte. Öltözetének anyagait a szorgal
mas asszonyok rokkái és szövőszékei
szolgáltatták, és ezek között legfon
tosabb a vászon volt.
A vászonból minden kitellett, mert
kenderből, gyapotból (pamut) és a leg
finomabb lenből készült. Éghajlatunk
szélsőségeiben, a forró nyár és a földmívelés hűvös, szellős, fehér és bő redőzetű ruhát követelt. A férfi „gatya"
nem újkeletű, mert már a káld Sumériában is viselték. Neve: „GADA". A hi
deg tél pedig a gyapjú ruhát szükségelte
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amihez a gyapjúszövetet is előállította a népipar. De a „SUBA" és
a „SZŰR" szintén a káld-sumír hagyaték. (1. „Magyar Biblia" 12. o.)
Csodálatos az, hogy hatalmas Népünk minden nemzetsége a
saját „nemzetségi" ízlése szerint öltözködött, és a díszítőelemeket
is eszerint választotta.
Ezért mondjuk ma pl. „kalocsai", „buzsáki", „matyó" stb. hím
zések, mert ott telepedtek le nemzetségeink. Palócok, jászok,
kunok stb. a saját szokásuk, népi hagyományuk és ősi, nemzetségi
ízlésük szerint öltözködtek és díszítették öltözetüket.
Volt azonban egy férfi ruhanemű, amit minden nemzetségünk
egyöntetűen és boldogan viselt, valószínűleg a higiénikus volta
miatt, de talán még azért is, hogy igen megkönnyebbítette az alsó
test tisztán tartását.
Ez volt a GATYA, melyet - mint mondtam - sumír-káld őseink
is viseltek. A rajtunk uralkodó „idegen hatalmasok" mindig a
megvetés és ócsárlás szándékával neveztek minket „bő-gatyás"
népségnek.
Nem tudták, hogy ezzel valójában „ötezer éves" kultúránkat
bizonyítják. Igen boldogan és nagy megbecsüléssel teszem ide a
Miskolci Bölcsész Egyesület „Ókori Közel-Keleti és Sumerológiai
Tanszék" tanárnőjének-MARTON Veronikának- erre a „bőgatyára" vonatkozó felfedezését. Egyben köszönöm szívességét,
hogy könyvemben való közlését megengedte, amit az alábbiakban
olvashatunk:
GATYÁS TORZÓ

„A Louvre-ban lévő egynyelvű, sumír, ún. Gudea-szövegek
Toscanne 55 feldolgozta szójegyzékének szinte minden egyes cím
szava nemcsak a magyar nép emlékezetében megőrződött hagyo
mányokkal hozható kapcsolatba, hanem a bizonyított történelmi
55

Paul Toscanne: Les ideogrammes cunéiformes - signes archaiques. Leroux
Éditeur, 1908. Párizs, 35. p.
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és nyelvészeti tényekkel is. A hiányosság csak abban rejlik, hogy a
Gudea-szövegeket és a magyar hagyományokat egymással nem
hozzák összefüggésbe. A múlt századi és korunk történészei,
nyelvészei, az idegenek, de a magyarok sem merik feltételezni, és
ezért nem is bizonyítják, hogy a sumír és a magyar nép között az
ötezer évnyi távolság ellenére is közvetlen leszármazás van.
A férfi torzónak a matyó férfiak gatyájára és kötényére emlé
keztető ruházatán lévő minta nem díszítés, hanem írás. Ezt
Toscanne is észrevette és meg is fejtette. De nem ismervén a ma
gyar nyelvet és a magyar népi hagyományokat, a megfejtése hamis
irányba tolódott."
Toscanne a négyvonalas jelet „LUKU, a meghódolt" (Luku,
le soumis-nak) értelmezi.
A „LU.KU" ékjelet le sem fordítja, hanem személynévnek
tartja, pedig nem az. A két alak testtartása, már amennyire a
töredékből következtetni lehet, sem mutatja a hódító és meghódolt
közti viszonyt. A „meghódolt", leigázott ember általában esendő
testtartásban, de rabságában is méltósággal ábrázoltatik, mint a
behisztuni sziklaképen, vagy az asszír ábrázolásokon:

Bőgatyás töredék
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A gatyás torzó kötényén levő négy ékjel megfejtése

LU olvasató
jel jelentése ember.
A hozzá kapcsolódó „marokkő" alapjelentésű, vonalkázott jelet
„KU"-nak olvassa, de nem fordítja le, pedig a jelentése dob,
vet. Pontosan illik a „marokkő" szóhoz, amit tényleg eldobnak,
elhajítanak. E jel olvasata HUN, ami a „szemet vet" akkád kifeje
zésben fordul elő. A k és a h hang nagyon közel áll egymáshoz, és
a töredék kép is megerősíti, hogy a „hun" esetleg a „kun" olvasat
is megfelelő. E szót nem fordítjuk le, hiszen mind a „hun", mind
a „kun" szónak magyarul igenis van jelentése: I. István kora utáni
ún. pogányüldözések idején azok a magyarajkú népek nevezték
így magukat, amelyek nem voltak hajlandók áttérni a judeokereszténységre, és megkülönböztetésül megtartották a saját
népnevüket.
A másik két jelet Toscanne „meghódolt"-nak fordítja, de
jelentése „anyaméh", „küld"...
A
jel jelentése: „fiú", „én" (személyes névmás), „emberi
mag .... Ezt inkább „én, a született"-ként lehetne értelmezni.
Eszerint a négy jel jelentése: „ H U N (kún) EMBER VAGYOK".
Győr, 1999. március 3.
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A megfejtéshez csak annyit kívánok hozzászólni,hogy a 3. jelet
„HUM" értékkel vehetjük „igei állítmánynak" is. Ebben az
esetben is ugyanazt az értelmet kapjuk, csak más kifejezéssel, így:
„HUN EMBER-nek

SZÜLETTEM ÉN!"

Marton Veronika tanárnő megtalálta ebben a Kr. e. 2200 körül
írt szövegben a „bő-gatyás" H U N nemzetséget Sumeriában.
Viseljük csak mi is büszkén, mert ez a testi tisztaság jelképe.
Az ősmagyarság tisztálkodását és higiénéjét Padányi V: „Dentumagyaria" című munkája hosszasan tárgyalja. Elgondolásaihoz
csak annyit kell „kiegészítésül" hozzátennünk, hogy az általa festett
állapot még csak a honfoglaláskori idők Európáját idézi, pedig
nyugaton sokáig nem változott a helyzet.
Mikor a magyar II. András leányát, a kis Erzsébetet Thüringiába
küldte jegyesével, Lajossal 1216-ban, bizonyára tudta és ismerte a
nyugati tisztálkodás elmaradott voltát, ezért adott leányának hozo
mányul egy „ezüst fürdőkádat", amelyet az egész akkori németség
szájtátva bámult, az egykorú német krónikák szerint. De a „Nap
király" sem fürdött sokat a fényen és pompán kívül másban, amit
pl. víznek neveznek. Híres palotájában nem is volt fürdőszoba
(1.: G. Lenotre: Historias intimas de Versailles. Madrid, 1945).
Híres kurtizánjai is csak meglocsolták magukat illatos vízzel tisztál
kodás helyett. Maga a Napkirály borzalmas bűzt lehelt, és 40 éves
korában már egyetlen foga sem volt, csak pár rossz foggyökere.
Fogorvosa, a „világhírű" Cabanés, aki a király „sinusitis maxillar"ját kezelte mondja el ezeket az intimitásokat. - De a Habsburgok
sem voltak sokkal tisztábbak: ők a „spanyol etiquette" szerint éltek,
amely szerint egy király vagy királyné sohasem lehet annyira pisz
kos, hogy fürdenie kelljen. Még Erzsébet királynénknak is harcol
nia kellett, hogy „kicsikarjon" magának egy fürdőszobát. Mária
Terézia és udvarhölgyeinek „fejkaparóját" bárki megtekintheti a
bécsi k.u.k. Hofmuseumban. Ez a különös szerszám valójában kb.
30 cm hosszú, ezüst botocska, amelyet boldogult tulajdonosai arra
használtak, hogy megenyhítsék a barokk, tornyos paróka hajviselet
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alatt lapuló, apró élősdiek okozta kínjaikat, megvakarászva vele
fejbőrüket.
Érdekes itt megjegyezni azt, hogy nemcsak a ruhaviselet és
annak díszítése, a kézimunkák motívumai különböztették meg
nemzetségeinket, hanem a „nevük" szerint is elhatárolódtak a „ma
gyar" névtől. Ennek az elhatárolódásnak oka pedig csakis az
lehetett, hogy a „magyar" nevű népség, a szentistvános térítéssel
ráerőszakolt új vallás szerint már zsidó-keresztény volt. Mert
bizony jól tudjuk a történelmünkből, hogy a kunok, jászok, palócok
milyen keményen védték ősi hitüket, és csak az Árpád-ház kihalása
után uralkodó „idegen" királyok „pogány-ellenes" rendelkezései,
és az egyházi inkvizíció kegyetlensége tudta megtörni őket. Így
rejtőzött el az ősi hitvilág szent hagyománya a kézimunkák szimbo
lizmusába és a népművészeti alkotásokba, mialatt az „ősvallás
Istenasszonya" megbújt a népmesékben és a balladáinkban. Jeles
néprajzosaink foglalkoznak ezzel a témával és - miután még mindig
az idegenek által írt ún. „finnugoros" történelmet tanítják a „ma
gyar" iskolákban, ezek a jeles kutatóink nem az „ősvallás Isten
asszonya" elnevezést használják, hanem pl. „Istennő modell a nép
meséinkben és balladáinkban" cím alatt tárgyalják és tárják fel ősi
igazságainkat. Nagyon fontos a legkisebb hitvilági részleteknek is
a felderítése és tanítása, hiszen:
„A HIT valójában nem más, mint az IGAZSÁG ismeretéből
származó öntudat."
A magyar nemzet karizmájával pedig „istenes élet csakis a
nemzeti öntudattal, vagyis a szent hagyományainknak vallásos
kegyelettel való ápolásával létezhet".
Itt találjuk meg a különbséget a mágusaink által őrzött, tanított
ősvallásunk, és a ránk erőszakolt zsidó-kereszténység között.
Ugyanis: amíg a MAGYAR H I T a nemzet ápolásával, tanítá
sával, gyógyításával, az életszükségletek megadásával - minden
feltétel és követelmény nélkül - életet biztosít, addig az „új vallás"
- a zsidó-kereszténység - csak azt fogadja be, aki ennek a vallásnak
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szabályait, előírásait teljesíti, és eltartja a vallásszervezet papjait,
püspökeit, mindenkor és mindenütt szolgai alázattal. Aki ezt nem
teszi, az mint „pogány" - kiirtandó - ennek a vallásnak ún. „eret
nek törvényei" szerint.
Nem az a célom, hogy „kiássam a harci bárdot" a zsidó-keresz
ténység ellen, hanem az, hogy - miként könyvem címe is mondja
- bemutassam a „pogánynak" nevezett őseink vallását. Azt a „val
lást", amelyiknek nem volt egyházi szervezete, nem voltak „felszen
telt" papjai, püspökei stb. - de voltak tanító és gyógyító mágusai,
az „ég könyvében" olvasó táltosai. Most nézzük meg együtt, hogy
milyen is volt a

Táltos-mágus - Istentisztelet
Ez a három „fogalom" ősvallásunknak nemcsak az alapját, hanem
a lényegét és tartalmát is megadja. De igen alaposan és lelkiisme
retesen kell felderíteni mindent, ami hozzájuk tartozik - talán úgy
mondom - a „gyökértől" kezdődően. Nem szabad csak a közép
kori, ún. „mágus inkvizíciókban" gyakran előforduló és minősített,
az új vallás által nagyon gyűlölt, megkínzott „mágusok" és „mágus
nők" munkásságát alapul venni, mert ez már csak a utolsó sza
kasza, utolsó ideje népünk mágusi voltának. A „mágus élet" utolsó
felvonása ez, amikor az életet adó „TUDÁS" valóban apáról fiúra
adatik át, mint a megmaradás ősi titka.
Itt most megkérdezheti az olvasó, hogy a „TUDÁS"-t és „tudós"-t a „mágusban" miért üldözte, irtotta az a vallás, a szentistvános zsidó-kereszténység, melynek papjai állandóan a „krisztusi
szeretetről" beszéltek... miközben máglyára tették a „tudókat", a
betegségek gyógyítóit... ? Miért volt ennek a szervezett „egyház
nak", éppen a „TUDÁS" a legnagyobb ellensége?
Feleletet erre talán legjobban a mai körülmények tudnak adni,
mert a zsidó-kereszténységünkben kiképzett papok ma sem sze
retik a „TUDÁS" említését. Nekik csak az a „tudás", amit ők
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hirdetnek, mint az ún. „scolasztikus filozófiájuknak" - kizárólago
san érvényes - bölcsességét. Minden más „tudás" nekik MA is
megvetendő. A mai „ébredő magyarok" fénybe-állása pedig még
ennél is borzasztóbb, hiszen a kozmikus úton való haladással, telje
sen elveti és kizárja az egyházi méltóságok egyeduralmát. A „koz
mikus útra" tértek sokasága azonban valamelyik zsidó-keresztény
egyház szerinti „vallásos nevelést" kapott szüleitől, és bizony a
„tudásszerzés", a természet rendjének „másságában" való lelki fel
szabadulás ereje volt szükséges ahhoz, hogy félrevezetését fel
ismerje. A magam múltjára gondolok most. Arra, hogy mennyi
tanulás, kutatás volt szükséges ahhoz, amíg megláttam a zsidó
kereszténység „szent evangéliumainak" szövegében az oda nem
illő, zsidó érdekű tórai beékeléseket.
Így találkoztam aztán sok „bibliakutató" azon véleményével is,
melyben azt állították, hogy, János evangéliumának prológusát
meghamisította az epiphaniusi ortodoxia".
Vegyük csak elő és olvassuk együtt ennek az evangéliumnak a
kezdő sorait, mely így szól:
„Kezdetben vala az IGE, és az IGE vala az Istennél, és Isten
vala az IGE."
Annak ellenére, hogy igen felemelő ez a szöveg, mégis gondol
kodjunk azon, hogy mit is akar kifejezni ez a szó: „IGE"? - Isteni
szózat? - De a 2. vers megcáfolja az elsőt (mely azt mondja: „Isten
vala az IGE"), mert a 2. vers szerint az „IGE" - „kezdetben
Istennél vala". Ha az IGE maga az Isten, akkor mi az, ami
„kezdetben Istennél vala... "?
A14. vers aztán végleg megzavar, mert „az IGE testté lett és
lakozék miközöttünk"... teljes vala kegyelemmel és igazság
gal"... ugyan, de „a törvény Mózes által adatott"... (17. vers).
A „kegyelmet" és „igazságot" Jézus Urunknak adja aztán a
szöveg, de már „Mózes" idevetése és említése éppen elég indokot
ad arra, hogy a hamisítást elfogadjuk, és csatlakozzunk azokhoz a
kutatókhoz, akik János írásában keresik az igazságot. Így böngész188

tem át a Nag Hammadi írásokat, a gnosztikusok evangéliumait és
sok minden mást, amíg „Tanúságtétel az Igazságról" (Testi
mony of Truth" Nag Hammadi Könyvtár 415.) című szövegben
ezt találtam: „Isten az IGAZSÁG felett van!"
Úgy vélem, hogy az ott talált következő szöveg volt János evan
géliumában is az ún. prológus, bevezető írás. Olvassuk és higgyük
együtt.
Íme a „szentírás":
1. Kezdetben volt a Tudás Igazsága és az Igazság felett az
Isten.
2. Minden a Tudás által és az Igazság szerint lett.
3. A Világosság is Igazság és Isten VAN ott is.
4. A Tudás Igazsága testté lett és lakozék közöttünk, mint
a Világ Világossága.
5. Várták Őt és befogadták mindazok, akiknek Lelkét a
Fény világossága élteti.
6. Azok várták, akik nem ismerik a sötétséget.
7. Nem ismerik, mert a sötétség a gonoszság forrása, a
hazugság létrehozója, és így az élet nem Istené, mert
nincsen benne Igazság.
8. A gonoszság szolgálói akarták megölni a testté lett
Tudást, Istennek Igazságát, aki Jézusban LETT a Föl
dön.
Ezek után talán helyesnek véli az olvasó, ha az „IGE" fogalom
helyett János evangéliumába, a „TUDÁS"-t tesszük, és proló
gusnak is elfogadjuk a fenti szöveget, hiszen a gnosztikus evan
géliumok szerint Jézus Urunk azt is mondja:
„A te tudáskincsed Isten tulajdona is, és légy a tudatlanok
tanítója. Ha nem hozod ki magadból azt, ami benned tudás
ként él, önmagadat teszed tönkre." (TAMÁS EVANGÉLIUMA 45.,
30-33. NAG HAMMADI 126.)
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Talán ezek a jézusi szavak éltek abban a népben, amelyet mi
következetesen a „Tudás Népének" mondunk, és magunkat,
MAGYAROKAT nevezzük így. De Jézus Urunk csak megerő
sítette népében a TUDÁS öntudatát, vagyis azt a lelki erőt,
mely az önmívelés, tanulás és tanítás útján, valójában e népnél, a
karizmatikus erejű hitvilágban lett az istenes élet feltétele és
törvénye.
„Törvény "-nyé pedig azért vált, mert Jézus Urunk ennek a
nagy népnek vérével öltött emberi testet, és pontosan abban
az időben, amikor a „tudást" és az „igazságot" a gonoszság és
az emberistenek hatalma akarta elpusztítani. Itt a jeruzsálemi
szinhedriumra és Róma könyörtelenségére gondolok. A Nagy
Népünk karizmatikus küldetésének és erejének-valóban IstenünkUrunk üdvtervének csodálatos rendelkezése szerinti - forrása az,
hogy az emberré lett Istenfiának Édesanyja a mi hatalmas nemzet
ségünk egyik királyleánya: „ADIABANI-KHARAX MARIA,"
a „Tudás Népének" hercegnője.
Ez lett az ősi MAH-GAR nép elhívásának - a TUDÁS meg
tartására és ápolására szólító és rendelő - pecsétje.
Itt pedig arra az ősi népre kell gondolnunk, amelyik Jézus
Urunk földre szállása előtti évezredekben megismerte, megtar
totta, ápolta és fejlesztette az Istentől nyert „TUDÁS"-t.
A történelem „mágus"-nak nevezi ezt a népet, mint a „bölcsek
testületét." Dr. Bobula Ida írja le nagyszerű56 a „Mágusok Ván
dorlása" c. fejezetében, sorsukat. Azt is megtudjuk tőle - Ammianus Marcellinusra való hivatkozással -, hogy ezek a „mágusok,
megkülönböztetett nemzetségként" - a többi lakosságtól el
választott helyiségekben éltek, és azonosak a „káld"-nak is neve
zett „MAG" néppel, melyet a „kánáni Biblia" „MAG" néven
ismer, és úgy írja, hogy „ezt a »MAG« népet a saját törvénye
tartotta meg."

Dr. Bobula Ida: „Sumer-Magyar Rokonság" (Ed. ESDA 1982. Bs. As.)
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,,A tudás: hatalom!" - Gudea, a sumer uralkodók jellegzetes meditációs
kéztartásával, amely a kettős spirált, illetve a Möbius-szalagot jelképezi
("For knowledge itself is power!") Gudea sumerian ruler; his meditativ hand
position symbolizes the double helix respectively the Möbius-band, diorit,
73,6 cm, i. e. 2100 k. Lagas, British Museum, London (G. Garbin nyomán)
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De tovább hömpölyög történelmünk, mert a káldok tudománya
és nyelve annak a népnek a tartozéka, amelyet a zsidó-keresztény
ség bibliája is káld, káldeus és mágus néven említ.
Azután ez a vándorút a Kaukázusba és azon át is vezet, és a
„Tudás Népe" történetének ezt a fejezetét, dr. Bobula már
„Magyar Vándorlások"-nak nevezi akkor, amikor elhagyták a
Kaukázust, melynek abban az időben „MAGYAR HEGYSÉG"
volt a neve.
De abban is meg kell egyeznünk, hogy mit értsünk a „TUDÁS
NÉPE" elnevezés alatt... ? Elsősorban azt, hogy „írástudó" nép
volt, vagyis éppen olyan, amilyen mi vagyunk MA. Az „írástudó"
társadalom szervezete pedig szintén hasonlatos a mi társadalmunk
hoz. Vagyis a nép általános műveltséggel rendelkezik ugyan, de
megvannak az okosai. Orvosok, tanítótestület, matematikusok
(csillagászok), állatorvosok, mérnökök, bábák stb. - akik mindenkor
a Nép érdekeit szolgálják. És mindezt úgy tekinti mindenki, mint
az Isten rendelését, jobban kifejezve - a Természet rendje szerint
valót.
Csakis így érthető meg és bizonyítható a népi (faji) megma
radás és nemzeti öntudat állandósulása, az ÉLET egyetlen
feltételeként.
Ez az évszázados társadalmi egybefonódás, és a nemzeti öntu
dattal történt Istenhez való felemelkedés olyan HITET hozott
létre, mely az elődöket, az ősöket nem választotta el az élőktől,
hanem az élők segítőjeként tisztelte.
Az elhunytak lelkeit tehát halhatatlannak tekintették, és hittek
abban, hogy a felső világ támogatását hozzák mindenkor a jóra
való menekedésben, és a veszélyeket is csodálatos módon
elhárítják.
Csakis így érthető meg az, hogy az általunk „ősvallásnak"
nevezett „istenes életnek" nem voltak komplikált ceremóniái,
„miseruhás" papjai, hanem mindenki végezte hivatását, munkáját,
dolgát Isten rendelésének tudva azt, a Nép, a köz java és érdeke
szerint.
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Így indult meg, ezzel a társadalmi renddel, először a „HUNGAR", utána a „KAN-GAR", és végül a „MAH-GAR" nemzet
ség a Kárpát-medence felé. Hozták magukkal a Tudáskincset,
az öntudatos néperő egységét, és a vérükkel testet öltött
Istenfiának „szeretettörvényét", az ősi és szent hagyomá
nyaiknak vallásos kegyelettel való ápolásával együtt.
Így jöttek HAZA a HUN-ok, az AVAR-nak nevezett „KanGar"-ok és a mi MAGYAR népünk.
A nép okosai azonban az ősi tudásátadás és megőrzés mód
szerével nyertek képesítést és tudást. Ezt a bölcsek testületét
nevezzük ma „mágus papság"-nak és a ,,MAG"-(h), valamint a
„PAP" kifejezés is a ma „káld-sumír"-nak nevezett nyelvünkből
való, azonos értelemmel. De amiként a „tudás" és a „tudós" ma
is fokozatokba sorolható a minőség tekintetében, úgy őseinknél is
megtaláljuk ezeket a fokozatokat, annál is inkább, mert az ősi
tudáskincsnek megvoltak a titkai, melyeket az erre kiválasztott
bölcsek őriztek és adtak át - a szintén kiválasztott - utódaiknak.
Ezzel pedig elérkeztünk a „bölcsek testületének" legmagasabb
szintjéhez. Ezek a „bölcsek" voltak az ún. „mágus papi testület"
vezetői, mint az „Isteni Tudás" ismerői. Nevük a káld-sumír
nyelven „TAL-TAL" (Deimel 383/3.) volt. Népünknél ők:
A TÁLTOSOK

Az évezredes „titkok" birtokosai, akik ezt valóban apáról fiúra adták
át. Tudtak olvasni az „ég könyvében", vagyis - mai értelemben
mondva - kiváló asztrológusok voltak.
Az évezredes hagyományokban pedig őrizték az uralkodó ki
rályi dinasztiájuk - a TURUL nemzetség - Jézusi szárma
zásának valóságát, mely „titkot" akkor adták át a trónra lépő
uralkodónak, amikor Őt, a „beavatási" szertartáson méltónak
ítélték e „titok" átvételére.
Most azt kérdezheti az olvasó, hogy mit tartalmazhatott az,
amit mi „titoknak" nevezünk... ? Elmélkedjünk együtt azon, hogy
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mit is tartalmazhatott...? Gondoljunk Jézus Urunk szavaira, a
„Törvényünkre ":
„Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!"
Az „uralkodó" részére ebben van a , Jézushit" és a Népről való
gondoskodásnak a „szeretet" törvénye. Ez a , Jézushit" pedig nem
a zsidó-kereszténység zsidó Jézusát dicséri, hanem a vérünk
ből LETT Jézust, aki megdicsőült Édesanyjával, a mi Boldog
asszonyunkkal együtt uralja a Magyar Lelkeket.
A „hunok" nagy királya, Atilla biztosan „beavatott" volt, éppen
úgy, mint CSABA is, hiszen a „Turulos" zászló lengett Rómától
Bizáncig.
Az „avar" Baján-fiak pedig az évezredes „advent" jézusi titkai
nak szimbólumaival díszítették a „beavatás szentélyét", az eszter
gomi - (Ister-Gam-i) várkápolnájukban. (Itt a 14 oroszlánra gon
dolok, melyből „tizenhármat" levakartak a falról a gonoszok, és a
mai zsidó-keresztény uralom semmit nem tesz az „egyetlen"
megmaradt, nem zsidó Jézus emlékét dicsőítő oroszlán meg
őrzésére. Restaurálását nem reméljük!) Ismerve a „szentistvános"
történelmünket, most azt kérdezzük meg egymástól, hogy hány
Árpád-házi (Jézus-házi) királyunkat „avathatták" be táltosaink
az ősi Jézushit „szeretettörvényébe"...?
Már Gécső (Geyza-Géza) „beavatásánál" valami hiba lehetett,
mert megtűrte VAJK fia pipogyaságát. A VAJK-ból lett ISTVÁN
aztán szóba sem jöhetett, de fia - IMRE herceg - története igen
homályos. Ugyanis a bizánci kútfők szerint bizánci hercegnő volt
a menyasszonya, de a római papok által írt történelem ezt cáfolja,
és GELLÉRT püspököt mondják oktatójának, aki - szerintük ezt az egészséges és derék királyfit „szűzi megtartóztatásra"
nevelte. Viszont az elmúlt ezer év alatt annyit már sikerült felderí
tenünk és bizonyítjuk is, hogy ez a GELLERT püspök nem beszélte
ékes magyar nyelvünket, és iszonyú nagy vétket követett el
a Magyar Nemzet ellen, amiért a jó magyarok hordóba tették és a
Dunába gurították. Valószínű tehát, hogy IMRE herceg neve194

lésénél és tanításában táltosaink is közreműködtek. A lovat és
főleg a lóhátról való nyilazást - ami abban az időben minden „vadá
szat" alapja volt - biztosan tőlük és általuk tanulta meg IMRE,
hiszen a magyar trón örökösének a „fővezéri" tulajdonságokkal is
rendelkeznie kellett. Ebben a minőségben pedig „példát" kellett
adnia a harcosainak, éppen úgy, miként dicső elődei is tették azt
mindenkor.
Valószínű lehet az, hogy táltosaink „beavatták" a trónörökös
IMRE herceget, aki elfogadhatta az ősi Igazságot. Ehhez azon
ban szükséges volt a lelki megújulása, vagyis rádöbbenés arra,
hogy a Gellért által hirdetett tanok, vagyis az, hogy UrunkIstenünkhöz kizárólag a római vallás és egyház közvetítésével
lehet felemelkedni - a Magyar Népen való uralkodásnak egy
házpolitikai eszköze és nem isteni akarta.
A „nemzsidó" Jézus Urunkhoz való vérségi tartozás valósága
pedig olyan elhatározást szülhetett nemes lelkében, mely Népének
megmentésére vonatkozhatott. Miután fiatal erejével ezt - való
színűleg - ki is mutatta, ebben az esetben a „történelmi vadkan
nak" nevezett, zsidó-kereszténység áldozata lett. (Valószínű, hogy
Gellért Dunába gurításának egyik oka Imre herceg meggyilkolása
volt, amiért a Nép őt és az idegen kardot viselő római papokat
okolta, mint gyilkosokat.)
Utána valószínűleg a ma „szentnek" nevezett LÁSZLÓ kirá
lyunk volt a következő „beavatott", aki felbontotta Vajk-István
sírját és - az ősi, szkíta törvény szerint - levágatta jobb kezét az
áruló Istvánnak. A római zsidó-kereszténység papjai megkaparin
tották ezt a „jobb kart", és amikor már végleg uralkodtak a ma
gyarságon, „szent jobbként" tiszteltették a néppel. Éppen úgy,
mint MA is. LÁSZLÓ királyunk tisztította meg országunkat az
idegenektől, de ő is „hirtelen, váratlanul" halt meg.
Miután az összes Árpád-házi királyunk ilyen titokzatos módon
fejeze be életét, arra gondolhatunk, hogy néhányukat akkor érhette
az ilyen „római" végzet, amikor „beavatásuk" szerint próbálták
megváltoztatni a magyar életet. Ma már nehéz a történelemben
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ezt kinyomozni, de azt biztosan tudjuk, hogy IV. Béla nem volt
beavatva, és így sokáig élt és uralkodott, pusztítva saját népét.
Viszont nagyapjáról, III. Béláról biztosan mondhatjuk, hogy
,,Jézusházi" királyunk volt, mint fia - IMRE - is addig, míg a
„merániak" (itt az ő kifejezésüket használom) „el nem tették láb
alól".
Ahogyan „elfogytak" a ,,Jézus-házi" királyaink, velük pusztultak
a táltosok is. A „titok" azonban tovább élt. Halkabban és kisebb
tartalommal a mágusoknál, akik a nép között élve, az inkvizíciók
kínzásaiban is megtartották Jézus Urunk Igazságát és Törvé
nyét, egymás szeretetében. Velük is kell foglalkoznunk.
A MÁGUSOK

Hajdanában, amikor még népünk nem volt bezsugorítva a zsidó
kereszténység kalodájába, a nép tanítói voltak az élet minden
szakmájában és változatában. Kiegészítették a „táltosok" munkáját
a tudás szétosztásában, a Nép fiai által való elsajátításban. Vegyük
csak sorra őket, a tudományuk szerinti csoportosítással.
1. „URUS"-ok. - M a „orvos" a nevük. A Nép gyógyítói voltak.
Ma már csak a középkori inkvizíciós jegyzőkönyvekből tudjuk
az „orvostudományukat" ismertetni, de a mai homeopátia
gyógymóddal azonosíthatjuk az ő gyógyító módszerüket.
Főként a gyógyfüvekből készített italok, fürdők, borogatások
(izzasztások), gőzölés, különféle vizes pakolások és lemosások
sokaságát említik ezek a jegyzőkönyvek, és mindenkor hozzá
teszik, hogy a mágus a tegezében hordott „róvásbot"-ról
olvasta le a szükséges gyógyfüvet.
Így mondhatjuk, hogy a ma „Kneip-kúrának" nevezett
gyógymódnak feltalálói a mi mágusaink. Mindenkor a fülüket
a beteg mellére téve, az ütőér és a szívműködés ellenőrzése
volt az első dolguk, és utána a „vizelet" vizsgálata.
De a reumatikus fájdalmak gyógyításában is mesterek vol
tak, mert éppen olyan vulkanikus eredetű és felmelegített
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köveket tettek a fájdalmas testrészekre, amiként a mai reuma
tológia teszi, és „modern"-nek nevezi ezt a gyógymódot.
Művi beavatkozásokat is végeztek. Daganatokat távolítottak
el a testből, de ilyenkor „elaltatták" a beteget valami „fehér
folyadékkal". Három napig aludt a beteg, és felébredt daganat
nélkül. Ugyanígy távolították el a szem szivárványhártyájának
a hályogjait is. Vese- és gyomorbajok gyógyultak meg gyógyteáik által, és a csonttöréseket is remekül összenövesztették
a gipszkötéshez hasonló rögzítéssel.
Nagyszerűek voltak a női urasok, a „mágus nővérek",
akik szülésznők is voltak. A nép „bába" nevet adott nekik, és
úgy hitték, hogy a tudományukat az „égi, szent bábától
kapták, aki ragyogó, fehér ruhában jelent meg nekik,
átadva csodás tudományát, apró kék kövecskékkel
együtt". - Ez a legenda azért övezte őket, mert ezek a
„bábák" minden újszülött nyakába ilyen felfűzött „kék kö
vecskét" tettek, mondva, hogy a „szent Bába óvja meg ezáltal
minden bajtól". Az inkvizítorok azután nem csak a „kék
kövecskéket" taposták el, hanem a hordozóikat is.
Aztán, amikor valóban csodálatos gyógyításokat végeztek
ezek a jó „mágus nővérek", a Nép szinte imádkozó áhítattal
várta mindenütt őket, és így mondták: „A mágus nővérek
látják Boldogasszonyunkat, és általuk üzen Ő a népnek és
Boldogasszonyunk mondja meg nekik, miként gyógyít
sanak". A gyalázatos szolgaságba taszított Népünk között
élő ily hiedelem és a tökéletes gyógyítás volt az oka annak,
hogy ezekből a bölcs, tudós és jóságos „mágus nővérekből"
sokat máglyára vetett az „új vallás" papjainak ítélete. Miután
ezek a papok fanatikus és kegyetlen lények voltak, a „tudás"
hatalma náluk boszorkányság és az ördögökkel való cimborálás tényének számított. De miért... ? - Azért, mert jól
tudták, hogy „ördögi munkát" végeznek a sok halálos íté
lettel, az „okosoknak", „tudósoknak", „gyógyítóknak" a ki
végzésével, így legjobban az ördögtől féltek, és nem az
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Istentől. De csak azért, mert az „ő" hitük szerinti „pokol-ba
csak akkor kerül egy „felszentelt pap", ha nem teljesíti azt,
amit az ő egyháza elrendel részére. Itt kell a kutatónak keresni
a „magyarirtásnak" és a mágusok elleni inkvizíciónak az indí
tékát. Az „embergyógyítás" után a legfontosabb az állatok
gyógyítása, és az ezt végzők neve volt.
2. „GYÓGYKOVÁCSOK", vagyis a „ló-doktorok". Nagy
szükség volt a tudományukra, hiszen a szkíta-hun-avar-ma
gyar hatalmas népünknek mindig óriási lótenyésztése volt.
Ezért két részre osztották ezt a feladatot:
Gyógykovácsok valójában az állatorvosok és egyben a
„patkolók" is voltak, természetesen elosztva és tökéletesítve
mindegyiket a maga kötelességére. A „ló-szakértők"-nek az
ide tartozó másik csoportja az
ÍJÁSZ MÁGUSOKÉ volt. Ezek tanították a fiatalságot
- már kicsi koruktól kezdve - a lovaglásra, majd a mindenütt
győzedelmet arató lovasíjászatra. Éppen ezért alcsoportjaik
voltak az íjkészítők és a nyereg-, lószerszámkészítők.
(A nyílgyártás a nemzet külön ipara volt.) Ezeket a lovas
íjász mágusokat nevezték „bács"-nak. Valójában már a
kiskortól kezdve, katonai kiképzés volt ez az ifjak részére, de
úgy, mint a férfiúság életének a hozzátartozója. A nemes ló
és a gazdájának közös teljesítménye. Mondhatjuk úgy is,
hogy a két nemes teremtmény együttműködése már a
szkíta őseinktől kezdődően. A görögök őket jelképezték
„kentaur"-ábrázolásukkal.
3. A „MAKKOLTATÓK MÁGUSAI". Itt azt kell figye
lembe venni, hogy népünk az élethez szükséges ételzsiradé
kot, csaknem kizárólagosan a sertéstenyésztésből szerezte be.
A hideg teleket „disznóölés" nélkül még ma sem lehet elkép
zelni. Tehát a sertéstenyésztés is irányítva volt a „mágusok"
által, de ugyancsak az ő neveltjeik végezték a sertés feldolgo
zását is. A böllérek végezték a disznóölést és a feldolgozást
(hurka, kolbász, szalonnakészítést, füstölést és abálást). Tani-

tották a népet a sertéstenyésztés és a hús-, zsírelkészítés min
den lényeges részletére. A falukban és városokban össze
gyűjtötték mindennap a sertéseket, és ezeket a „kan-ász"
vitte makkoltatni, vagy a megfelelő legelőre. Estére haza
tértek az állatok, hogy reggel kezdődjön újra ez a megszokott
életük, addig, míg az anyasertések nem szaporították az állo
mányt, vagy nem vette el életüket az „ember", a saját életének
szolgálatára. A „párosításokat" és a „miskárolásokat" is ezek
a „kanász mágusok" végezték. Hasonlóképpen volt megszer
vezve a „marhatenyésztés" is, amit irányítottak a
4. „GULYÁS MÁGUSOK". Ma már ismerjük a marhate
nyésztés minden nehézségét, de népünk az ún. „rideg mar
hákat" tenyésztette. Ezek a mágusok intézték a juhtenyésztést
is, a csavart szarvú rackajuhok szaporításával. A „juh-ász" is
igen megbecsült szakma volt, hiszen a juhtejből készített
sajtok, túrók füstölésre is kerültek, és a tél ridegségében
bizony sok jó és tápláló falatként szolgáltak. Gyapjúk pedig
éppen a tél folyamán került feldolgozásra a nép meleg ruha
neműjének előállítása végett. De a gulyások ugyanezt vé
gezték a tehéntej ellátás megszervezésével, ami az élet nélkülözheteden kelléke volt.
5. Az ÖTVÖS MÁGUSOK valójában a hagyomány őrzői
voltak, hiszen az ősi hiedelem titkait öntötték nemes fé
mekbe, mint a hiedelem jelképeit. Ez a tudomány is már
szkítának nevezett őseink tulajdona, és tanúsítják az aranyba
öntött csodás ábrázolások. Ezeket bemutatom az egyik
könyvemben. (Igaz Történelmünk Vezérfonala Árpádig.) De
a hun-avar-magyar múltunk is tele van e szent hagyomány
értékeivel, amit a kárpát-medencei sírok rejtettek, és a minket
letipró Habsburg uralom ellopott tőlünk, (mint a Nagy
szentmiklósi aranykincs a bécsi múzeumban), vagy „beol
vasztani" rendelt, és az aranyat, ezüstöt tulajdonította el.
A német-római vallás kegyszereinek nagy része azok az ava
roktól ellopott aranykincsek átalakításával készült egyházi
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kegytárgyak, melyek akárhol is lehetnek, de mindenütt a
készítőik istenes lelkiségét és művészi tudását bizonyítják.
6. A „SZER MÁGUSOK" voltak a „táltosok" segédei, akik a
különféle „szer"-tartásokat gazdagították énekléssel („har
sány"), az ősökről való megemlékezéssel (igric), az elkövet
kezendő időben való kötelességteljesítés elmondásával (né
ző). Ugyanis a régi krónikák is említik azt, amit a néphagyo
mány mond, hogy a „szent berkekben" gyülekeztek őseink
az „áldumásra", a szent ünnepeken. De az inkvizíciós jegy
zőkönyvek beszélnek „százsírhalom berek"-ről és arról,
hogy halottaikat ide temették, mert az „új vallás" papjai csak
azokat engedték eltemetni az ő templomuk melletti teme
tőbe, akiket megkereszteltek az „új vallás" szerint. Ezekből
az adatokból láthatjuk, hogy bizony nagyon sokan nem voltak
hajlandók felvenni a zsidó-kereszténységet, és megmaradtak
az ősi hitben. Ezek azt mondták, hogy: „az új vallás papjai
akkor keresztelnek, amikor az emberfia még nem tudja
használni az eszét." (Vagyis csecsemőkorban.) Az ősi hit
viszont ezt nem „keresztelésnek" nevezte, hanem „leány
és legény beavatásnak", de az „új mód" szerint „keresz
telésnek" is. Talán azért, mert ez is „szenteltvízzel" történt.
De ez a víz azért volt „szentelt", mert a természetből ki
bugyogó, tiszta forrásvíz volt, amit az Isten szentelt meg és
nem a római papok.
A mai „keresztelés" valójában nem más, mint a zsidó
kereszténység valamelyik egyházába való hivatalos felvétele
annak az újszülöttnek, akinek a sorsát így szülei határozzák
meg ezzel az egyházi végzéssel.
Az ősi hit szerint az újszülöttet egy családi szertartással
„családba fogadták", és az édesanya adott nevet gyermeké
nek, miképpen leírom a „Liturgia" c. fejezetben. Azután kö
vetkezett a „legényavatás" (vagy „pilisezés") 18 éves korban,
és a „leányoknak a pártába avatása" a hajadonság 16. évé
ben.
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A „legényavatás" vagy „pilisezés":
Amikor a fiúgyermek betöltötte a 18. életévét, a táltosok elvitték
őt egy „szent" forráshoz. Lenyírták elöl a haját, és derékig meg
mosták a forrás vizében, azután a hátát bekenték a Boldogasszony
füveiből készített szent olajjal annak érdekében, hogy bírja jól az
élet terheit, és kapott egy bőrből való férfiövet, a férfiasság jel
képeként.
A hajadonok „pártába avatása" igen magasztos családi ünnep
séggel történt, és nagyon sokszor „eljegyzés" is volt egyidejűleg.
A néprajzosainknak kellene felderíteni ennek a részleteit. Nekünk
csak kevés adatot sikerült találni erre vonatkozólag, de azok is igen
jellemzik ennek a családi ünnepnek a jelentőségét. Úgy tudjuk,
hogy a leányaink 16 éves korukig két copfba fonottan viselték
hajukat. E napon ünnepélyesen megszűnt a kettős hajfonat.
Itt is „hajvágás" volt a rituális kezdet, és aztán vagy kibontott haj
dísz, vagy „egy" hajfonat volt a „párta" alapja. „A pártát rendszerint
az avatásra kerülő hajadon saját maga készítette, mintegy vizsga
darabként kézimunka művészetének az igazolására. Az egész család
és a meghívott »legények« előtt történt a »pártázás«, amikor is a
párta feltevése előtt egy »szer mágusnő« ősi imádsággal fordult
Boldogasszonyunkhoz, kérve, hogy vegye leányai közé az új
»pártás« hajadont, akinek homlokát kente be azután a Bol
dogasszony füveiből készített szent olajjal."
A középkori inkvizíciók kegyetlensége miatt azonban ezeket
az ünnepségeket nem tudták a családi házban tartani, hanem a
„rejtekhelyeken". Azért említik a jegyzőkönyvek a „bújóberek",
„lápbújó" vagy „lóvágótelke" elnevezéseket. De népünk minden
veszély ellenére is megtartotta ezeket az ünnepeket, és a házasság
kötéseket, valamint a „halotti" tort is. Az elmondottakkal ezeknek
a „szer mágusoknak" a fontosságát akartam kiemelni azért, mert
úgy vélem, hogy a mai Magyarságnak a kozmikus útra való tere
lésében az általam „Magyar Hit"-nek nevezett ősi Jézushitünket
tanító „apostoloknak", pontosan ezeknek a „szer mágusoknak"
a hivatását kell átvenni. Vagyis szent hagyományainkat ápolni,
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őseink dicsőséges és igaz történelmét tanítani, rovásírásunk
kal együtt. Szeretném, ha az olvasó megértené jó szándékomat.
Ugyanis népünk lelki átalakulását kell megteremteni a „tudók
nak", az új világ „táltosainak". Azoknak, akik már a fényben
állanak. Jézus Urunk rendelkezése szerint kell ezt a megújulá
sunkat élni. Így mondta nekünk:
„Szükséges nektek újraszületnetek víztől és lélektől." (TAMÁS
EVANGÉLIUMÁBAN így írva és JÁNOS 3.3 és 5.)
Menj hát, Testvérem egy forráshoz. Mosd le magadról a múltad
mindenségét, derékig megfürödve benne. Így átestél a „pilisezés"
ősi szertartásán, és vesd ki lelkedből mindazt, ami nem forraszt
egybe a mi vérünkkel testet öltött Jézus Urunkkal, drága
Üdvözítőnkkel.
A „tudás" majd táltossá avat, és segítsd a Magyart a Fénybe.
Olyan templomokra, mint amelyekkel a jelenlegi zsidó-keresztény
ségünk „egyházának" nevezett szektái rendelkeznek nincs szük
ségünk. Mert: „ahol ketten-hárman összejönnek, ott vagyok Én
velük..." mondta Üdvözítőnk, és ilyen közös imádságoknál érezni
lehet az Ő jelenlétét is. Kétezer év alatt a „keresztényi szellemnek"
nevezett dogmatika hozzászoktatta az embereket ahhoz, hogy csak
a templom az „Isten háza". Ott lehet csak az „istentiszteletet"
tartani és végezni. Derítsük fel tehát megint együtt, hogy ősi
Jézushitünkben miképpen volt
Az ISTENTISZTELET

Legelőször azt kell elfogadnunk, hogy a „romlatlan", tehát a zsidó
kereszténységbe be nem zsugorított Népünk egész élete UrunkIstenünk tisztelete volt. Amikor az „új" és „idegen egyház"
templomainak felépítésére rendelték és kényszerítették az ősi
Jézushitű népünket, akkor a „régi szokások szerinti Istendicsé
retre" összegyülekeztek titkosan és csendesen a romlatlan és üde
Természet ligeteiben, berkeiben, és az Égre nézve imádkoztak,
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énekeltek, örültek, daloltak, táncoltak az Isten tiszteletére. Mikor
a Nap lement, tüzet gyújtottak, és a Tűz fényében megjelentek a
dicső ősök az öreg mágusok meséivel.
Vajk-Istvántól kezdődően Népünk történetéből csak az maradt
meg írásban, amit ezek a nyugati és idegen papok leírtak a vesz
tünkre és kárunkra. Minden ilyen írás említi azt, hogy a nép a
ligetekben és az erdőben „áldozik pogány isteneinek", pogány
szokásai szerint.
Ebből minket csak az érdekel, hogy az ősi hiedelem népünket
a romlatlan Természethez kapcsolta. Ugyanis ezzel is tanúságot
tettek jó Jézus Urunkhoz való hűségükről, hiszen Ő is a „tónál",
a „hegyen", a „ligetben" beszélt, vagyis tartott „Istentiszteletet"
az összegyűlt népnek. Ősi Jézushitünk tehát jó Üdvözítőnkre való
emlékezésként gyűlt össze az Isten szabad ege alatt már akkor is,
amikor nem kellett elrejtőznie ünnepeinek szertartásaira. Igen
fontos ezt tudni és hangsúlyozni, a zsidó-kereszténység templom
ban való összejövetelének kényszere miatt. (Csak így, zárójelben
hivatkozom a római katolikus egyházi törvényre, mely szerint
„bűnt követ el az, aki nem vesz részt a vasárnapi szentmisén".)
Népünk örömmel és boldogan ment el a „ligetekbe" vagy a „pusz
ta-helyre" éppen úgy, amiként Jézus Urunkhoz is boldogan ment
a Nép, amint az evangéliumok is így mondják. (MÁRK 1.35., LUK.
4. 42.) Lukácsnak az itt idézett versében azt is megtaláljuk, hogy
Jézus Urunk már a Napkelte előtt ott volt az imádkozás helyén.
Ősi hitünk vallói szintén a Napkeltekor mondták el az első
imádságot, és idegen történészek írják ezt nagy királyunkról ATILLÁ-ról - is.
Miután az előbbiekben hivatkoztam az evangéliumokra, most
a zsidó-kereszténységünk védői biztosan azzal vágnak szembe, amit
Lukács ír a hivatkozott rész másik verseiben így:
„Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába, és híre mené
neki az egész környéken. — És Ő taníta azoknak a zsinagógáiban,
dicsőítvén mendenektől." (LUK. 4. 24-25.)

203

Ezzel az evangéliumi szöveggel kívánják azt bizonyítani, hogy
a mi drága Jézus Urunk a zsidók zsinagógáiban (zsidótemplo
mokban) tanított.
,,Jézus Király - a Pártus Herceg" című könyvemben bizo
nyítom azt, hogy „Galielában csak Kr. u. 2. évszázadtól épülnek
a zsidók templomai" (304. oldal), tehát Jézus Urunk nem tanít
hatott ezekben a „zsinagógának" nevezett „templomokban", mert
ilyenek az Ő korában nem léteztek. Most abban a helyzetben
vagyok, hogy ismét fel tudom hívni olvasóim figyelmét az evan
géliumi írások tudatos hamisítására.
A görögül írt evangéliumokban szerepel a „synagogue" ki
fejezés. Egy kiváló szakkönyv: „AZIMOV's Guide to the Bible,
the old Testament" c. kötet 500. oldalán így ír:
"The word 'synagogue' is from the greek expression, meaning 'an assembling together'..."
Magyarra fordítva:
„A »zsinagóga« görög kifejezés, jelentése »együttes (közös) össze
jövetel. .. (talán »gyülekezési hely«)."
Ha Azimov professzor adata szerint értelmezzük az idézett
evangéliumi szövegeket, akkor bizony Üdvözítőnk nem a zsidók
templomaiban tanított és tartott Istentiszteletet, hanem a
Természetben lévő gyülekező helyeken, a „tónál", a „hegyen",
a „ligetekben".
Ezt utánozták tehát Jézushitű őseink. De Azimov bölcsen meg
magyarázza ezt a „szóátvételt" így:
,,A »synagogue« (zsinagóga) kifejezés templomra való vonatkoztatása
a zsidóknál csak a kiűzetésük (exile) után keletkezett, amikor a köz
ponti, jeruzsálemi templomuk leromboltatott, és a »központosított
istentisztelet rituális kellékei megszűntek«."
Az evangéliumokban lévő sok „torai" (zsidóértékű) beékelést
tehát kiegészítették a „gyülekezeti hely" (synagogue)-nek
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„zsidó-templommá" (zsinagógává) való változtatásával. Ezzel is
Jézus Urunk zsidó voltát kívánják bizonyítani azok az evangéliumi
szövegek, amelyek így Üdvözítőnket a zsidók templomaiba (zsina
gógáiba) helyezik.
Jézus Urunk soha nem tette be a lábát a jeruzsálemi központi
zsidótemplomba. Más templomuk a zsidóknak ebben a korban
nem volt, hiszen akkor nem Kajafásék szedték volna az „adót"
a zsidóktól, hanem a „másik" templom. Csak itt lehetett
Jahwénak „áldozatokat" beszolgáltatni a főpapok és papi
hercegek kezeihez való juttatással.
De írnom kell a MI templomainkról, amelyek a Pártus
Birodalomban voltak, és a Kr. u. 3. században már MANI egy
házszervezetéhez tartoztak. Tudjuk, hogy a a perzsák 360
templomunkat romboltak le. Ezek azonban nem olyan „templo
mok", „parókiák" voltak, mint a mai zsidó-kereszténység templo
mai, hanem a „tudás házai". Csillagvizsgálók, egyetemek, iskolák,
kórházak, egészségügyi szervek, szülőotthonok, bölcsődék és még
a színház is a templomi szervezet kezelésében volt. Tehát a szü
letéstől a jólét-bőségen át az öregségi gondoskodásig, a halotti
tisztesség megadásáig minden, de minden a Pártus Birodalom
templomai által volt megszervezve. Ezáltal érvényesült a Pártus
Hercegben testet öltött Isten Fiának ez a törvénye:
„Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!"
Isten Fiának a Népe csak így élhetett, megbecsülve Nemzeté
nek karizmatikus küldetését és elhívását. Mert azért született
embertestben e Nemzet vérével az Isten Fia.
Ez a Jézushit a magyar újraéledés kötelessége, a Magyar
Léleknek a karizmája.
* * *
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VII.
A MAGYAROK I S T E N E
MAGYAROK ISTENE
Imádkozunk Hozzád.
Elibéd borulunk...
Fordítsd felénk orcád!

Igen! - A MAGYAROK ISTENÉHEZ (így, nagybetűvel) for
dulunk. Hozzá kiáltunk. Hozzá fohászkodunk, mert csakis Ő, az
Ő csodálatos megnyilatkozásával tud kivezetni minket ebből az
útvesztőből, ahová az „utat tévesztett" Magyarság került.
A MAGYAROK ISTENE is az Egyetlent tükrözi, de a magyar
nép sajátos lelkiségének a sugarában és ezt a „népi sugárkévét", a
nép lelkében élő ősi Istenszemléletet igyekezett megváltoztatni a
judai-kereszténység térítése. Ezt - a Magyarok Istenéről formált
szemléletet - nevezte aztán a római-judai-keresztény hitoktatás
„pogányságnak" és így lettünk pogányok mindnyájan, akik a
Magyarok Istenéhez imádkozunk.
Elérkezettnek látjuk az „idők teljességét" arra, hogy
megismerjük a MAGYAROK I S T E N É T . Nem egy „külön"
Istent, hanem azt az E G Y E T L E N T , aki Világunk minden
teremtményének Istene és úgy ismerjük meg ŐT, amint a mai
napig él a Magyar Néplélekben. Egyszerű szóval kifejezve tanítjuk,
hirdetjük, ismertetjük az „Istenlátás", Istenre nézés és a Hozzá
való közelítés ősi és magyari módját. Tehát nem utánozunk más
népeket. Tiszteljük a zsidók, mohamedánok, hinduk és mindenki
más szemléletét, de meghagyjuk nekik és mi a saját lelkiségünkből
fakadt Istenszemléletet követjük és ebben az EGYETLEN azért
a MAGYAROK ISTENE, mert mi ŐT így látjuk és Lényét - a
magunk hite szerint - így magyarázzuk.
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Ezt a magyari Istenlátásunkat talán ahhoz a példához hasonlít
hatjuk a legjobban, ha száz festőművészt a Napkelte elé állítunk
és kérjük őket, hogy rögzítsék le a vásznon a pirkadás gyönyö
rűségét. Biztosak vagyunk abban, hogy mind a száz kép különböző
lesz. A száz közül mi a „magyari" képet vesszük a magunkénak.
Hát így tekintünk - magyari módon - az Egyetlenre is és szí
vünk, lelkünk magyari érzésével nevezzük Őt a MAGYAROK
ISTENÉNEK.
Nagyon fontos, hogy visszatérjünk Hozzá éppen MOST, ami
kor egyszerre és szervezetten fordul ellene a judai-kereszténység
és az „állítólagos ateista" de mindenütt zsidók által vezetett és
irányított - ideológiai támadás.
Minden magyar Testvért hívunk a Magyarok Istenének a látá
sára. Mindent elmondunk, ami őseinket Hozzá kötötte és a Nép
Lelkében élő Magyar Hit az Ő Lényegét és Tartalmát a mai napig
megőrizte. Más hitre tanítottak minket, és más szemüvegen néztük
eddig az Egyetlent. Vegyük le a szemüvegeket és nézzünk a saját
szemünkkel.
Ezt az Istenes szándékot szolgálják az elkövetkezendő tanul
mányok.

A magyarok Istenének alakja
népi forrásaink nyomán
„Miképpen a Mennyben, azonképpen itt a Földön is"
Ma is énekeljük: „Magyarok Istene rontsd a labanc erejét". Ma is
együtt mondjuk Petőfivel: „A Magyarok Istenére esküszünk..."
és csak mi magyarok esküszünk az „Élő Istenre." Mit takar a száz
és száz példával bizonyítható előfordulás, milyen vallási fogalmat
takar a „Magyarok Istene"?
Ám miért szükséges a mai elvilágiasult korban az égi magyar
istenfogalom keresése? Hiszen nem tagadhatjuk, igaza volt Irányi
nak, aki a múlt században figyelmeztetett:
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„Nem az a fontos, sej öcsém! hogy honnan jöttél, hanem az, hogy
hová mész!"
Csak ő még tudta vagy sejtette, honnan jöttünk, s tudta azt is,
hogy a kiindulási pont nélkül nem lehet a megtett utat felmérni,
és utunk célját kitűzni.
Eszmefuttatásunk sarkkövévé az ősi szöveget tesszük:
„Miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is..."
Az ószövetségi teremtéstörténet, melynek eredete ismert, ha
sonló megfogalmazást ad:
„Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra."
Természetesen nem lehet ezt a hasonlatosságot kézzelfogható
módon felfogni és magunknak egy emberképű Istent megalkotni.
Kétségtelen, hogy egy átvitt értelemben istenképű emberről lehet
csak szó.
HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG

Miben hasonlíthat tehát az ember Istenhez? Ha népi forrásainkat
vizsgáljuk, azonnal feltűnik a hármas szám gyakori, rendszeres és
tudatos előfordulása: három a magyar igazság, három az alsó világ
(nem alvilág!), három népmeséink fiú- és leánytestvére, hármas
az arany, réz és ezüst jelkép-együttese, a hármashalom az ország
jele, három a tánc (lassú, mérsékelt és gyors), mely a magyar lélek
ritmusából fakad. De a hősnek is három feladatot kell elvégezni
és az esztendő is csak három nap.
Ezen kívül három Boldogasszonyunk van (Nagyasszony, Boldo
gasszony és Kisasszony). Kétségkívül a három egy szent szám,
melynek mély vallási gyökere van, hisz „3" a Feltámadás száma is.
S valóban az ember is egy hármas egység, a magyar Szent
háromság földi hasonmása: az értelem (szellem), az érzelem (lélek)
és az anyag (test = élő anyag) összefonódása.
Ilyen és csak ilyen értelemben lehet az ember hasonló Istenhez.
Érthető, hogy ősidőktől fogva a hármas kör jelentette az örök Istent:
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a belső kör:
az örök Anyag,
a középső kör: az örök Lélek (érzelem),
a külső kör:
az örök Bölcsesség (tudás).
S tényleg népi imádságainkban ezt a hármas tagolódást meg
találjuk (Isten akarata = értelem, Isten jósága = érzelem, Isten
bősége = anyag). Nincs tehát Isten fogalma leszűkítve egy Szellemi
Lényre, sem a Láthatatlan Szeretetre. Nem, a Magyarok Istene
magában foglalja az örök Anyagot is, és nem engedi meg Hármas
Lényegének darabokra bontását.
Ez a Szentháromság tökéletes összhangot sugároz. Az ember
földi feladata ezen harmónia megközelítése. Mert az értelem
túlsúlya az embert elmagányosítja, gőgössé teszi. Az értelem és
érzelem közös túltengése a test tagadásával rajongót fejleszt ki.
Az érzelem egyeduralma szertelenséget okoz, viszont túlsúlyos
kapcsolódása a testtel, az embert az állat szintjére süllyeszti. A test
imádata meg az embert csupán az anyagcsere biztosítására állí
taná be.
Persze a szellem, lélek és a test harmóniáját az ember el nem
érheti, csak megközelítheti. Ez két okból érthető: az ember nyitott
lényként születik a földre, s mindhárom összetevőjét fejlesztenie
kell, de buktatókkal van tele a fejlődés útja. Másodszor, mert egyéni
harmóniáját csak az emberi társadalom összhangzatához viszo
nyítva fejlesztheti. Más szóval az ember nem él elefántcsonttornyá
ban, hanem függ társaitól.
De azok is függenek tőle: ezért köteles embertársaiért csele
kedni, hogy azok is segíthessenek neki egyensúlya kialakításában.
Tehát nem az aszkéta a cél, hanem a társadalomért is dolgozó,
kiegyensúlyozott egyéniség.
De a legfőbb segítséget Teremtőjétől, a Magyarok Istenétől
kapja. Ez a segítség elsősorban sorsának legfőbb meghatározóját,
a nemiségét érinti. Őseink egyik legnagyobb erejű felismerése az
volt, hogy az örök Isten magában foglalja a férfi- és a nőelvet is.
Persze itt is csak átvitt értelmű tulajdonságokról van szó, amelyeket
jobb híján így nevezünk.
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A férfielv jelenti a kisugárzást, kiszórást, megtermékenyítést:
az alkotóerőt. A nőelv a visszasugárzást, befogadást és megtermékenyülést: a termőerőt jelzi.

A FÉRFIELVŰ ÉS NŐELVŰ ÖRÖK ISTEN

Ez a felismerés tette lehetővé, hogy mindenki saját nemének meg
felelően kérhette az Isten kegyelmét és megértését, kereshette
Istennel való azonosulását.
Az ember azonban földi pályafutása folyamán három életszaka
szon megy keresztül.
- Az első szakaszban először anyjától válik el véglegesen testben
(7. év), majd érzelmileg szakad el szüleitől (14. év), hogy a
szellemi önállósulás is bekövetkezzék a 21. életévvel.
- Aztán következik az alkotás korszaka, amely az 55. életévvel
fejeződik be. A családalapítás, a létalapok megteremtése és a
gyermeknevelés ezen szakasz főbb állomásai.
- A harmadik korszak a testi hanyatlás, de a lelki gazdagodás
és szellemi téren a tanítás ideje. Ekkor készíti elő utódját, s
adja át tapasztalatait, tudását a következő zászlóvivő nemze
déknek.
Teljesen érthető őseink felfogása, hogy az örök Isten minden
életszakaszban mindkét nembeli lénynek példát és segítséget nyújt.
A gyermekeknek ott a Gyermek és a Szűz (Kisasszony), az élet
teljében lévőknek a Fiú és az Anya (Boldogasszony), az időseb
beknek az Atya és a Nagyasszony (Nagyboldogasszony). S itt
láthatjuk világosan, hogy egy évezred kereszténysége ellenére is
mindezen Isteni Személyek - gondolatsorunk ezen pontján ki
mondhatjuk: a kétszeres Szentháromság tagjai - népünkben feled
hetetlenül és kitörölhetetlenül élnek.
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A háromlényegű kettős Szentháromság
Természetesen minden Isteni Személy magában foglalja különkülön is az anyag, lélek és szellem (értelem) hármasságát.

Nem kell sok magyarázat az ábrához:
- Az Atyához tartozik a Tanító Értelem, a Megbocsátó Szeretet
és az anyag vonatkozásában a Mindenség Sugárzása. Csillag
képe az öreg Út (UTU?), a Nagy Út, a Hadak Útja.
- A Fiúhoz tartozik az Alkotó Értelem, a Cselekvő Szeretet és
a Tömény Sugárzás. Csillagképe a Nap (lásd a napköszön
téseket).
- A Gyermeké a Nyílt (nyiladozó) Értelem, a Gyermeki (elfogu
latlan) Szeretet és a születő, növekvő Sugárzás. Csillagjelképe
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az Üstökös (betlehemi csillag). Legújabban amerikai csilla
gászok Kr. e. 2-ben a Regulus és a Jupiter konjunkciójáról
beszélnek. Ez sem zavar minket, mert Regulus a mi Árgyélusunk és kiskirálynak (királyfinak) ismerjük.
- A Nagyasszonyé az Életvédő Tudás, Ő az élet védelmezője,
a ráolvasásaink címzettje. Ő a Megértő Szeretet, s hozzá tar
tozik a Visszasugárzó Anyag. Csillagjelképe a Hold. Erre új
és perdöntő anyagunk van: „Édesapám, Csilip Péter nem is
nevezte a Hódat másképpen, csak Babba Máriának. Feléje fordulva
imádkozott este, reggel meg a felkelő Nap felé. Mindig keletre
fordulva imádkozott. Mi is így imádkozunk most az öregemmel.
Látja, a keleti falon van a kereszt. Régen mindenki háza keleti
falára tette a keresztet vagy a szentképet. A Babba Mária képét is,
és arra felé fordulva imádkozott."
„A gyermekeknek minden olyan kép, amelyiken Jézus van
(Anyjával), az már Babba Mária. Mert a gyermek úgy ismeri
meg az Istent, hogy az Babba Mária."
„A Babba Mária? Hát az a Jóisten." (Babba székely szó.
Jelentése: szép, csinos, kecses.)
„Babba Mária Gyimesben valóban a Fény Szüzét jelentette."
„Mitológiai szótárakat szintén átnézve, mindössze két olyan
nevet találtam,, amely Babbával hasonló hangzású. Az egyik a sumír
BABA, más olvasatban Bawu vagy Bau, a termékenység istennője,
vagy földanya, aki életet lehel az élőlényekbe. A közismert szláv
Babának semmi olyan tulajdonsága nincs, amely a gyimesi Isten
nővel rokoníthatná. Babba Mária nyomait a Székelyföldön, elsősor
ban Csíkban kellene tovább kutatni. Talán az a rejtély is megol
dódnék, hogy miért lett Babba Mária kultikus központja Csíksomlyó,
vagyis, hogy századok óta miért éppen a somlyói Máriához sereg
lenek a búcsújáró székelyek és csángók." (Dacszó Árpád: A gyimesi
Babba Mária, Népismereti Dolgozatok 1980, Kritérion Könyv
kiadó, Bukarest, 231-38. oldalak). Különben lásd a „Sarlós
Máriát" is (a Hold sarlója!).

- Boldogasszony maga az Élethozó Tudás (Boldogasszony
ágya), s övé a határtalan „Életszeretet". Hozzá tartozik az
Élő Anyag. Csillagképe a Föld (Földanyánk!). Nem véletlen,
hogy a keresztény Szűz Anya-ábrázolásokon is gyakran talál
kozunk a földgömbbel lábai alatt...
- A Kisasszony az Életsejtő Tudás, a Várakozó Szeretet és anyagi
szinten egyértelműen kötődik az életre készülő, az Életre váró
Anyaggal. Csillagjelképe az Esthajnal. S valóban a Szent Szűz
csillaga egy élethordozásra készülő bolygó. Véletlen?
Mindent egybevetve, a Magyarok Istenének 18 megnyilvánu
lásáról kaptunk képet. Ebből 3 X 3 a férfielvet és ugyancsak 3 x 3
a nőelvet tükrözi. Érdemes meggondolni, hogy ezt az ősi tudás
kincsből származó felismerést az átvevő népek nem értették meg,
és lényegét elfelejtették. Fura istencsaládokat alakítottak ki, ame
lyek cselszövéssel és mulatozással teli életet éltek. Zeusz az ősistent
(nagyapját) ennek megfelelően letaszította trónjáról (Uranos = Úr
- an - os?) és emberarcú istentársait (férj, feleség, gyerekek,
testvérek) az Olymposzra helyezte.
A rómaiak követték persze a görögöket. Így lett a Gyermekből
Ámor és Erosz, a Szűzből Aphrodite és Vesta, a Fiúból Apolló és
Jánusz, a Boldogaszszonyból Demeter és Ceresz, az Atyából Zeusz
és Jupiter, a Nagyboldogasszonyból Hera és Junó. Persze az igaz
értelmet feledve, napi és házi szükségleteik szerint az istenek társa
ságát hihetetlenül megszaporították.
Kívánatos lenne, ha történészeink ezen felismerések birtokában
őskutatásunk idevonatkozó anyagát felülvizsgálnák. Célszerű lenne
a csillagjelképek átnézése is, mert lehetséges, hogy mind a 18 isteni
tulajdonságnak külön jelképe volt.
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Az ősi hit ma is él
Honfoglaló őseink bizonyára csodálkoztak, amikor a hittérítők
nekik egy szokatlan összetételű Szentháromságot hirdettek, amely
ugyan az átfogó magyar istenképnek része - Atya, Fiú és Szentlélek
- de mégis csak csonka része. Az Atya és Fiú mellől hiányzik a
Gyermek, akit ugyan a földre szállt Fiú gyermekkora elég jól pótolt.
A Szentlélek mellől hiányzik az örök Értelem és az örök Anyag.
A Boldogasszony-hármas teljesen eltűnt, s valóságos csoda, hogy
Szent István halálos ágyán mégis Neki ajánlotta országát és népét.
Szűz Mária, Jézus földi anyja beazonosítása sem járt még a mai
napig teljes sikerrel, talán a Kisasszony alakját kivéve, de őt sem
isteni személyként, hanem egy alacsonyabb szinten - bár külön
szerepben.
De az ősvallás erejét jelenti, hogy azóta Szűz Mária alakja diffe
renciálódott, kiszélesedett és a Szűz mellett tovább él az Anya és
az Ég Királynője is. Mindenesetre csak a magyar egyházi énekes
könyvekben vannak külön fejezetekben a Mária és Boldogasszony
énekek!
Legnagyobb nehézséget jelenthette azonban az örök Anyag
isteni lényegének feladása. Nem voltak többé szent hegyek, szent
folyók (Ister), szent források (a későbbi búcsújáróhelyek kiinduló
pontjai), s mondai jellegűvé vált a Világ Aranyos Szeglete, a Magyar
Haza. De a kenyérre ma is azt mondjuk, hogy Élet, s az útszéli
keresztek, kápolnák és szentképek ma is a régi felfogásról tanús
kodnak.
A magyar nép tudta, hogy az örök Istenhez az új hit útján is el
lehet jutni, hiszen a földre szálló Istenfiút ő is várta -, de nem adta
fel a többi jól bevált út használatát. Ez eredményezte vallási türelmességét és az „új" hitbe való „belenyugvását". Mindezt össze
foglalva a Háromlényegű Kettős Szentháromság szimbólumát egy
ismertebb alakban adhatjuk vissza:
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A magyar ősvallás éve
(Három napból áll az esztendő)
Ha a fenti ábrán az óra járásával egyező irányban haladunk, meg
kapjuk a naptári év lefolyását meghatározó erőpárokat:
- Gyermek - Boldogasszony (Anya)
- Fiú - Nagyasszony (Nagyboldogasszony)
- Atya - Kisasszony.
Azt hiszem, összetartozásuk logikája világos és nem szorul ma
gyarázatra. Az erőpárok időszakai nem teljesen egyeznek. Ez abból
következik, hogy a Szeplőtelen Fogantatás a Gyermek születése
előtt történik. Az időszakokat népmeséink logikája szerint napok
nak, a Magyarok Istene napjainak nevezzük.
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Most forgassuk le az óegyházi esztendőt:
Boldogasszony napja, Gyermek napja
(december 22.-április 21-ig)
- A Szeplőtelen Fogantatás napján, december 8-án kezdődik
az Anya, a Boldogasszony időszaka. Január 1-je Isten Anyja
ünnepe. Február l-jén a Gyertyaszentelő Boldogasszony
megszenteli az új fényt, és március 25-én, a Gyümölcsoltó
Boldogasszony megindítja a természet virágzását.
- December 22-én születik újjá a Nap, születik az Isteni Gyer
mek. Az évkezdő regölés napja a szarvasagancsos regösök
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bűvös jókívánságaival. Január 6-án jönnek a napkeleti mágusok.
Január 9-én vízbe merítik (megkeresztelik) a Gyermeket.
Virágvasárnapkor jön a kiszehajtás és a villőzés: a tél, a sötétség
elhajtása és az élet behozatala. Húsvétkor a földi emberré
vált Gyermek feltámadásának dicsőségét ünneplik.
Nagyasszony napja, Fiú napja
(április 22.-augusztus 21-ig)
-Május a Szűz Anya hónapja és június 18-án a Szűz Szívét
ünnepeljük. Július 2-án van a Sarlós Boldogasszony napja,
mely szinte előrejelzi augusztust, Nagyboldogasszony hó
napját. Augusztus 5-én üdvözöljük Havas Boldogasszonyt
(Havas = Havi = a női termékenység őrzője?). Augusztus 15-én
Nagyboldogasszony és 22-én a Világ Királynője.
-Május 29-én küldte el a Fiú a Szentlelket. Pünkösdi király
választása. Június 9-én ünnepeljük az Úr napját. 21-én meg
gyújtjuk a Szentivánéji tüzet, és tűzugrással fejezzük ki örö
münket a Világ Világosságának győzelme miatt a sötétség
felett. Valószínű, hogy valaha augusztus 20. is a Fiú ünnepe
volt népünknél. Így érthetjük meg, hogy miért szükségszerűen
és természetesen éppen ebben az isteni napban ítélkeztek az
Árpádok az esztergomi oroszlánok között: a Nagyasszony és
a Fiú - jelképezve a Nap és a Hold által - legerősebb kisugár
zása idején!
Kisasszony napja, Atya napja
(augusztus 22.-december 21-ig)
- Szeptember a Kisasszony hónapja. 8-án ünnepeljük Kisboldogasszonyt, 12-én Magyarok Nagyasszonyát, 15-én a Hétfájdalmú Szűzanyát. Október 7-én emlékezünk a Rózsafüzér
Királynőjére, és november 21-én a Szűz Bemutatására.
- Az őszi napéjegyenlőség az Atya évzáró, mérlegelő és ítélkező
időszakának szimbolikus jegye. November 20-án imádjuk a
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Világ Királyát, aki a Vörös Vándor képében december 21-én
oldoz fel minket bűneink alól. Ekkor jöttek a regösök a rőt
bika szarvai között függő napkoronggal, s felszólították a ház
népét a tisztulásra. Mai keresztény formája a Mikulás napja.
Így érthetjük meg, hogy népmesehőseinknek miért három nap
volt egy esztendő, ha a „jóságos öregembernél" vagy „asszonynál"
szolgáltak. Nyilván a leendő táltosok kiképzéséről volt szó.
Csodálatos módon minden az ősvallásunkra utaló népszokás
stb. a „helyére" kerül, s mindenki számára érthetővé válik az ős
magyar vallási év. Azon, hogy a keresztény egyházi évvel is szinte
teljesen egyezik, ne csodálkozzunk. Egy tőről fakadt mind a kettő...

Az ÉLETFA, ÉGIGÉRŐ FA, A PARADICSOMI FA

Az Életfa irodalma gazdag és egyre bővül. Itt most csak azokat a
gondolatokat fűzzük e tárgyhoz, amelyek a magyar ősvallás szem
pontjából a megértést szolgálják. Hiszen kétségtelen jelképi jellege,
amely nem más, mint az ómagyar világkép összefoglalása.
(De éppen az „Életfa" ábrázolás és a hozzá tapadó felfogás mé
lyíti el ősvallásunk eredetét az ókori Mezopotámiáig.)

ALSÓ VILÁGOK

Népmeséink hősei legendásan hosszú nyíláson ereszkednek le a
legbelsőbb arany világba. Ez az erős izzás világa, mely a Nap izzá
sához hasonló.
Kifelé jövet ismét a rézvilágba jutnak először. Ez a vörös izzás,
tehát hűlés rétege, az életre készülő anyag jele. Nem véletlen, hogy
a felső világbeli Esthajnal bolygóval azonos értékű. Persze, mai
népmeséink - felejtve az izzás lényegességét - a fémek érték-
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rendszeréből kiindulva - az arany után az ezüstvilágot említik.
Vizsgálataink alapján most helyreállíthatjuk az eredeti sorrendet.
A legkülsőbb alsó világ a megszilárdult anyag, az ezüst rétege,
mely ismét a Holdra utal. Tehát itt is érvényesül a szent hármas
tagozódás!
ÉLŐ VILÁGOK

Ez is hármas beosztású. A legalsó, a szilárd anyagra rásimuló réteg
az élő anyag legegyszerűbb formája (növényvilág stb.). Következő
világ az élő anyag és a lélek kettős világa (állatvilág), hiszen nem
hiába beszélünk „lelkes állatokról". Hogy az állatok érzelmi képes
séggel rendelkeznek - persze csak a legalsóbb szinten - az ma már
kétségtelen.
A legfelső élő világ az ember világa, akinél az élő anyag nemcsak
a lélekkel, hanem az értelemmel is kapcsolódik. Itt már az én tudata
jelen van, s ez az öntudat egyedi lénnyé teszi az embert.

FELSŐ VILÁGOK

A felső világok szintén hármas tagozódásának alsó része az életet
hordozó bolygók öve. Népmese hőseink az égigérő fán felmászva
lakható helyekre jutottak, amelyeket a mesemondók levéllel jel
képeznek.
A következő réteg a forró, életre készülő bolygók megszámlál
hatatlan sokasága. Itt felmerül a kérdés újólag, honnan lehetett
erről őseinknek tudomása? Hogyan született ezen felismerésük?
Jelképük az életfán a bimbó.
A felső réteg - ha a felső világgal kapcsolatban egyáltalán lehet
rétegekről beszélni - a fénylő sugárzás, a csillagmilliók (napok)
öve. Ezek a „százezer sövények", melyek „gyújtatlan gyulladnak,
s oltatlan alusznak". Jelképük az életfán a virág.
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Tehát az életfa ábrázolásnál a következő szimbólumokra ügyeljünk:
Felső világok:

Középső világok:

virágok
bimbók
levelek

korona

ember
állat
növény

törzs

ezüst
réz
arany

hármas kör = gyökér

Alsó világok:

BEFEJEZŐ KÍVÁNSÁG

Segítsen meg minket a Magyarok Istene, hogy ez a kis munka
felgyújtsa a múlt kutatóinak szívét, hogy még jobban behatolhas
sunk múltunk titkaiba.
Klement Kornél
* * *

Példák az Életfa motívumra:
1. Részlet egy Istvánköszöntőből: (Csácsbozsok, Zala)
A Szent István udvarán, udvarán
Vagyon egy szép almafa.
Föld adja gyökerét,
Gyökér adja fáját,
Fája adja ágát,
Ága adja bimbóját,
Bimbó adja virágát,
Virág adja almáját.
Dicsérjük a boldogságos Szűz Máriát.
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2. Egy János köszöntö: (Nagyszalonta, Bihar)
Mennyország piaca gyémántbúl van rakva,
annak közepin egy arany almafa;
Pirossal bimbódzik, zölddel leveledzik;
Annak a bimbóját az angyalok szedik.
Angyalok szedik, bokrétába kötik
Szent (János) fejire ajándíkul teszik.
Ha szent (János) meghal, vitessik a mennybe.
Aranybúl korona títessík fejire!
Szívesen kívánom.

A magyarok Istene
felé vezető utat mutatjuk és tanítjuk azt is, hogy miképpen látták
az Ő hatalmasságát őseink a hitvilágukban. Azért tesszük ezt, mert
a judai-kereszténységben hiányzik az isteni Nőelvűség, amit a ma
gyar népi hiedelem olyan titokzatosan, de erős hittel - a mai napig
megőrzött.
A kereszténységben - talán éppen az isteni Nőelvűség hiánya okozza azt a tényt, hogy a SZERETET - amit Jézus „ÚJ TÖR
VÉNYNEK" nevezett - sokszor még a családon belül sem érvé
nyesül úgy, amint annak lennie kellene. Pedig a sok judai-keresz
tény felekezetbe szétverődött magyarság ismeri János evangé
liumát, ahol is a 13. rész 34. verse szerint Jézus Urunk így mondta:
„ Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást."
(Az eredeti görög szövegben nem „ parancsolat" van írva, ha
nem „törvény".)
Arra a „magyar keresztényre" pedig, aki így - szeretet nélkül
él - az Isten Nagy Törvényének ítélete hull, hisz ezt is megmondta
a vérünkkel testet öltött Isten Fiú így:
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„...mindaz, aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül - méltó az
ítéletre..." (MÁTÉ 5,22.)
A „magyarokra", akik nemzeti öntudat nélkül élnek és így „ok
nélkül" haragusznak azokra az atyafiaikra, akik a nemzettestvéri
szeretet gyakorlását, egymás megbecsülését kérik, és az ősök tiszte
letét hirdetik, bizony csak érvényessé válik ez az „ítélet". Mert
Istentől nyert kötelességünk a „világosság" terjesztése. Az „igazság"
tanítása és hirdetése, hiszen ez a népnevünkben is parancsként ott
van. MAH-GAR - MAGYAR, az ősi nyelven: a „TUDÁS N É 
PE". Jézus Urunk mondta így:
„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épült
várost. Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel
sózzák meg...? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és
eltapossák az emberek." (MÁTÉ, 5, 13-14.)
Legyünk igazságosak. Nem „eltaposódik" minden „megízetlenült" magyar ebben a nagy világban?
Olvasóink között igen sokan vannak, akik elmélyednek az
Istenre való gondolásban. Vannak, akik „magyari hiedelem" szerint
élnek, és olyanok is, akik más, keleti magyarázatok szerint haladnak.
De minden igaz út Istenhez vezet, mert minden igaz ösvény az
övé. Egyik olvasónk az alábbi gondolatokkal köszöntött minket:
,,Az Isten utáni kutatás a szeretet korlátlan adományozásából,
és azokból a velejáró bámulatos felfedezésekből áll, melyek
révén új és bőségesebb szeretetet lehet adományozni.
* * *

Az ember részére a szeretet a legegyenesebb és a legkedvesebb
út Istenhez.
* * *
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Mivel az Isten bennetek lakozik, már át is hidalta a véges és
végtelen közötti hézagot.
* * *

Minél jobban megközelíti az ember az Istent a szeretet által,
annál nagyobb annak az embernek a valósága.
* * *

Az emberi tiszta gondolat az, ami az Isten felé vezérel titeket."
* * *

A magyarok Istene!
Keresve kutatom nagy titkaidat pedig jól tudom, kis ember vagyok.
Egyetlen kincsem csak az, mit adtál...
s ami mindig a szememben ragyog.
A Hit, a Lélek
amit mi -földi kontárok csak eltemetünk,
de értékelni, Hozzád emelni
nincs elég erőnk, se elég betűnk.
Magyarok Istene!
Te csak mindig adsz,
s mi mégis mindig többet kérünk.
Összetett kézzel várunk, remélünk.
És lassan elfogy a magyar élet.
A sok nap, év mind — mind elmegy
Csak egy marad itt - mindig, örökké:
A Te Irgalmad, nagy Kegyelmed.
(Badiny)
223

A Boldogasszony
Írtunk már sokat a MAGYAROK ISTENÉRŐL. Arról a népi
hiedelemről, amelyikben elődeink benne hitték a „női, Isteni
Teremtő Erő" hatalmasságát és azt - megszemélyesítve - NAGY
BOLDOGASSZONYNAK hívták. Minden teremtett ember Égi
Édesanyjának hitték, akit az Atyaistentől elválasztani nem lehet.
Ennek az ősi hitnek aztán igazán nem volt nehéz elfogadni
Jézusnak, mint a földre jött FÉNY FIÚNAK édesanyját - Máriát
- a Nagyboldogasszony leányaként, aki szeplőtelenül fogantatva,
Szűzként viselte szíve alatt az „égi küldöttet", hogy az „emberként"
szülessen a Földre szabott Törvény szerint.
Mária -Jézus édesanyja - tehát ZI-DE-ES lánya a Nagyboldog
asszonynak, akit a régiek a FÉNY SZÜZÉNEK ismertek. Zi-de-es
a káldeusok nyelvén van. Jelentése: „beavatott, felkent". De a
néphit így nevezi az édesanyát is amikor azt mondja: „a zides".
El kell fogadnunk a népi hiedelem ezen hagyományát, mely
megmaradt az elnevezésben, hiszen minden édesanya, aki életet
szül e világra, „beavatottja" lesz az Isten örök, nagy Titkának,
amellyel a Teremtés Rendjét és Törvényét megszabta.
Csakis ez a „felkentség vagy beavatottság" adhat az édesanyák
nak oly hatalmas erőt, melyről így nyilatkoznak a látók, a költők:
„Minden erőnél erősebb erő: az anyai Szeretet. Emberi testbe öltözött
NAPFÉNY. Isten szívéből leszállott szent láng, haláltól nem félő
erős gyöngeség." (Gárdonyi Géza: Az Egri Csillagokban írja így.)
Amikor tehát a NAGYBOLDOGASSZONYRÓL, Magyar
ország oltalmazójáról beszélünk - a MAGYAROK ISTENÉBEN
élő FÉNY SZÜZÉRE gondolunk, akinek földi leánya - Mária feladata volt világra hozni a FÉNY FIÁT, Jézust. Szeressük hát
nagyon Máriát is, aki földi hivatása után megboldogultan visszatért
a Nagyboldogasszony kebelébe!
Higgyünk abban is, hogy a Teremtés Rendjének Titka ma is
küld kiválasztottakat és „hivatottakat". A népi hiedelem ezeket a
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születésük szerint ismerte fel. Így a tavaszi Napfordulókor született
leánykákat Boldogasszony Lányának mondták, és a Téli Napfor
dulókor született fiúk - a Fény Fiaiként - Táltosok hitében voltak.
Ezek voltak a „született" és nem „lett" Táltosok. Éppen úgy, mint
pl. a „hetediknek" született fiúgyermek is Táltos volt.
Aztán ezeknek a Táltosoknak és Boldogasszony Lányainak mint született hivatottaknak - valóban az volt a hivatásuk, hogy a
Magyarok Istenét szolgálják úgy, hogy a benne képzelt férfi- és
nőelvűség Szentháromságait és azok kegyes közelségét megismer
tessék mindenkivel. Így maradt meg a „térítésig" a hatágú csillaggá
összefonódott kétszeri Szentháromság a lelkekben - mint AtyaFiú-Gyermek és Nagyboldogasszony-Boldogasszony-Kiasszony
- a Magyarok Istene Atya és Anyai Gondviselésének megszemé
lyesítésével.
Ez a „titok" a térítés után is élve maradt. Valóban titokként a
regösök és táltosok rendjében és amikor a kegyetlenség nemcsak
az ősi, magyar hagyománykincs irtásához fogott, hanem a hosszú
idegen uralmak a hagyományok hirdetőit is kínpadra vitték aranyba, ezüstbe verték a szent jelképeket, hogy megmaradjanak
a királyi és egyházi edényeken.
Így találtuk meg pl. az Árpád-ház utolsó ágacskájának, a TOS-i
zárdába szenvedésre ítélt Erzsébetnek a kincsesládáján is - a titkos
helyre vésett - hatágú csillagokat. Ez a vasláda pedig 1300 körül
készült.
A „hatágú" csillag tehát eredetileg nem Dávid-csillaga, hanem
a Magyarok Istenének kebelében hitt férfi- és nőelvűség kétszeri
Szentháromságának a titkát rejtő jelkép, amelyet a középkori
zsidóság azért tudott kisajátítani, mert a magyarság szent jelképe
akkor már az a kereszt volt, amelyre Őt - Jézussal együtt - fel
feszítették.
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A MAGYAROK CSILLAGA

De mégsem nevezhetjük a hatágú csillagot a magyarok csillagának.
Ugyanis ez nincs kapcsolatban az égbolttal, hanem a Magyar
Hitnek egy Istent mutató jelképe. A MAGYAROK CSILLAGA
az égen tündököl. Az Ég Könyvébe írt magyari hagyományok egyik
hirdetője.
Görög neve CASIOPEIA és a magyar hagyomány ebben a
„W" alakú csillagképben az égi Csodaszarvas, a szarvat viselő
csodaszarvas U N O (tehát anyaszarvas) csillagagancsát látta. Ez a
hagyomány nagyon mély eredetű, és visszaviszi népünket a KUS-i
mivoltához. Ugyanis LANDSEER John (1769-1859) - az angol
régészeti csillagászat jeles tudósa - szerint ennek valódi neve:
KUSHIOPELA, és jelentése: A KUSOK KIRÁLYNÉJA.
Érdekes megjegyezni ennél az adatnál azt, hogy a judai-kereszténység, ahol a Kám-KUS-Nimrudi származásból eredők az „át
kozottak" és a „SEM-i" származásúak a „kiválasztottak" - amikor
a 17. században elvégezte a csillagképek neveinek - egyházi
érdekű - átértékelését, ez a KUSHIOPELA, a Kusok Királynéja
-MÁRIAMAGDALÉNÁVAL lett azonosítva. A zsidó csillagászat
és a zsidó hagyomány szerint ez a csillagkép BETHSABÉ-nak,
Salamon anyjának égi trónja. (Bethsabé nem volt zsidó, hanem
hitita.)
A káldeusok is ismerték, és tőlük vették át a babiloniak, ahol a
neve: mul LU-LIM (Deimel: Planetarium Babylonicum 248.
alatt).
Káldeus neve: UDU-ŠI Jelentése: a KOS SZEME.
Persze itt most felmerülhet az a kérdés is, hogy ha már a zsidó
hagyományban ez a csillagkép „Salamon anyjának égi trónjául"
van elismerve, akkor a judai-keresztény egyházi „átértékelés" miért
nem Máriának, Jézus anyjának ítélte oda ezt az égi lakóhelyet és
miért éppen Mária Magdalénát érte a megtiszteltetés - a Salamon
anyjával való egyenjogúsítással...?
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Erre választ ad Szent Jeromos „Onomasticon" című munká
jában, amikor is az északi sarkcsillagot nevezi STELLA MARISnak, azaz „Mária Csillagának".
Érdekes itt visszamenni megint a káldeusokhoz, akik a mai
északi sarkcsillagot - vagyis a Kis Göncöl rudas csillagát - mul
IBILU-É-MAH néven vésték agyagtáblára.
Erről részletesen írok „Az Ister-Gami Oroszlánok Titkai"
című könyvem 120-121. oldalán, s elmondom, hogy ennek
magyari értelme „a mindentudó, hatalmas ifjú háza" és a
néphagyományunkban mint „világügyelő" található meg. Mivel
a káldeusoknál ÉN-LIL csillaga volt ez, közte a „világügyelő" és a
földre szállt „legyőzhetetlen Isten" - a FÉNY FIA - Jézus között
- szinte Isteni titokzatosságú kapcsolat érezhető. Ez a misztérium
is beletartozik azonban abba a mélységes hiedelembe, amellyel
néphagyományunkban kialakult a MAGYAROK ISTENÉNEK
kettős elvű alakja.
A vallás és hit sohasem nélkülözi a misztikát és azt minden, ún.
„religio"-ban megtaláljuk. Ne csodálkozzunk tehát, ha a MAGYAR
HIT-ben is felfedezzük.

* * *
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VIII.
ÚJ BIBLIÁT!

ÚJ BIBLIÁT követel a világ - a régi IGAZSÁGGAL. Nem a
magyaroktól indul ez a kívánság, hanem sok más - keresztény hitre
térített - néptől. Legutóbb a perui indiánoktól.
És a perui indiánoknak igazuk van, mert őket is éppen úgy
irtották a judai-kereszténység hittérítői, miként a Jézushitű ma
gyarokat is.

MI TÖRTÉNT PERUBAN II. JÁNOS PÁL PÁPÁVAL. .. ?

A perui indián őslakók küldöttsége kérte, hogy fogadja őket a pápa.
Megkapták az engedélyt, hogy a pápa színe elé járulhatnak.
És járultak. Megjelentek ősi népviseletükben, a bíborban és
arany keresztekkel tündöklő főpapok között álló római pápa előtt,
aki Peruban is azt hirdette, hogy mi - keresztények - a zsidóság
olajfájába oltattunk be, és így Istennek „fogadott gyermekei" va
gyunk.
A perui indiánok azonban nem sokat törődtek a pápai beszéddel,
hanem ajándékul vittek a pápának egy BIBLIÁT és a következőt
mondták neki:
„Ezt a Bibliát visszaadjuk a római egyházfejének, mert ezzel
a könyvvel irtották ki népünket azok, akik ezt »vallásunknak«
hozták."
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Ne csodálkozzon tehát senki, ha nyilvánosságra hoztuk a
„KALDEUSOK ÍRÁSA SZERINTI IGAZ BIBLIÁT".
De e szándék teljesítésénél sem mi voltunk ennek a folyamatnak
az elindítói, hanem - miképpen hozzánk is elérkezett a hír - XXIII.
János pápa volt a kezdeményező, aki az IGAZSÁG BIBLIÁJÁNAK
szerkesztésére hívta össze 1962-ben a II. Ökumenikus Vatikáni
Zsinatot, amelyen csak egyetlenegy beszédet tudott elmondani aztán hirtelen meghalt. Beszédét kiadta az „AZIONE CATOLICA
ITALIANA " „NOVENA ALLO SPIRITO SANTO DE GIOVANNI
XXIII" liluglio 1962 per il Concílio Ecumenico Vaticano II, címmel,
de ezt a kiadványt sehol sem lehet megszerezni. Hozzánk - bizal
mas úton - beérkezett XXIII. János pápa beszédének erre vonat
kozó másolata, melyet eredeti latin és magyarra fordított szöveggel
az alábbiakban közlünk.
Tehát, amikor a káldeusok Bibliáját olvassuk le az ékiratos
agyagtáblákról, nemcsak az igazság és ősi, mahgar hagyományaink
tiszta forrását leljük meg, hanem egy jóakaratú római pápa áldo
zattal teli életcélját is - jó munkával folytatjuk. Meghalt XXIII.
János pápa, mert ki merte mondani, hogy a jelenlegi ószövetség
„egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt
népnek megmásított történelme".
Ő nem tudta azt, hogy az az ókori nép - a TUDÁS NÉPE - él
és tovább viszi a Tudás Igazságát a mai MAGYAR népben. És
ennek a Népnek Istentől - a MUNKA SZÖVETSÉGÉVEL
V E T T - kötelessége a Tudás megtartása. Ezért írtuk le az ÚJ
BIBLIÁT a káldeusok agyagtábláiról.

* * *
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Kivonat XXIII. János pápa beszédeiből
A II. Vatikáni Zsinaton
«...Nei nostri seminari non si iusegna la rettorica e i fedeli sono costretti
di subire le prediche scadenti dei nuovi preti e le loro favole ingenue e
pietose. he loro teste sono piene di idee dogmatiche speculative e di un
nazionalismo antropomorfista screditato e da un tempo passato del
"Vecchio Testamente" e si sforzano i poveri discepoli sbagliati di
spiegare l'amore divino universale, i diritti naturali dati a tutti i popoli
e la universalitá di Cristo. Ovvero ancor oggi si muoviamo su un livello
dell'evo antico e falso, quando le scienze positive, la archeologia,
l'antropologia e la geologia e non meno la prima biblia Suméra ritrovata
(Ur 1954, Dr. Kramer: La Biblia Parallela 1956) tutto chiaramente
rilevano e spiegano. Nessuno capisce questa retrograda e giá passata
importanza del vecchio testamento, la quale ingran parteé una storia
falsificata dei popoli scomparsi (sumeri, accadi, caldei e babilonesi) e di
trescritte tradizioni prese in prestito daquá e lá..." „ Con una parola
siarno legati adun certo giudaismo in vecchiato e per noi non basta Cristo,
il figlio di Dio!...»
MAGYAR NYELVEN

„A szemináriumainkban alig van ékesszólástan, és a hívek kénytelenek
végigkínlódni az új papok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit! Tele
a fejük spekulatív dogmával, és az Ó-Szövetség idejét múlt és megcáfolt
antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek,
hogy kihozhassák az isten egyetemes szeretetét, minden népeknek adott
természeti jogokat és a Krisztusi-univerzalitást! Vagyis hamis és ókori
nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia
és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első Biblia (Ur, 1954.
Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak
és megmagyaráztak.
Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot,
ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt
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népnek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval,
kötve vagyunk valami ósdi judaizmussal, és nekünk nem elég Krisztus,
az Isten Fia!..."
XXIII. János pápa ezt a beszédét 1962. július l-jén mondta el a
II. Ökumenikus Zsinat megkezdésekor, és a római „Azione
Cattolica Italiana" (Via Concilliazione I. Roma) adta ki egy nyom
tatott füzetben a következő címmel:
»„Novena Allo Spirito Santo" di GIOVANNI XXIII, 1° luglio
1962, per il Concilio Ecumenico Vaticano II.«
A fedőlap fénymásolatát be tudom mutatni. Ugyanis az eredetit
1975-ben átadtam néhai tanártársamnak- PESTI József jezsuita
páternek - aki Rómába utazott, és kértem, hogy szerezze be a
kiadótól. Pesti páter néhány év után visszajött Buenos Airesbe, és
a következőképpen számolt be a kiadónál tett látogatásáról:
„Bemutattam, illetve átadtam nekik az 1962-ben kiadott nyomtat
ványt és kértem, hogy szükségem lenne az eredeti nyomásúra, mert
ez is fotómásolat. Átvették és mondták, hogy várjak. Nemsokára
kijött egy vezető személy, és azt mondta, hogy ők (Azione Cattolica)
sohasem adták ki az általam bemutatott nyomtatványt, és nem is
adták vissza azt, amit átadtam."
Tudjuk, hogy XXIII. János pápa „hirtelen" meghalt és utána
MONTINI hercegérsek lett a római egyház pápája VI. Pál néven.
Erről a pápáról könyvek jelentek meg „The Montinian Church"
és hasonló címeken, melyek közlik, hogy zsidó családból szárma
zott. Ez a pápa folytatta a Vatikáni Zsinatot.
A történetet csak a zsinat által kiadott jegyzőkönyv alapján
ismerhetjük meg. XXIII. János halála után, 1965-ben kiadott
,Jegyzőkönyvek" a II. Vatikáni Ökumenikus Zsinaton résztvevők
által - „minden ember részére" - címzett „üzenettel" kezdődnek,
melynek dátuma 1962. október 21.
A zsinat befejeződött 1965. december 8-án.
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A magyar hit állásfoglalása
Annak a jó szándéknak a tekintetében, mely a II. Vatikáni Zsinat
nak „ökumenizmusra vonatkozó rendeleté"-ből árad a kö
vetkezőképpen:
„Az összes keresztények közötti egység visszaállításának az előmoz
dítása a II. Vatikáni Szent Ökumenikus Zsinat egyik fő indítványa,
mert annak ellenére, hogy csak Egyetlen a Krisztus Urunk Egyháza,
mégis igen sok a keresztény egyházközösségek száma, melyek önma
gukat Jézus Krisztus örökségeként hirdetik az embereknek, mind
egyik Jézus tanítványának vallja magát, mégis különféle módon
éreznek és különféle utakon járnak, mintha csak Krisztus részekre
lenne osztva." (I. COR.: 1., 13.)
„Ez a megoszlás nyíltan Jézus akarata ellen van, ez botránya a
világnak és az Evangéliumnak - az emberek részére való —hirdeté
sében is károsnak bizonyul..." (Az „ ELŐSZÓ" egy részlete.)
Amikor azonban áttanulmányoztuk ezt a szent papírba csoma
golt javaslatot, annak I. fejezet 3. pontjában - „a katolikus egyház
kapcsolata a különvált testvérekkel" - befejezett tény elé állít min
den „nem katolikus" Jézus követőt, amikor az együttműködés és
Krisztus „egyetlen" egyházába hívó szózata mellett kegyetlenül
lerögzíti azt, hogy:
„egyedül Krisztus katolikus egyházának útján - amelyik az
üdvösség legfőbb segítsége - érhetők el az üdvösség teljes szük
ségletei. .."
Így máris kizár bennünket az üdvözülés elnyeréséből akkor, ha
nem térünk vissza „Krisztus katolikus egyházába".
Itt tehát „megszűnik minden együttműködés, mert a „különvált
testvérek" - keresztényi minőségükben - így semmiféle tiszteletet
nem kapnak a katolikusok részéről.
A II. fejezetben - „Az Ökumenizmus Gyakorlata" - a 9. pont
megengedi ugyan a „teológiai kérdéseknek egyenrangú félként
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történő megvitatását" - de csak bizonyos prelátusok felügyelete
alatt - annak érdekében, hogy „a katolikus egyház igazi karaktere
világosabb ismeretekhez jusson." A rendeletből megállapítható,
hogy az ökumenizmus gyakorlata és tervezete teljesen a Saul-páli
ideológiára van felépítve, s ezt megpecsételi a II. fejezet 21. pontja
- „A szentírás ismerete". Itt Saul-Pál szavait idézi - privilegizálva
sauli módon a zsidókat így: „mert az Evangélium Istennek hatalma
minden hívőnek üdvösségére, a zsidónak először, de a görögnek is." (RÓM.
1. 16.)
Az ember csak akkor érti meg a II. Vatikáni Zsinatnak az
Ökumenikus Mozgalomra való szándékát, amikor az „EGYHÁZ
viszonya a nemkeresztény vallásokkal" című nyilatkozat 4. pontját
áttanulmányozza.
Ezt latin szövegben is mellékeljük, hogy esetleg gyarló kifeje
zéseinket a tudás helyesbíteni tudja.
A 4. pont a „Zsidó Vallást" így tárgyalja:
„Az egyház rejtélyének kutatásában ez a szent zsinat megemlékezik
arról a kapcsolatról, amellyel az Új-Testamentum népe Ábrahám,
fajzatjával lelkileg egyesítve van. (1)
Ez azért is van, mert Krisztus Egyháza elismeri, hogy az ő hitének
kezdete és kiválasztása már a pátriárkákban történik. Mózesben és
a prófétákban, Isten üdvösségi misztériuma szerint. Elismeri, hogy
az összes keresztények Ábrahám fiai - a hit szerint - (GAL. 3,7.)
beletartoznak ugyanennek a pátriárkának a küldetésébe, és hogy az
Egyház megváltása rejtélyesen megjelent a kiválasztott népnek a
rabszolgaság földjéről való kivonulásában. Ennek következtében az
Egyház nem tudja elfelejteni, hogy az Ó-testamentumi kinyilatkoz
tatást annak a népnek a révén kapta, amelyiket Isten - az Ő ki
mondhatatlan irgalmassága következtében - méltónak tartott az ÓSzövetség megkötésére, nem tudja elfelejteni, hogy ez táplálója a jó
olajfa gyökerének, amelyikbe beoltódtak a vad olajfa ágak, azaz a
gentiles (nem zsidók). (RÓM. 11, 17-24.) (2)
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Az Egyház ennek következtében hiszi, hogy Krisztus, a mi Békes
ségünk kibékítette az Ő keresztje által a zsidókat és a nemzsidókat
(gentiles), és eggyé olvasztotta őket önmagában.
Az egyház mindig szeme előtt tartja Pál apostolnak - az ő vér
testvéreire vonatkozó szavait; (akik izraeliták) -akiké a fiúság és a
dicsőség és a szövetségek, a törvény, az istentisztelet és az ígéretek és
az atyák (pátriárkák), akik közül való test szerint Krisztus (RÓM.
9, 4-5.) Szűz Mária fia. (3) Emlékezik arról is, hogy az apostolok
alapjai és oszlopai az Egyháznak, a zsidó népből születtek, mint sokan
azok az első tanítványok is, akik hirdették a világban Krisztus Evan
géliumát. (4)
Miképpen a Szentírás rögzíti, Jeruzsálem nem ismerte az ő
látogatásának idejét, (Lux. 19, 42.) a zsidók nagy része nem ismerte
el az Evangéliumot, sőt nem kevesen voltak, akik ellenezték annak
hirdetését. Ennek ellenére, az apostolok szerint a zsidók még Isten
kedveltjei az ő atyáik miatt, mert az Isten nem bánja meg az Ő
adományát és az elhatározását. Az Egyház - a prófétákkal és az
Apostollal magával együtt - várja azt a napot, amit csak Isten ismer,
amikor a népek egy hangon hívják segítségül Istent, akit majd
egyemberként szolgálnak. (SOPH. 3, 9; Is. 66, 23; Ps. 65, 4; RÓM.
11, 11-32.)
Miután ennek következtében olyan nagy a közös lelki öröksége a
keresztényeknek és a zsidóknak, ez a szent zsinat ajánlani és segíteni
akarja a kölcsönös megismerést és egymás megbecsülését, és legfőképpen
azt, hogy ez sikerüljön a biblikus és teológiai tanulmányoknak testvé
ries megtárgyalása útján.
Annak ellenére, hogy a zsidó hatóságok az ő követőikkel követelték
Krisztus halálát (JÁN. 19, 6.) - azt, ami az ő szenvedélyükben
megtörtént, nem lehet válogatás nélkül minden zsidónak a számlájára
írni, akik akkor éltek, és a mai zsidókéra sem.
Különben is az Egyház Isten új népe nem jelölheti meg a zsidókat,
mint Isten elvetemültjeit és átkozottakat, amint az a Szentírásból
kivehető. Ennek következtében mindenki igyekezzen arra, hogy olyan
dolgokat ne tanítson -sem a katekizmusban, sem az Isten szavának
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hirdetésében - ami az evangéliumi igazsággal és Krisztus lelkiségével
nincs összhangban.
Azonkívül az Egyház, mely helytelenít minden emberüldözést,
büszke a zsidókkal közös örökségére - nem politikai okoktól, hanem
az evangéliumi vallási felebaráti szeretettől ösztönözve — sajnálatos
nak tartja a gyűlöletet, az üldözéseket és az antiszemitizmus megnyil
vánulásait, minden időben és bármily személytől, a zsidók ellen." (5)
Ezzel a felsőbbrendűség - a II. Vatikáni Szent Zsinat útján átadatott az „Isten kiválasztott népének", és az „Egyház Meg
váltását" nem az Úr Jézus végezte el, hanem az Ő születése előtt
„ez a megváltás rejtélyesen megjelent a kiválasztott népnek
a rabszolgaság földjéről való kivonulásában".
Mit jelent ez a „Katolikus" fogalmazás...?
Teljesen úgy érthető, hogy az „Ökumenia" a mai emberiség
vezetését átadja a zsidóságnak, hiszen „ők a táplálói a jó olajfa
gyökerének" és mi - „vad olajfaágak" (keresztények) - örüljünk,
hogyha megengedik nekünk, hogy „beoltódjunk" ebbe az ősi
gyökérbe.
A MAGYAR H I T N E K megvan a saját ŐSI GYÖKERE, s így
ezzel a ravasz és „kiválasztott nép" ökumeniával semmi kapcsolatot
nem érez. Sem lelkileg, sem vallásilag - hanem a zsidó világuralmi
politikának a római módon való támogatását, és annak eszközeit
fedezi fel az „ökumenikus mozgalom" ideológiájában.
Felhívja tehát a Magyar Hit Életközösségének híveit, hogy
tartsák távol magukat ettől a mozgalomtól.
Csupán a teológiai igazság kedvéért mutatjuk be az „ökumenia"
rendeleteiben található ellentmondásokat, melyeket megszámoz
tunk.
(1)-hez:

Az Új-Testamentum népe Jézussal van egyesítve,
nem Ábrahámmal, mert Jézus azt mondta: „mielőtt
Ábrahám lett - én vagyok". (JÁNOS 8, 58.)
Azután pedig így szólt: „Én és az Atya egy
vagyunk". (JÁNOS 10, 30.) Az Evangéliumban sehol sem
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található az, hogy az Úr az Evangélium népét Ábrahám
fajtájával „lelkileg" egyesítette volna, mert éppen Jézus
„örök életet" hirdető igéje volt az ábrahámi lelkiség
előtt az a megbocsáthatatlan hiba, ami miatt Jézus
Urunkat a fára szögezték. Ugyanis a zsidóság - Ábra
hám fajtája - sem Jézus idejében, sem ma nem hiszi a
túlvilági életet, és nem hiszi a feltámadást és az üdvö
zülést, ami a keresztény hit alapja. Ezekben való külön
bözőségben tehát éppen lelkileg nem tud egyesülni a
keresztény hívő a zsidó hittel, mert ehhez egyszerű
materialista zsidóvá kellene válnia.
Valószínűleg a „szent zsinat" bíborosi kara az, mely
nek nagy része valóságosan Ábrahám fajtájából szár
mazik testileg, és saját hovatartozandóságukat akarják
a „kereszténység lelkiségére" átvinni.
Ezt azonban a Magyar Hit kivihetetlennek tartja
annál az oknál fogva, hogy a Szentírás Ó-testamentumi
részében a zsidóság megadja véleményét és bánásmódját
a „nemzsidó világ" tagjaira vonatkozóan (EZÉKIEL 23,
20.).
Ez a vélemény a zsidóságnál ma is érvényben van, s
ha ezen törvény érvényszerűsége mellett, mely a mai
Talmud rendelkezése is (TALMUD, BERAKHOTH 58. A.
LAP; ABODAZARA 13, B. SANHEDPJN 57. A. ÉS JOM-TOB 21.

B. LAP), az Úr nem tudta meggyőzni a zsidókat, hogy
h i g g y e n e k az üdvösségben - a „szent zsinat"
nyilatkozatának sem lesz nagyobb eredménye, mert
a keresztény lélek „lelkileg" csak azzal tud
egyesülni, aki hiszi az Úr Jézus Isten-fiúságát. Erről
pedig a zsidóság vallásában szó sem volt soha és ma
sincs. (TALMUD, SANHEDPJN 43. A LAP ÉS RASI, 67. A.
LAP; 72. B. TESEPHOTH.)

De: „Aki velem nincsen, ellenem van" - szól az
Úr. (MÁTÉ 12, 30.)

(2)-höz: A katolikus egyház „hitének kiválasztását" a pát
riárkákban látja. A bibliai régészet már megállapította,
hogy a „pátriárkák" kora a mezopotámiai Káld Biro
dalom létezésének korára esik, amikor még sem Ábra
hám, sem az ő fajtája nem létezett. Ha tehát az „egyház
kiválasztása" Isten „üdvösségi misztériuma szerint" a
pátriárkák korában történt, akkor ez a „kiválasztott
egyház nem a zsidóké és nem a katolikusoké, hanem a ma sumírnak nevezett - MAH-GAR Nép SZE
RETETVALLÁSÁNAK EGYHÁZA VOLT, s így
az isteni kinyilatkoztatások részese is ez a nép.
A zsidóság a babiloni fogságban ismerkedett meg ennek
a népnek a tudáskincsével Kr. előtt 572-527 között, és
azt egyszerűen beiktatta a saját vallásszemléletébe.
A szent zsinat tudós teológusainak ismerni kell az ékiratos sumír táblák tartalmát, mert a Pápai Bibliakutató
Intézet adta ki az ékiratok nyelvének összes megfej
téseit. Tehát ezeknek a mellőzése és - existenciájuk
ellenére - a zsidóság iratainak elismerése nem jézusi,
hanem a zsidó felsőbbrendűség tendenciózus támo
gatása.
Az Evangéliumban sehol sem található az a kitétel,
hogy a „zsidóság lenne táplálója a jó olajfa gyökerének,
amibe mi - a nem zsidók - beoltódtunk" ellenben
megvan a mi igaz „szőlőtőnk" - az Úr Jézus és ennek
a „szőlőtőnek" mi vagyunk a gyümölcsöt adó veszszői. (JÁNOS 15, 1-7.) Az Úr így mondta: „ha valaki
nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlőveszsző... s a tűzre vettetik".
Előbbre valónak tartja tehát a II. „Szent Zsinat" azt
az olajfagyökeret, amelyik nincsen a Szentírásban a Szentírás szőlőtőjénél? Ehhez a felfogáshoz a MA
GYAR H I T - az ő tiszta Jézus-követésében - semmiféle
véleményt nem nyilvánít.
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(3)-hoz: Eljött végre az ideje annak, hogy a teológia lerántsa a
leplet arról a tendenciózus zsidó szellemű beállításról,
ahogyan a zsidó Saul - a katolikus egyház Szent Pálja
(ahogy a II. Szent Zsinat állandóan nevezi: „az Apostol")
- a mi Urunk Jézust kisajátítja, és a zsidóság politikai
céljainak felhasználására Jézus alakját teljesen meg
másítja. A II. Vatikáni Szent Zsinat ismétli Saul szavait
és elfogadja hamis állítását is, annak ellenére, hogy
ezeket a sauli szavakat a történelemtudomány és a bibliai
archeológia már megcáfolta.
Ugyanis:
a) A „fiúság" nem az izraelitáké, hanem az „Úr
Jézusé, aki Galileában született mágus pap".
János Evangéliumának 8. rész 48. versében az
„ördög van benned" fordítás helytelen. Az eredeti
szöveg így mondja: „te mágus vagy!" Ezzel bi
zonyságot nyer az, hogy az Úr a ma sumírnak
nevezett nép SZERETET VALLÁSÁNAK ÜD
VÖZÍTŐJE, és Istenfiúsága az ősi sumír MAHGAR hagyományokban már írásban található az első bibliai kézirat megjelenése előtt éppen
3000 évvel.
b) A „törvény" - Mózes Törvénye - valóban a zsi
dóságé, de ezt sem az Úr, sem Péter apostol el
nem ismerte. Mózes Törvénye az, amiről az Úr
így beszél: „Hallottátok, hogy megmondatott:
Szemet szemért és fogat fogért". (MÁTÉ 5, 38. És
III. Móz. 24, 19-20.)
„Én pedig új parancsolatot adok néktek, hogy
egymást szeressétek" (JÁNOS 13, 34.) A „TÖR
VÉNY" tehát - a „keresztények törvénye",
nem a zsidóktól jön, hanem az Úr Jézustól.
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Hasonlóképpen hamis Saul oly beállítása is, hogy
az Úr „testileg" a zsidóságé. Hiszen ha őt a „pátriárkák"ból származtatjuk, ezek csak a sumír-mah-gar pátriárkák
lehetnek, mert a Kr. e. 3. és 4. évezredben sem
zsidóságról, sem a zsidóság elejiről beszélni nem
lehet.
(4)-hez: A teológiai tanulmányokban közismert az a tény, hogy
Jézus urunk 12 tanítványa között csak „egyetlen" volt
Saul vértestvére -Júdás - aki eladta az Urat 30 ezüst
pénzért. A többi „tizenegy" nem volt zsidó fajú, hanem
erőszakkal kellett követniük a zsidó vallást, hiszen
Heródes proklamálta a Jeruzsálemi Nagy Szinhedrium
azon törvényét Kr. e. 39-ben, hogy az ő fennhatósága
alatt lévő római provinciában csak a ,,Jahwe vallás"
gyakorlata van megengedve, és minden más vallás
követők halállal lakolnak".

A Saul-páli ferdeségek magyarázatául csupán azt a vélemé
nyünket kívánjuk itt leszögezni, mely szerint az igazságos teológiai
kutatások eredménye alapján feltehető egy kérdés a judeo-kereszténység „irányított" teológusaihoz. Nevezetesen: „mi történt
volna, ha a zsidók nem feszítik fel az Úr Jézust, és hagyják, hogy
tovább hirdesse az örök élet és a feltámadás tanait"... ?
A logika azt feleli, hogy a zsidó vallás megszűnt volna, s így a
napjainkig létező „gyűlölet vallása" helyett talán már az egész földet
betöltötte volna Jézus Urunk SZERETETVALLÁSA.
Ebben az esetben pedig semmiféle „ökumenikus mozgalomra"
szükség nem lenne.
(5)-höz: Az „ANTISZEMITIZMUS" TEKINTETÉBEN:
A MAGYAR H I T - ÉS ÉLETKÖZÖSSÉG azt vallja,
hogy
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a) a judeo-keresztények templomaiban keresztre
feszített, megkínzott és vértől csepegő emberJézus a legjobb indítéka minden antiszemitiz
musnak, mert minden erkölcsös és istenes em
berben lelki felháborodást okoz az egykori gaztett,
aminek megörökítése a mi Urunk ilyen formájú
szimbolikája. Mert: „vérontással nincs bűnbo
csánat".
b) A II. Szent Zsinat tudós teológiai tanárairól, akik
a világ összes meglévő vallásait és vallási szent
könyveit áttanulmányozták, és azokról hivatalos
véleményt adtak - feltételezhető-e, hogy a mó
zesi törvény végrehajtási utasítását - a Talmu
dot nem ismerik... ? Ugyanis csakis akkor nyilat
kozhatnának a közölt formában a „zsidó vallásról"
úgy, amint azt tették - ha a Talmudot nem ismer
nék.
Ebben az esetben azonban a katolikus hívőknek
kellene a II. Szent Zsinat vezetőségének tudomására
hozni, hogy a keresztények többsége már ismeri a Tal
mud „keresztényellenes" és „nemzsidó" ellenes rendel
kezéseit. Ha a II. Szent Zsinat teológusai a buddhizmus
összes könyveit és az iszlám KORÁN-ját is átböngész
ték, itt az ideje, hogy a Talmudba is betekintsenek, már
csak arra való tekintettel is, hogy híveik kívánságának
eleget tegyenek.

KIVONAT
A II. Vatikáni Zsinat jegyzőkönyvéből
„Declaratio De Ecclesiae Habitudine ad Religiones
Non-Christianas"
4. Mysterium Ecclesiae perscrutans, Sacra haec Synodus meminit
vinculi, quo populus Növi Testamenti cum stirpe Abrahae
spiritualiter coniunctus est.
Ecclesia enim Christi agnoscit fidei et electionis suae initia iam
apud Patriarchas, Moysen et Prophetas, iuxta salutare Dei
mysterium, inveniri. Confitetur omnes Christifideles, Abrahae
filios secundum fidem (CF. GAL. 3, 7.) in eiusdem Patriarchae
vocatione includi et salutem Ecclesiae in populi electi exitu de
terra servitutis mystice praesignari. Quare nequit Ecclesia oblivisci
se per populum illum, quocum Deus ex ineffabili misericordia
sua Antiquum Foedus inire dignatus est, Revelationem Veteris
Testamenti accepisse et nutriri radice bonae olivae, in quam inserti
sünt rami oleastri Gentium (CF. ROM 11. 17-24.). Credit enim
Ecclesia Christum, Pacem nostram, per crucem Iudaous et Gentes
reconciliasse et utraque in Semetipso fecisse unum (CF. EPH. 2,
14-16.).
Semper quoque prae oculis habét Ecclesia verba Apostoli Pauli
de cognatis eius, quorum adoptio est fíliorum et gloria et testa
mentum et legislatio et obsequium et promissa, quorum patres et
ex quibus est Christus secundum carnem (ROM. 9, 4-5.), filus
Mariae Virginis. Recordatur etiam ex populo iudaico natos esse
Apostolos, Ecclesiae fundamenta et columnas, atque plurimos illos
primos discipulos, qui Evangélium Christi mundo annuntiaverunt.
Teste Sacra Scriptura, Ierusalem tempus visitationis suae non
cognovit (CF. L C . 19, 42.) atque Iudaei magna parte Evangelium
non acceperunt, immo non pauci diffusioni elus se opposuerunt
(CF. ROM. 11,28.) Nihilominus, secundum Apostolum, Iudaei Deo,
cuius dona et vocatío sine poenitentia sunt, adhuc carissimi manent
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propter patres 2. Una cum Prophetís eodemque Apostolo Ecclesia
diem Deo soli notum expectat, quo populi omnes una voce
Dominum invocabunt et servient el humero uno (SOPH. 3, 9; CF.
Is. 66, 23; Ps. 65, 4; ROM. 11, 11-32.)
Cum igitur adeo magnum sit patrimonium spirituale Christianis et Iudaeis commune, Sacra haec Synodus mutuam utriusque
cognitionem et aestimationem, quae praesertim studiis biblicis et
theologicis atque fraternis colloquiis obtinetur, fovere vult et
commendare.
Etsi auctoritates Iudaeorum cum suis asseclis mortem Christi
urserunt (CF. Io. 19, 6.) tamen ea quae in passione Eius perpetrata
sunt nec omnibus indistincte Iudaeis tunc viventibus, nec Iudaeis
hodiernis imputari possunt. Licet autem Ecclesia sit novus populus
Dei, Iudaei tamen neque ut a Deo reprobati neque ut maledicti
exhibeantur, quasi hoc ex Sacris Litteris sequatur. Ideo curent
omnes ne in catechesi et in Verbi Dei praedicatione habenda
quidquam doceant, quod cum veritate evangelica et spiritu Christi
non congruat.
Praeterea, Ecclesia, quae omnes persecutiones in quosvis homines reprobat, memor communis cum Iudaeis patrimonii, nec
rationibus politicis sed religiosa caritate evangelica impulsa, odia,
persecutiones, antisemitismi manifestationes, quovis tempore et
a quibusvis in Iudeaos habita deplorat.
Ceterum Christus, uti semper tenuit et tenet Ecclesia, propter
peccata omnium hominum voluntarie passionem suam et mortem
immensa caritate obiit, ut omnes salutem consequantur. Ecclesiae
praedicantis ergo est annuntiare crucem Christi tamquam signum
universalis Dei amoris et fontem omnis gratiae.
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A HIVATKOZOTT TALMUDI IDÉZETEK

Berakoth 58. a. lap:
„aki a világi népek seregeit látja, ezt mondja: Igen megszégyenült a
ti anyátok, aki szégyenére szült benneteket. (JEREMIÁS 50, 12.)
Az ő testük, mint a szamarak teste." (EZÉKIEL 23, 20.)
Abodazara 13. b. lap:
„A gójokat és az apró-barmok pásztorait, a rablókat az ember ne
húzza föl a veremből, ha életveszélyben vannak, hanem hagyja őket
meghalni és kézzel (erőszakkal) kell őket a verembe letaszítani, hogy
meghaljanak."
Sanhedrin 57. a.:
„A munkabérnek a letartása egy nemzsidónak zsidóval szemben tilos,
egy zsidónak nemzsidóval szemben azonban meg van engedve."
58. b.:
„Ha valaki egy izraelitát arcul üt, az éppen olyan, mintha az Isten
séget ütötte volna arcul."
59. a.:
„A nemzsidónak nem lehet mondani: Ti embernek neveztettek."
Jom-tob. 21. a.:
„Értetek és nem a kutyákért, érettetek és nem a nemzsidókért vannak
az ünnepnapok. Miért vannak a kutyák beleértve a nemzsidók pedig
kizárva...? Mert azoknak (a kutyáknak) táplálása kötelességed, a
nemzsidók táplálása pedig nem kötelességed."
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Hozzád szólok Uram,
- Magyarok Istene!
Tudom, nem érsz rá,
hisz teremtesz ma is nap, mint nap új világokat.
Arra kérlek mégis,
szakíts időt népednek, Uram.
Tekints le ránk onnan a magasból,
vagy lenn a mélyből,
mert fent, vagy lent az egyremegy Neked;
s ne hagyd elveszni
óh, el ne hagyd, veszendő gyermeked...
Lásd Uram Magad;
most megint orvgyilkosok vadásznak reánk,
- ölik népedet már anyja méhiben.
S kit nem tudott megölnie se
Habsburg, se idegen,
kiirtja azt most e nagy magzathalál,
...ha nem könyörülsz népeden, Uram.
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Most: Szent Fiaddal kérünk Téged;
„Múljék el tőlünk e keserű pohár"
...ha Te is úgy akarod, Uram,
hisz' fenékig ittuk, óh, annyiszor már...!
Ezer évig tanították nekünk
más nép fertelmes, hazug történetét,
s közben a miénket a dicsőt,
a drágát üldözték Uram,
— akár a népet, amely azzal élt.
De itt vagyunk mégis,
— annyi kín után,
s ki nem hajtott fejet soha
más, idegen istenek előtt,
most leborul lábaidhoz Uram
s kérve kér, hogy mentsd meg népedet!
Add, hogy magyar lehessen
újra minden magyar,
s egy szabad hazában élj Te is velünk,
mint hajdanán,
midőn Árpád apánk
a hont szerzé nékünk.
Vigyázz reánk Uram,
s ne engedj ismét tévutakra minket,
— hogy ne bánthassa többé senki a magyart!
Áldj meg minket újra - Magyarok Istene,
s maradj közöttünk most már mindörökre...
* * *
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A HIT-TAN

I.
A MAGYAR F E L T Á M A D Á S „ S Z E N T SÓLYMA"
„Mindannyian vagyunk fiai a Napnak,
'Kik közénk tartoznak magyar erőt kapnak,
Ilyen csodás erő nincs több a világon,
Hadak Ura soha ne hagyd hűlni lángom!''

Köszönet és hála érte az „alkotónak", aki szent hagyományainkat,
ősi hitünk forrásával egyesítette, és szent jelképként nekünk adta.
A „Szent Sólyom" Jézus Urunk maga és ránk vonatkoztatva
a Hozzá való hűségünk jelképe.
Karmaiban az „Isten Kardja", amelyet az „Isten Ostorának",
Atilla nagykirályunknak a kezébe adott. Feje fölött van a „Szent
Koronánk", amelyen ősi hitünknek törvénye - a „Fény Szent
háromsága" - emberi ábrázolásban tündököl, pártus királyi
öltözetben
1999 - így valóban a „Szent Sólyom" érkezésének esztendeje,
hiszen az isteni ihletettségű „alkotók" mindig a „felső világ"
üzeneteit tolmácsolják. Mert „véletlen" alkotásnak nem lehet azt
nevezni, hogy egy magyar művész így foglalja egybe az ősi hit
hagyományait és törvényét, mert elméjét és alkotó kezét az isteni
üdvterv irányítja, egy ugyancsak „isteni cél" érdekében.
Elmélkedjünk!
A félrevezetett és a sötétség homályába terelt Magyar Népünk
egyre jobban közeledik az Igazság Fényéhez. Egyre többen és
többen jönnek rá arra, hogy az emberek által kiagyalt vallás249

politikai szervezet szolgálatában topognak, amikor a zsidó
kereszténység rendelkezései és papjainak irányítása szerint akarják
megtalálni a Mindenható Istent. Ebbe a „rendelkezésbe" pedig
beletartozik a vallási liturgiának az a része is, amikor a zsidó
kereszténység zsidónak tanított Jézusát „feláldozzák" újra és
újra, bűneik bocsánatára, így kérve jó Urunkat-Istenünket: „fo
gadd szívesen ezt az áldozatot!" - teljesen úgy, amint az „áldozati
szertartást" a mózesi törvény előírja.
Ez a „rádöbbenés" - most már nem „tudat alatt" - hanem a
lelkiismeret hangjaként azt sugallja, hogy valami igen rossz dolgot
cselekedünk ezzel a „feláldozással", ezzel a ,Jézust feláldozó"
szertartással, és emlékeztet minket arra, amit Jézus Urunk így
mondott:
„Én és az Atya Egy vagyunk!"
E kinyilatkoztatás értelmében a „Fiú" feláldozásának szer
tartása az Atyát egyszerűen megsemmisíti, mert a „Fiúban " Őt
is feláldozza, hiszen a Fiú az Atyától el nem választható. „Én és
az Atya Egy vagyunk!"
Az ilyen „áldozat" ellen tiltakoztak mindig a mi Jézushitű őseink
és betartották Jézus Urunk Igéjét, amikor így mondta:
„Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!"
De nemcsak „betartották" az Igét, hanem tudatosították lelkük
ben azt, hogy a megfeszített és fénnyé L E T T Jézus Urunk nemcsak
szavaival terelt minket a „Fény" felé, a kozmikus útra, hanem a
„Szent Sólyom" életbenmaradásával TURUL-ként irányítja az ő
népét. Azt, amelyiknek a vérével öltött emberi testet.
Higgyük és valljuk tehát, hogy a mi „Szent Sólymunk" MA
is megjelenik az újraéledésünkre, a Feltámadásunkra. Álljunk
be tehát mindnyájan abba a „Fénybe", amelyikben Őt mindig
megtaláljuk. Ma és örökké.
Az Ő áldását kéri a „fényben álló" nemzettestvéreire e sorok
írója - nagy szeretettel.
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II.
A MAGYAR VALLÁSRÓL

Nehéz és háládatlan kezdeményezés, de a Magyar Nemzet fenn
maradása szempontjából feltétlenül szükséges. Csak a magyar vallás
biztosít „magyar egységet".
Egy példát említek a „sokvallás" békétlenségére. 1937-ben, a
viharba sodródó Magyarországon a reformátusok - szokás szerint
- október 31-én ünnepelték a reformáció évfordulóját. Kispesten,
a református templom előtti tér fekete volt a tömegtől. A szónokok
egy erkélyről beszéltek. A szomszédos katolikus templomban el
kezdtek iszonyú erősen harangozni, és szüntelen harangoztak,
egyszerűen nem hagyták abba. Ha lett volna katolikus közönség
is a saját templomuk körül a két tömeg biztosan egymásnak ment
volna.
Nézzük a történelmi példákat is.
Az olasz állam sokáig fogságban tartotta a pápát, és az egyesülés
előtt Itália államai nem egyszer hadjáratot vezettek a Vatikán ellen.
A németek évszázadokon át kontrollálták a Pápaságot, majd
amikor ez már végképp nem ment (az 1527-es Saco di Roma után)
- előjöttek a lutheránus vallással.
Anglia kitermelte a maga protestáns felekezeteit, míg VIII. Hen
rik a katolikus vallást egyszerűen az angol uralkodó fennhatósága
alá helyezte, és a katolikus nevet „anglikán"-ra cserélte, és csak a
pápahű angolok nevezték magukat tovább katolikusnak. Anglia
azonban meggazdagodott és fellendült a nemzeti vallással, míg
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a katolikus nagyhatalmak, mint Spanyolország és Portugália - a
züllés útjára kerültek. Ezen az úton érte el Portugália az „Európa
legszegényebb állama" címet.
Viszont - tovább nézve Európa országait - láthatjuk, hogy
Hollandia és Skandinávia, valamint a csehek is jól éltek nemzeti
jellegű protestáns vallásukkal, sőt háborút is viseltek annak megvé
désére. A katolikus litániában nemcsak a „magyarok nyilaitól" kér
ték az Isten oltalmát, hanem így imádkoztak:
„Ments meg uram minket a hakka pelitáktól!" Ugyanis „Hakka
Pelle" azaz „Vágd fejbe" volt Gusztáv Adolf svéd király lovassá
gának a csatakiáltása. Tehát ezek az államok a nemzeti vallásukkal
őrizték meg a függetlenségüket.
Árpád-házi királyaink legnagyobb mulasztása az volt, hogy nem
maradtak meg a görög-keleti kereszténységben, és a görög hatalom
bukása előtt így nem vehették át a Keleti Ortodoxia Patrónusa (és
ezzel „feje") szerepét, ami így az orosz cárnak jutott.
Az Árpád-ház kihalása után uralkodó Anjou és egyéb királyaink
- a Vatikán unszolására - a Balkánon igen megerősödött görögorthodox vallásúakat, mint „eretnekeket" kiirtották, s nem egyszer
a templomba menekülő hívőkre rágyújtották a templomukat.
Tulajdonképpen itt kezdődött a szomszédos népek magyargyű
lölete, mert a Vatikán érdekében a „magyar" királyok csapatai
vezettek vallásháborút a „másvallásúak" ellen. Ez a kegyetlen vallás
háború egyesítette a görög orthodoxia híveit az orosz cárok „vé
delme" alá, akik aztán a pánszlávizmus nemzeti vallásává tették
ezt a - katolikusok által üldözött orthodoxiát.
Két királyunk volt, akinek meg volt a lehetősége arra, hogy a
„nemzeti vallás" bevezetésével politikai változást is hozzon.
Egyik KUN LÁSZLÓ volt, akit kun-magyar vére és géniusza
is képessé tett volna erre, és szembe is szállt az őt környező német
római katolikus főpapokkal addig, míg Kiskunlacházán - isme
retlen körülmények között - megölték.
Ugyanez volt Mátyás királyunk sorsa is, aki 50 év körüli
lehetett, és ebéd után rosszul lett, s meghalt. Nagy hibája az volt,
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hogy udvari papsága szintén a német-római katolikusok közül
került ki.
De Báthory István lengyel király sorsa is a halál lett, amikor
Rettenetes Iván legyőzése után Magyarország felszabadítására
akart indulni.
Úgy vélem, mindez elkerülhető lett volna, ha Magyarország
nem a Vatikán vazallusaként, hanem a Magyar Nemzeti Vallás
szerint élte volna le - boldogan, gazdagon és igen megszaporodva
- azt a gyászos 1000 évet, amit az idegenek szentistvános hon
foglalása óta - sok sebből vérezve átszenvedett. De az ázsiai test
vérnépek sem bántottak volna minket, s nem védtük volna ellenük
a „művelt nyugatot". Csakis a római hitű vallásunknak köszön
hetjük, hogy 100 év alatt 37 tatárbetörés érte országunkat, hiszen
a történészek már kiderítették, hogy a tatárok nagy része a keleti
orthodoxia kereszténységébe tartozott.
Tehát a „tatárbetörések" is vallási háborúk voltak, és így meg
érthető az is, hogy IV. Béla királyunk a Vatikánhoz - tehát a
„megtámadott vallás" fejéhez fordult segítségért. De az csak most
derült ki, hogy a segítséget kérő levelét a római pápa fel sem
bontotta.
A Magyar Nemzet fennmaradása érdekében tehát feltétlenül
szükség van a MAGYAR NEMZETI VALLÁSRA, és ez pontosan
napjainkban a legaktuálisabb, amikor egyre-másra alakulnak új
felekezetek a nyugati - judai-keresztény - élettérben.
A Magyar Vallás azonban nem „új felekezet", mert arról van
szó, hogy visszatérjünk Honalapító Nagy Árpád Apánk azon hitére,
amely Jézus igehirdetésén alapszik, és amelyről eltérítve - judaikeresztény lett a magyar.
Adja Isten, hogy minél többen megértsék e jó akaratú és
feltétlenül magyar érdekű szándék szükségét!
* * *
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III.
Kis tükör a magyar nemzeti vallásról

K: Az AVAR BIRODALOM avarjai, tehát i.sz. 558-ban telepedtek
le a Kárpát-medencében. Ez volt az egyetlen „betelepülés" vagy van
későbbi is, amelyet szintén „avar" néven hív a történelem?
F: László Gyula: „A Kettős Honfoglalás" c. könyvében részle
tesen ismerteti a történészek álláspontját és kutatási eredmé
nyeit erre vonatkozólag. Így e könyvének (Magvető, Bp.,
1978.) 9. oldalán idézi Horváth Tibor dolgozatának adatait
(Arch. Hung. XIX. 124.), melyek a hun-avar-magyar azonos
ságra igen biztos fényt derítenek. Így az idézet:
„Kimutatható a Kaukázusban és a Kubán folyó vidékén a
VI-VIII. században egy olyan kultúra, melyben megtalálhatók
az avar kerek fülű edények megfelelői, és amely a fémművesség
terén is szolgáltat megfelelő jelenségeket... a kapcsolatok...
oly nagyok, hogy egyszerű átvételre nem gondolhatunk, törzsi
csatlakozást kell feltételeznünk. Ezek a törzsek pedig a magyar
ságból váltak ki, mely nép az V. század vége óta lakta a Kubán
és a Kaukázus vidékét, és az egykorú íróknál hun, szabír és
onogur nevek alatt szerepelt.
Az avarok nemcsak a kuturgur-uturgur törzseket ragadták
magukkal Dél-Oroszországból, hanem a magyarság egy részét
is; mindezek a törzsek az avarokkal egy időben, 568-ban
költöztek be a longobárdoktól elhagyott Magyarország földjére.
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Ezt az idézetet aztán László Gyula kiegészíti még a saját alábbi - véleményével:
„Magyarország területén az avar korban feltűnik, földraj
zilag eléggé zártan (a Tisza-Maros-Aranka szögletben) egy
csoport. Ennek leletei a Kaukázus északi részére mutatnak,
temetési szokásai még hun, de főként a honfoglaló magyarság
temetkezésmódjának pontos megfelelői. Ez a régészeti csoport
minden bizonnyal az avarok által a kaukázusi őshazából maguk
kal szakított magyar néptörzs emléke..."
A régészet bizonyítékait kiegészítik az embertani adatok is
és nagyon érdekes ide csatolni Lipták Pál véleményét, amint
azt - László Gyulának írt - összefoglalásában közli: (op. cit.
91. old.).
„A magyar nép etnogenezisének folyamata hosszadalmas
és több szálból fonódik össze. A Káma és Bjelaja folyók vidékén
- a mai Baskíria területén lévő őshaza, és természetesen a
Kárpát-medence a döntő színtere ezeknek a folyamatoknak.
A Kárpát-medencében már az V. században megjelentek
az ősbolgárok, akik magyar (talán helyesebben magyar-ugor,
illetőleg protomagyar) törzseket, vagy törzstöredékeket is
hozhattak magukkal. Ez volt az első fázis. A második fázis
mindenképpen az avarokkal (uar-hunokkal, varchonitákkal)
kapcsolatos, akik 568-ban jelentek meg, és az egész Kárpát
medencét kitöltötték, sőt azontúl is terjedt birodalmuk. Lehet
séges, hogy az avarok törzsszövetségének első hullámával újabb
magyar törzsek is jöttek, de a régészeti leletekkel alátámasztott
670 körüli - a Káma vidékéről történt - betelepüléssel a
magyarok újabb megjelenése nem kétséges."
K: Tehát akkor úgy néz ki a helyzet, hogy a Kárpát-medencén még
túlterjedő, hatalmas AVAR BIRODALOM létrehozói egy óriási
törzsszövetségben egyesült népek voltak. Mi volt a valóságos indítéka
ennek az összefogásnak és népi egyesülésnek... ?
F: A mezopotámiai ékiratokon megtalálható a HUN-MAHGAR népnév (melyet a magyarul nem tudó ékírás-szakértők
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KU-MAH-GAR megfejtésben olvasnak le, mert az első ékjel
olvasható H U N és KU kiejtéssel). Ennek jelentése magyarul:
HATALMAS-TUDÓS-NÉP. Khorezm földrajzi és politikai
elnevezésben maradt fenn ennek a népnek országa, melyet
dr. Novotny - prof. Djakonoff jóváhagyásával - KU-MAHGAR-RI-ES-MA etimológiával vezetett vissza a sumír korba,
így a sumírok ezen a néven - HATALMAS-TUDÓS-NÉPIFÖLD-nek nevezték azt a valóban hatalmas területet, ahol
ma - Mezopotámiától a Kárpát-medencéig, Közép-Ázsiáig és
Indiáig bizonyítják a régészeti leletek a sumírnak nevezett nép
kultúrájának szétterjedését, vagyis az egyazonos nép meg
telepedését.
A hun, avar, onogur, szabír, magyar, ogur, szkíta stb.
neveket a korabeli idegen történészek és népek adták e ha
talmas tudós nép egyes részeinek, alkotó néptörzseinek, ame
lyek mind-mind egyazonos nyelvet beszéltek, és e beszédjük
nyelvjárásai éppen úgy hasonlítottak egymáshoz, miképpen
pl. nyugaton a thüringiai hasonlít a svábhoz vagy hessenihez.
K: Az AB-ÁR, KAN-GÁR népről megtudtuk az előbbiekben, hogy
Jézushitűek (azaz, keresztények) és azt is, hogy Anosirván perzsa
király kivégezteti Mar Grigort, a Perzsiában lakozó kangárok
főpapját. Kiterjedt ez a keresztény térítés a Kaukázusban lakó és a
Fekete-tenger parti népekre is... ?
F: Említettük, hogy a kereszténységben - azaz a jézusi hitben három irányzatot különböztetünk meg ebben az időben.
1. ORTHODOXIA. A bizánci államvallás, mely átvette a ró
mai kereszténység judaizmusát.
2. NESZTORIANIZMUS. Nestor pátriárka után, aki tanait
az antiochiai görög filozófia alapján érvényesíti és Jézus
Istenlelkűségét tanítja (monophysitizmus). Az orthodoxia
alapja a zsidó, paulinista teológia. A nesztorianizmus ezt a
görög „logos"-i filozófiával helyettesíti be, és nem ismeri
el a zsidó-keresztény folyamatosságot. Jézustól indítja a hitet
és éppen ezért a bizánci - orthodoxia - államvallást „eret256

nekség"-nek minősíti. A perzsák megengedték a nesztoriánizmus gyakorlatát, de a bizánci orthodoxiát minden
eszközzel üldözték. Pl. II. Chosroes perzsa király a VII. szá
zad elején leromboltatja az orthodox templomokat, és a
nesztorianizmust minden eszközzel erősíti birodalmában.
3. MANICHEANIZMUS, melynek tanítását már ismertettük.
A történelem kerekének visszaforgatásánál igen nehéz
megállapítani a különbséget a nesztorianizmus és a manicheanizmus gyakorlati eredményeiben. Annyira egymás
mellett haladnak, és ez érthető is, hiszen mind a kettő a
minden judaiságtól mentes Jézus alakot tűzi zászlajára és
tulajdonképpen Jézus tanítványainak evangelizációja képezi
hitbeli alapjukat. Főleg ANDRÁS és TAMÁS apostolokat
említik az ún. mai keresztény apokrif iratok a keleti keresz
ténység magvetőinek.
Tény az, hogy a manicheanizmus is és a nesztorianizmus
is eljutott Közép-Ázsián át Kínáig.
A nesztorianizmus valójában a manicheanizmus szektája,
ahol a görög filozófia is helyet kapott. Ugyanis az i. sz.
III. században a manicheanizmus vallási tanai teljesen kiala
kultan és „írottan" léteznek, és a vallás szervezetei messze
Közép-Ázsiába elnyúlnak. Főképpen Szamarkand lett a
központja. A IV. században az Oxus vidék, Transoxánia és
Turkesztán összes népe ezt a vallást követi. A szír abc-ből
származó manicheus írás csaknem mindenütt megtalálható.
A Közép-Ázsiába - Perzsiából - menekülők „újgur"-nak
nevezett vallási nevüket népnévnek használják. (Csak az
utókor nevezi ezt a vallást „manicheusnak". A hívők UJ
GUR vallásnak- vagyis „újra éledésnek" nevezték hitüket.
Talán azért, mert Jézus tanította így: „szükséges nektek újra
születnetek". Az arámi szövegből „születni" van fordítva,
de inkább „éledni" értelmet ad az eredeti szöveg.) Az „ujgúr"-ok viszik hitüket Kínába is, és a „türk" népek nagy
része is ezen a hiten volt. Egymás mellett halad a két Jézus257

hit, s így ma már inkább „nesztoriánizmusnak" nevezik az egy
háztörténészek azt a kereszténységet, mely Tibetben és Mon
góliában is hódít; 1253-ban itt erős települései vannak, hisz
pl. Dzsingisz kán is Jézus hitén volt. Moravcsik szerint „nesztoriánus szerzetesek voltak a török és mongol fejedelmek író
deákjai, s ők alkották meg a török írás ama abc-jét, amely
Közép-Ázsiában használatos volt, sőt a koreai írás is a nesztoriánusoktól nyerte eredetét".
K: Vannak-e régi — írásos - bizonyítékaink arra vonatkozólag, hogy a
kaukázusi és Fekete-tenger melléki területeken valóban elterjedt
a keleti kereszténység valamelyik formája... ?
F: Van bizonyíték bőven. De vegyük elő a legrégebbieket.
Eusebios történetíró, a IV. században írt egyháztörténete az
Apostolok térítő útjának felsorolása közben megemlékezik
arról, hogy „András apostol Szkítiában is járt".
A későbbi egyházi iratok aztán jól megmagyarázzák és
részletesen leírják munkásságát is, és annak helyét is pontosan
megjelölik így:
„András apostol társaival végigjárta a Fekete-tenger part
vidékét, megfordult az alánoknál, szarmatáknál, a Kaukázus
és Meótisz vidékén... és a Dnyeper mentén Kijevig jutott el."
(Die lateinischen Bearbeitungen der Acta Andreaa et Matthiae
apud anthropophagos. Hrsg. von F. Blatt, Giessen, 1930.)
(Érdekes itt megjegyezni, hogy ez a római egyházi apokrif
irat mindazokat a „hunféle" népeket, ahol András és társai
jártak „Anthropophagos" azaz „emberevőknek" nevezi, éppen
úgy, miként a jelenlegi francia történelem is beszél a Kárpát
medencét 896-ban elfoglaló magyarokról.)
Már ebből az adatból is látható, hogy az „apostoli keresz
ténység" (tehát Jézus apostolainak missziós munkája) és a Saul
páli zsidó alapú kereszténység között lényeges különbség állt
fenn. Ugyanis Saul-Pál hittérítő tevékenysége következtében
Kis-Azsiában igen sok zsidó-keresztény egyházközösség ala
kult, de a Pártus Birodalomból kisugárzó „apostoli keresz258

ténység"-gel szemben mindaddig nem jutott érvényre, míg a
Pártus Birodalom létezett. Csakis az i. sz. 3. században jut
érvényre akkor, amidőn Berozamad gyenge fia - Kamszar áttér a római hitre, s vele együtt Örményország királya Tiridat az arszák vérű „Világosító Gergely" (257-331) hatására
felvette és Örményországban hivatalosította a római-judaikereszténységet.
Ez a kaukázusi és a Fekete-tenger parti hunoknak sehogysem tetszett, és talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy hamarosan
megszállják a Kárpát-medencét. A hunok legjobb védelmezői
a pártusok tiszta Jézushitén alapuló manicheus vallásnak - a
római-judai-kereszténységgel szemben -, mert Hieronimus
egyházatya (348-420) éppen ezért nevezi őket „észak farka
sainak", és tudósít a kaukázusi hunoknak Örményországba,
Szíriába, Kis-Ázsiába és Mezopotámiába való pusztító betöré
séről. A hunok semmiképpen sem voltak hajlandók a rómaijudai-kereszténységre áttérni és elhagyni a manicheus Jézus
hitüket. Ezt bizonyítja az is, hogy megölték Világosító Gergely
unokáját, aki meg akarta téríteni a római hitre a masszagétáknak nevezett hunok királyát - Sanesan-t (i. sz. 343-ban).
Tudunk arról is, hogy pl.: ,Justinianus császár kétezer »keresztény« kutrigur családot telepít le Thrákiában i. sz. 550-ben".
(Prokopios: De bello Gothico IV. 19. Ed. Haury II. 585-86.)
A Kaukázus vidéki hunok nesztoriánus keresztény voltáról
is vannak hiteles bizonyítékaink, melyek arról szólnak, hogy:
„Arrán püspöke Quardusat és papjai egyházközségeket
szerveztek a Kaukázus vidéki hunok és szabírok között, és a
szent iratokat hun nyelven és hun írással leírták." (A Zacharias
rhetor f. egyháztörténet adata. Ahrens-Krüger kiad. 254-255.)
Talán ezzel kell összefüggésbe hoznunk azt a tényt, hogy
527 táján, a szabírok özvegy királynéja szövetkezik Justinianus
császárral a perzsák ellen, és leveri azt a két másik hun fejedel
met, akik a perzsák szövetségesei voltak. (Theophanes ad. C.
de Boor, 218. old.)
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Kosmas Indiklopeustes 547-549 táján írt híres keresztény
topográfiáján megrajzolja a nesztorianizmus kelet felé való
terjedésének képét, és a baktriaiak, perzsák és hunok (ephtaliták) népeit említi, mint akiknek földjén keresztény egy
házak vannak. (The Christian Topography of Cosmas Indiclopeustes edited with geographical notes by E. O. Winstedt,
Cambridge 1909. 119. old.)
Mindazokról a területekről tehát, ahol a hunok, szabírok,
onogurok, avarok és magyarok laktak Ázsiában, nemcsak
irodalmi forrásaink vannak a keresztény egyházak létezésének
bizonyítására, hanem a régészeti leletek is keresztényi eredetet
mutatnak.
Minket most a Kárpát-medencébe települt avarok vallási
állapota érdekel. Mint láttuk - ezek hagyatékában a legújabb
kutatások - etnikai és művészeti síkon - kettős rétegeződést
mutatnak. Ezek közül az egyik, amelyet a préselt fémművesség
jellemez - bizánci keresztény hagyományokat tudósító
motívumokat mutat, míg a másik nesztori vagy inkább manicheus elemeket sugároz. Bármelyik is legyen a mérvadó - jelen
ismertetésünknél arra helyezzük a hangsúlyt, hogy az avarok
keresztény mivoltát hirdessük, és leseperjük róluk a „művelt
nyugat" által hirdetett gúnyt, hogy „barbárok" voltak.
De a „pogány" jelzővel sem illetheti senki őket, hisz a keleti
kereszténység valamelyik ágazatának követői voltak, s így csak
az nevezte és nevezi ma is őket „pogánynak", akinél még min
dig érvényben van a római-judai-katolicizmus azon középkori
törvénye, mely szerint mindenki pogány és eretnek, aki nem
ezt a vallást követi.
Az avar leletek keresztény elemeit illetőleg ajánljuk az alábbi
munkák tanulmányozását:
A. Alföldi: Zur historischen Bestimmung der Avarenfunde,
Eurasia Septentionalis Antiquia 9. 1934. 285-307. old.
László Gyula: Adatok az avarkori műipar ó-keresztény
kapcsolataihoz. Bp., 1935.
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SZENT FERENC NAPHIMNUSZA
(Sohasem volt papnövendék és felszentelt pap sem)
Leghatalmasabb és édes jó Urunk
Tied a dicsőség, hálánk, szavunk.
Feléd tárulkozik s Tied mind, mi él,
a méltatlan ember is, mikor Rólad beszél.
Dicsértessél Uram mindentől, ki vagy,
dicsérjen tündöklő bátyánk is, a Nap,
melyből világosság, fény és nappal fakad.
Egyetlenünk, kiben elrejtetted Magad,
hatalmas Úr, ő hinti aranyad!
Dicsértessél Uram szép Hold nénénkért,
csillagok lágy sugaráért egyként.
Dicsértessél Uram, hugocskánk a Szél
pajkos erejéért, ahogy űzi szeszély,
de ki éltet, éleszt s ki kezed által él.
Dicsértessél Uram - testvérkénk a Víz
tiszta, jó hűséért, mely ajkunkon az íz.
Dicsértessél Uram, bátyánkért — a Tűz
bús éjszakát s félelmet messze űz,
mily erős, vidám, hatalmas és derűs!
Dicsértessél Uram, testvérünk a Föld
anyánk is, ki táplál, ruház, betölt,
gyümölcsöt ád, herbát s virágpalástot ölt.
Áldás és dicséret értük én Uram,,
hálás alázattal szívünk telve van.
Dicsértessél Uram, azok által is,
kikben megbocsájtó szeretet lakozik,
kik békén hordanak szenvedést és csapást;
leghatalmasabb Úr, add nékik koronád!
S dicsértessél Uram nénénkért, a Halált
el nem kerülheti halandó, rátalál.
Jaj azokért, kik bűnnel hulltak sírba;
áldottak, kik utad járták Benned bízva,
azoknak a Halál többé már sosem árt.

IV.
„A MAGYAROK J É Z U S VALLÁSÁNAK
KÖVETŐI..."

„A magyarok jézus vallásának követői..." állítják a középkori zsidó
apologetikus írások.
„Káldeától Ister-Gamig" című könyvemben azt írom, hogy:
„A Tudás Népe - a Duna-medencébe került, és a Dentumagyariak
pártus, szabír népe - az egyetlen, mely megőrzi az ősvallás Jézussal
megtisztult formáját. Ma - ezt a megtisztult formát - az Új-Jézus
Vallásának nevezem, és állítom, hogy a „pogánynak nevezett" hon
foglaló magyarság ezt - a Mi Urunk Vallását - követte.
Erre eddig csak a keresztény egyházi iratokban találtunk bizo
nyítékokat, mint pl. Luitbrandt cremonai püspök írásában, aki
Lombardiát megszálló magyarokkal való egyévi állandó érint
kezése után - 910-ben - így ír: „gens hungarorum videlicet christiana"... azaz „a magyar nemzet nyilvánvalóan keresztény".
Történészeink valószínűleg a római egyházpolitikát követték
akkor, midőn ilyen állításokat egyszerűen nem vettek figyelembe,
vagy - legjobb esetben azt mondták, hogy „valószínűleg a pogányságukban megismerték a bizánci kereszténységet".
Luitbrandt cremonai püspök 910-ben tett állítását megerősítik
azok a középkori zsidó vallási iratok, melyek a Jézust követő és
magukat kereszténynek nevező vallásformák ellen, azok kifigurázására íródtak. Ezek az írások a gyűlölet termékei, és az emberi
intelligencia legmagasabb fokán mutatkozó apologetika rendsze
rességével akarják - a keresztény és zsidó vallásfilozófiákat kitűnően
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ismerő zsidó rabbik - a jézusi doktrínákat beszennyezni, és az Úr
Jézus követését kicsúfolni.
A sok irat közül azt említem meg, amelyik minket legjobban
érdekel. Ez pedig: Izsák ben Abrahám TRÓKI, lengyelországi
rabbinak, a kereszténység akkori - Róma által elismert - legna
gyobb ellenségének: „CHIZZÚKEMUNÁ" (A hitben való meg
erősítés) c. könyve. Ez a Tróki Izsák 1533 -ban született és meghalt
1594-ben. A megnevezett munkája igen nagy feltűnést keltett.
Római kútforrásokból eredő középkori cáfolatokat nem talál
tam, de protestáns részről WAGNSEIL: „Tela Ignea Satanae"
(Altdorf, 1681.) „gyalázatos és pokoli terméknek nevezi" Tróki
írását, és Wolff ennél is tovább megy, mert egyszerűen „nagyon
dögvészes iratnak" aposztrofálja. (Bibliotheca Hebrea I. 641.)
Tróki Izsák ebben a munkában azt bizonyítja, hogy: „a keresz
ténységnek Isten előtt nincsen semmi joga a létezésre, mert a
próféták szerint megjövendölt Messiás megérkezésekor csak egy
törvény és csak egy vallás uralkodhat az egész földön, s ez pedig a
zsidó vallás leszen, s így a zsidó nemzet üldözőire az Isten hatalmas
büntetése vár".
Ez az alapeszme vezeti minden indokolását, mely a dialektika
ügyes mesterkedéseivel - céltudatosan és zsidó vallásszemléletű
logikával - igyekszik a kereszténység történeti eredményeinek
bizonyítékait megcáfolni. Ebben a nagy cáfolatban egyik argumen
tuma az, hogy a zsidóság sorsát hasonlítja össze a keresztényekével.
Ahogyan Izraelt megbüntette az Úr a „bálványimádás" miatt,
ugyanez lesz a sorsa a katolikusoknak is, mert bálványimádást
űznek. Ahogyan Izraeltől elvétetett - Isten büntetéseképpen a
királyság -, ugyanúgy vetette el a görög keresztényeket is az Isten
a színe elöl, mert nekik sincsen már királyságuk, hanem a török
császár alattvalói lettek.
„Ugyanez a helyzet a Magyarokkal is, akik a NÁZÁRI JÉZUS
VALLÁSÁT KÖVETTÉK, de kiestek a méltóságukból, és ők is
elvesztették a királyságukat"... mondja Tróki Izsák - félreérthe
tetlen emlékezésül a magyarok ősi vallására.
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Ugyanis Magyarországon - Tróki írása idejében - immáron
éppen 500 éve a római katolicizmus az államvallás és a protestan
tizmus elleni „ellenreformáció" tetőpontján van.
Miért veszi külön említésre Tróki a magyarokat, akik már 500
éve katolikusok, mint Jézus vallásának követőit? Nyilván azért,
mert szerinte az ó-szövetségi alapon álló római és görög keresz
ténység nem volt Jézus vallása".
Ez az egyetlen Tróki könyvében, ami - a keresztényekre vonat
koztatva valóban fedi az igazságot.
,,Jézus vallása" az a Jézus-követés volt, amit a „pogánynak" neve
zett keresztények gyakoroltak az időszámításunk szerinti 50. évben
tartott ún.,,apostoli zsinaton" rögzített határozat szerint. Itt ugyan
is senki más, mint PÉTER apostol jelentette ki, hogy
„NEM KÖTELEZŐ A MÓZESI TÖRVÉNYEK BETARTÁSA ".
Vagyis Jézushit Tóra nélkül. (Bővebb felvilágosítást ad: Huber
Lipót: Újkori és modern zsidók Jézusról és a kereszténységről c.
„nihil obstat" könyvének 266. oldala. Kalocsa, 1933.)
Így szolgál bizonyítékul egy zsidó apologetikus irat arra, hogy
egyedül a honfoglaló magyarság őrizte meg Jézus Urunk vallását.
Kérem nemzettestvéreimet, hogy védjék meg őseinket minden
lebecsüléstől és káromlástól. Sohasem voltak pogányok ők, hanem
az Úr Jézus igaz és szenvedésben gazdag követői!
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V.
„A MAGYAR H I T ETIKÁJA"

A Magyar Hit - és az erre épülő MAGYAR EGYHÁZ - a Termé
szet rendjének tiszta és egészséges szemléletén nyugvó erkölcsöt
hirdet, tanít és gyakorol, melyet az Istennel közvetlen kapcsolatban
álló hívő lelkek jóságára és jóra törekvésére alapít.
Ez az erkölcstan tehát nem szolgál vallási érdeket, hanem a
Tiszta Lelkiismeretet tartja az emberi indítékok és megnyilatko
zások forrásának, és ennek az Istentől irányított Tiszta Lelki
ismeretnek a szavát hiszi „Isten Szavának" és „Isten Akara
tának".
Az Istennel kapcsolatban álló hívő lelkiismeret tudatának ki
fejlődéséhez és megerősödéséhez azonban a Magyar Egyház azt a
tanítását fűzi, mely szerint az egyént a természet rendje szerint
teremtett születési és származási kapcsolataihoz kötelezi.
Ugyanis az Isteni Gondviselés szerint minden embernek meg
vannak az őt nemző és a világra hívó és tevő SZÜLEI. Tehát
mindenki beletartozik abba a családba, amelyben született. A Min
denható rendelkezése szerint való az, hogy a családok nemzetségeket
és nemzeteket alkotnak, melyeknek megvannak a sajátosságaik.
Társadalmi rend, szokások, nyelv, hagyományok, világnézet, élet
szemlélet, és az Istennel való kapcsolat formája is azon nemzetség
íze szerint mutatkozik meg az egyénben, amelyikbe tartozik.
Miután pedig a Magyar Egyház és benne a Magyar Hitű
Magyar Vallás célja: visszavezetni az embert az eredetének
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tisztaságához, s ezáltal az emberi öntudatot a Mindenható
tisztaságának tudatára emelni, önmagától adódik az etikai alap,
mely az ember fizikai (testi) és lelki (szellemi) eredetforrásához
vezető, egyenes és becsületes életút lejárását van hivatva biztosítani.
1. A testi eredetforrás tisztasága a szülők és ősök szeretete
és tisztelete. Ugyanis senki sem léphet át az elődein anélkül,
hogy önmagát meg ne semmisítse. A Mindenható rendelke
zése a családi, törzsi, nemzeti folyamatosság, melyet - mint
fizikai egységet, úgy kell betartani az egymást szerető és
egybetartozó Lelkek Közösségének, miképpen a fatörzsek
tartják egybe az ágakat, és mindegyik él az ősi gyökér Isten
adta áldott életnedvével. A Természetben csak egy - min
denre érvényes - Törvény van. A család, a nemzetség éppen
olyan „nagy fa", mint egy hatalmas tölgy. De míg a növény
„egységét" a Mindenható összeteremtette, addig az emberi
nemzetségeket az Isteni Szikrával rendelkező és szabad aka
rattal megajándékozott „egyén" - az Isten fia - szellemi és
lelkiismereti erejére bízta. Tehát a Nemzetcsaládok csak úgy
lesznek az erős és vihart álló tölgyfák másai, ha a nemzetséget
az isteni öntudattal rendelkező nemzettagok tartják egybe
egy „istenes" - tehát erkölcsös - és az egymást szerető
lelkek isteni szellemiségén alapozott olyan életben, ame
lyikben a Nemzetcsalád magához tartozónak vallja - mint
családfőt - a Mindenható Egy Igaz Istent.
Így válik a Magyar Vallás a Nemzetcsalád összetartójává,
lényegévé és így biztosítja az Isten megismerését és tiszteletét
a Természet Rendje szerint, hiszen a szülők és ősök mögött
látja mindig az „eredetének édesatyját" - az Egy Igaz Istent.
Ugyanis a Természetben senki és semmi nincs egyedül.
Minden teremtmény tartozik valahová, és mindennek van
eredete, amihez kövesedett, gyökerezett, vagy amiből
származott.
A Természet Törvénye szerint való tehát a nemzetcsaládi
élet.
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2. Szellemi eredetforrásunk Maga a Mindenható.
A Magyar Hit ide akarja visszavezetni az egész Nemzet
családot, és valóságos - isteni öntudatú - tartalmat adni így
az egyéneknek is és a közösségnek is. Ebben az igyekezetben
összhangot akarunk teremteni az egyének által formált közös
ségek és a Világegyetem között.
Ezt csak úgy érhetjük el, ha tökéletesíteni tudjuk az egyé
nek sajátos értékeit. Ha kinek-kinek adottsága szerinti
képességét valóságos „tudássá" tudjuk fejleszteni. E tudásra
való törekvésben azonban mindig az abszolút lelkiismeret
parancsolta tisztaság, jóság és jóra való törekvés az indí
ték - a Természet Törvénye szerinti jogos önvédelem és
élniakarás elismerésével.
Az egyén kiművelését azért tartjuk legfontosabbnak, mert
a szellemi síkon való ütközések, ellentétek és meg nem érté
sek akkor állanak elő, ha az egyének értékfejlődésében és a
tökéletességre való törekvés munkájában törés, szakadás áll
be. Vagyis, az egyén nem tudta elérni azt a szellemi szintet,
ami képessége szerint neki, a Mindenható által előkészíttetett.
Éppen azért, hogy az egyén megértse az élet legmélyebb
értelmét, és szellemiségében a Mindenható szintjére emel
kedhessen - segíteni akarunk annak meghatározásában, hogy
a Naptiszta abszolút lelkiismeret szerint, miképpen érheti el
az egyén az istenfiúi öntudatát - mely a megelégedés és a
boldogság ebben a földi életben.

Tehát azt tesszük vallási szervezetünkben, amit minden pozitív
erkölcsű vallás tesz az egyénnek Istenhez való vezetésében.
Mert mi is a „vallás" feladata...?
Ezt legjobban megmutatja nekünk a vallás latin neve: „religión". Ebben „re" = vissza, „ligión" - a „ligere" = vezetni - igéből
jön. „Re-ligión" tehát annyit jelent, mint: visszavezetés, és ezzel
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van meghatározva a „vallás" feladata, mely eszerint: visszavezetni
az embert az eredetének tisztaságához, vagyis a Teremtő
Mindenhatóhoz.
Az embernek azonban kettős eredete van. Testi (fizikai) és lelki
(szellemi). A vallásnak tehát két úton kell visszavezetnie az
embert az őseredetéhez.

A „fizikai" visszatérés útján: minden nemzet a saját hagyomá
nyainak és ősiségének tiszteletén át jut a testi életet adó „TE
REMTŐ ÉDES ATYÁHOZ, A MINDENHATÓ EGY IGAZ
ISTENHEZ".
A „lelki-szellemi" visszatérés útját a vallásnak kell az er
kölcstanával kikövezni.
Éppen ezért rögzítjük le a MAGYAR H I T okmányaiban MA
GYAR VALLÁSUNK ERKÖLCSTANÁT, hogy Teremtőnk
tiszta őseredetéhez való közös és együttes visszatérésünk útját
megmutassuk.
Miután ezek az utak minden faj és nemzetség által követhetők,
felmerül a kérdés, hogy miért kell a „MAGYAR EGYHÁZ" kere
tén belül, és szervezetének segítségével visszavezetni a hívőket a
FIZIKAI és SZELLEMI EREDETÜNK TISZTA FORRÁSÁ
H O Z - továbbá az is, hogy miért kell „vezetni" - és miért nem
teheti meg mindenki ezt önállóan...?

Az előbbiekben megmagyaráztuk az egyének a családhoz és a
Nemzethez való - elszakíthatatlan és feloldhatatlan - odatartozását.
Akarja - nem akarja - egy családból és valamelyik nemzetből
tétetett erre a világra. Szüleit, őseit elhagyhatja, de őket megtagadni
nem tudja még akkor sem, ha politikailag más állampolgárságot
vesz fel. (Éppen ez a származási odatartozás van törvényesítve sok
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mai állam alkotmányában, ahol is a bevándorlókat születési helyük
szerinti nemzetbe tartozónak sorolják.)
A pozitív alapú és nem politikai érdekeket szolgáló vallásnak
tehát kötelezni kell a hívőt saját származási hagyományainak
tiszteletben tartására, hiszen - mint mondottuk - szülein, csa
ládján és ősein keresztül jut el az ő faját, nemzetét teremtő Isten
tisztaságának forrásához. A természet törvényeinek tiszteletére
alapított tiszta és pozitív vallás minden nemzettől megköveteli a
fizikai eredet tisztaságához vezető, saját nemzeti hagyomá
nyainak vallásos kegyelettel való ápolását.
A szellemi isteni eredet tisztaságához vezető pozitív erkölcsi
alapú vallás tehát nem követeli egyetlen nemzettől sem azt,
hogy dobja el, felejtse el saját nemzeti hagyományait, és a
vallás által kiválasztott másik, idegen nép hagyományait tisztelje,
mert az a Nép, amelyik saját őseit nem tiszteli sem fizikai,
sem lelki-szellemi úton, Istent meg nem ismeri. Ha egy magát
„vallásnak" nevező ideologikus szervezet az Istent kereső hívőtől
ilyet követel, bizony nem pozitív erkölcsi alapú vallás az, hanem
politikai érdekű ideológia, mely a félrevezetett hinni akarók feletti
szellemi egyeduralomra törekszik.
Miután a mai judai-keresztény egyházak mindegyike mellőzi a
nemzeti hagyományokat, és minden nemzetet a kiválasztott „judai"
nemzetség hagyományainak vallásos kegyelettel való ápolására
kötelez - a pozitív és tiszta erkölcsű, valódi vallás visszaállítását
és a
MAGYAR NEMZETI HAGYOMÁNYOKON ÁT A TISZTA
ISTENI EREDETHEZ VALÓ VISSZAVEZETÉS ÉS A TESTI
EREDETFORRÁSUNK TISZTÁZÁSÁHOZ VALÓ ELJUTÁ
SUNK ÚTJÁT ÉS LEHETŐSÉGÉT mutatja meg a MAGYAR
EGYHÁZ és benne a pozitív és tiszta erkölcsi alapú MAGYAR HIT.
Ezt a visszajutást, az ősök és nemzeti hagyományok tiszteletével
és a felemelkedett szellemiség Istenhez való jutásával megteheti
mindenki önállóan is. De - akik együtt imádkoznak - azok együtt
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is maradnak, és a Nagy Magyar Család az egymást szerető Lelkek
Közössége is. Így megmaradásunk elsőrendű érdeke az össze
tartozás tudata, egymás szeretete és egymás segítése. Egy test,
egy vér és egynyelvű Nemzetség vagyunk, melyet a MAGYAR
LELKISÉG öntudata ural. Nagyobb az erőnk, szebb és boldo
gabb az életünk, ha egymást megbecsülve - együtt megyünk ere
detünk tisztaságához és szellemi öntudatunknak a Mindenhatóhoz
való felemelésében is segítünk egymásnak.
De tudnunk kell azt is, hogy a zsidó-keresztény egyházak azért
követelik - minden nemzettől - a zsidóságnak „Isten kiválasztott
népeként" való felmagasztalását, és azért nevezik „szentírásnak" a
zsidó hagyományokat, mert Jézus Urunkat, a testet öltött „Isten
fiút" hazug módon, zsidó származásúnak hirdetik és tanítják MA is.
Most annak a bizonyítása, hogy az Isten Fia, Jézus Királyunk,
Pártus Hercegi Vérrel öltött testet, az egyenlő elbírálás szerint
azt követelné, hogy:
1. a mahgar-pártus-hun-szabír-magyar legyen a „fel
magasztalt" nép és
2. e nép hagyománykincse legyen a „szentírás".
A „Magyar Hit" csak azt akarja, hogy a nagy Magyar Nemzet
Családban hirdettessék így az Igazság. A többi népek akaratát mi
nem befolyásolhatjuk és nem is akarjuk befolyásolni, mert a Ma
gyar Testvéri összetartozás fundamentuma és ős oka a vé
rünkkel testet öltött Jézus Urunk. Ő a mi „Üdvözítőnk" és
általa jutunk el a Mindenható Urunk-Istenünkhöz, hiszen így
mondta nekünk:
„Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent."'(JÁN. 3.35.)
Ezt szolgálja a MAGYAR HIT és ezért szükséges a Magyar
Egyház. De a Magyar Egyházban való tömörülést megköveteli
egy olyan adottságunk és népi sajátosságunk is, amivel egyetlen
más nép sem rendelkezik.
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Ez pedig az a valóság, hogy az Isten Fia, Jézusban a Mah-Gar
Nép testével lett emberré és így az Atya Isten ezt a népet a fizikai
(testi) eredetforrás tisztaságához való tartozásában megerő
sítette és kijelölte.
Teljes erővel és a „tudás" biztonságával kell hirdetnünk azt,
hogy Jézus Urunknak az édesanyja - ADIABANI MARIA - pártus
királyi hercegnő volt, akit Istenünk üdvterve választott ki arra,
hogy a földre szállt „Világ Világának" földi édesanyja legyen.
Szellemi síkon, tehát Jézus Urunk a T E S T T É L E T T ISTEN
LÉLEK, emberként pedig pártus királyi testben élő, pártus herceg
ként lett földi útjára rendelve.
De azt is köztudatba kell vinni, hogy az ún. Árpád-házi kirá
lyaink ősanyja - EMESE - szintén a jézusi ADIABANI-dinasztia
szülöttje, sarja és a hun-pártus-avar-magyar nevek azonos népet
jelentenek.
Ez a Mah-Gar Népet arra kötelezi, hogy az Isten Fiát ne
csak a szellemi-lelki eredet tisztaságához való visszatérésben
higgye „Útnak, Igazságnak és Életnek" (mint mindegyik más
nemzetség is teheti), hanem a Tiszta TESTI ISTENI Eredet
öntudatának megvilágosodásában és hitében is Jézus Urunkat
tudja vértestvérének, családjának, hagyományának, és ezzel
a kijelöléssel, az emberré lett Isten fiához való testi odatartozással „Istenfiúsági öntudattal vegye át a Magyar Nemzet a
Mindenhatóság Szellemi eredetforrásának tisztaságához való
VEZETÉS feladatát".
A Magyar Nemzetnek tehát folytatnia kell azt a munkát, amit
az Úr Jézus megkezdett.
Szükség van tehát a MAGYAR EGYHÁZRA, mert ez az
Úr Jézus Szellemének visszatérése, megerősödve és feltá
madva ugyanabban a testben, mint amit Ő érdemesített em
berré való levésében, és Ember Fiaként történt létezésében.
Éppen ezért:
A MAGYAR H I T TÖRVÉNYE - az ÚRI HAGYATÉK.
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VI.
HITVALLÁS, AVAGY A MAGYAR H I T
HÁRMAS F U N D A M E N T U M A

A „fénybe-állás" és a „fényben élés" az Égi Fény Törvénye szerint
való. Ezt határozza meg és szabályozza életünk folyamán a Termé
szethez igazodó kozmikus Nap-kalendárium. A hozzá való illesz
kedésünk pedig a kozmikus út, amelyen Istenhez érkezünk.
A MAGYAR H I T Magyar Vallása segíteni akar ebben az
Istenhez való közeledésben. Ennek érdekében meghatározzuk
vallásunk alaptételeit, melyek segítségével egyetértésben és együtt
éléssel közösen végzett imádsággal kívánunk részt venni az általunk
így vallott Istenünk tiszteletében:
Magyar vallásunk alapjait a következőképpen határozzuk meg:
I. Szentháromságunk mint „Törvény".
II. Istenhez vezető Törvényünk „hét" pillére
III. Hagyománytanunk.

I. SZENTHÁROMSÁGUNK TÖRVÉNYE

Úgy hisszük, hogy a lemérhetetlen, ábrázolhatatlan, de öröktől
fogva létező ISTEN (ÍZ-TEN) Szent lelke az ATYA-ANYA-FIÚ
kozmikus Szentháromságában, annak EGYSÉGÉBEN nyilat
kozott meg. Ennek következtében az ATYA-ANYA-FIU Szent
háromsága a Szentlélek tulajdonosa. A Szentlélek ereje és áldása
hozzád e Szentháromságból jön attól, akitől kéred.
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E Szentháromság adja a „TÖRVÉNYT", hogy minden úgy
legyen:
„MIKÉPPEN A MENNYBEN- ÚGY A FÖLDÖN IS!"
Ez a „TÖRVÉNY" pedig csak úgy lesz érvényes a FÖLDÖN,
ha az Égi Szentháromság PÁRJAKÉNT a Földön is megjelenik,
és Szentséggé válik az ATYA-ANYA-FIÚ hármasságának egy
sége, ami a CSALÁD.
Törvényünk tehát a Család alapítását, védelmét és együttmaradását követeli itt a Földön, hogy általa megvalósuljon és megszentelődjön a KÉTSZERI HÁRMASSÁG. Az „ÉGI HÁRMAS
SÁG" így válik a „FÖLDI HÁRMASSÁGGAL" a boldogság for
rásává, és lesz az ÉGI Szentség által áldott és megszentelt a földi
Család.

II. ISTENHEZ VEZETŐ TÖRVÉNYÜNK „HÉT PILLÉRE"

1. Szeresd az Istent, imádkozzál!
Isten, a mi szerető Édesatyánk, aki mindent adott nekünk és
semmit sem kér érte. Ingyen kaptunk mindent - kegyelemből.
Fiát is elküldte hozzánk, hogy könnyebbítse az életünket, és a
Hozzájutásunk útját megmutassa. Ha imádkozol - kapcsolatot
teremtesz Istennel és így azonosul, eggyé válik önmagad - atya
és fiú fogalma. Hiszed és tudod, hogy a FIÚ EGY AZ ATYÁVAL.
Felfogod a MAGYAROK ISTENE FOGALMÁT, a véreddel
emberré lett Istenfiának és a Jóságos Mennyei Atyának örök egybetartozását, és imádkozásodban majd érzed, hogy TE IS EGY
VAGY VELÜK, hiszen Te is Isten Gyermeke vagy, amikor szel
lemi öntudatod Hozzájuk felemelkedik.
De a mi Szentháromságunkban az „ANYA Isten" is benne van.
Ő a mi Boldogasszonyunk, aki embertestet öltött - Teremtő
Urunk-Istenünk üdvterve szerint - a MI vérünkkel, hogy földi
Édesanyja legyen az Isten Fiának.
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Hitünk ünnepnapjai a földre szállt Isten Anya és Szent Fia földi
történetéhez kapcsolódnak, és egyben nemzeti hagyományainkat
is képezik.
Hozzájuk imádkozunk különös szeretettel minden nap, és Hitünk
ünnepein.
Szenteld meg hát a Hozzájuk vezető úton a nemzeti hagyo
mányaid ünnepeit, és tartsd meg szellemiségedben a lelki felemel
kedés Istenes Ünnepnapjait!

2. Szeresd, ápold, tiszteld és becsüld szüleidet,
testvéreidet, hitvesedet, családodat, őseidet,
nemzetedet és hagyományaidat!
Belőlük teremtettél, és ők képezik részedre az Egymást Szerető
Lelkek Közösségét. Az élet egyedül nehéz, de a Szerető Lelkek
Közösségében boldogságot, segítséget és örömöt lelsz.
Istenáldás csak ott van, ahol a testvér, család és Nemzetség
egymás szeretetével, egymás támogatásával és a testvérnek okozott
öröm teljesítésében éli le életét. Oszd meg tieiddel mindenedet,
és el ne feledkezz soha az ősök dicséretéről és emlékük megtartá
sáról.
A „család" a földön élő „SZENTSÉG" és a földi boldogság
forrása.
3. Szeresd, ápold, tiszteld és ismerd meg önmagadat!
Fedezd fel képességeidet, amit Istentől kaptál. Műveld ki magadat
e kapott értékek szerint, mert akkor szolgálod a Mindenhatót, ha
a Neked adott lelki, szellemi és testi kiválóságaidat gyarapítod,
tökéletesíted azért, hogy az értékeid szerint megszerzett TUDÁS
SAL hirdesd az Ő Valóságát.
El ne hagyd Magadat! Ne légy a nemtörődömség betege, mert
tested, lelked gondozásra szorul. Lelki tisztaságodat őrizd a min274

dennapos lelkiismeretvizsgálattal, és az így megtartott tiszta
Lelkedet tartsd meg ápolt és gondozott testben, hiszen tested a
Lelked temploma. A tiszta és fennkölt Lélek tiszta, ápolt és
gondozott testet követel, hiszen ezért mondja így a világ összes
népeinek közmondása: „ép testben - ép lélek lakozik".
Tehát „testi" és „lelki" gyakorlatokat kell végezned.
A testgyakorlás és szabad levegőn való tornamunka okvetlenül
szükséges mindenki részére. Ez tested ápolása, karbantartása, erő
sítése.
De ugyanezt kell tenned a lelkiállapotoddal is.
A Magyar Egyházban a lelkigyakorlat egyenlő a „LELKIISME
RET VIZSGÁLATTAL". Mi a LELKIISMERETET azon
„isteni szózatnak" hisszük, mely örök értékű, örökkön örökké
élő, és soha el nem avuló, és Istentől eredő TANÍTÁS is. Aki
erre hallgat, bűnös sohasem lesz.
Ápold tehát lelkiismeretedet! Tarts vizsgálatot és ha megszo
kod, hogy lelkiismereted szavára hallgatsz, jó leszel! Napjaidat
örömben és megelégedettségben töltöd. Ez az állapot a tiszta
lelkiismeret boldogsága. Tiszta lelkiismeret nélkül nincs lelki
egyensúly. Lelki egyensúly nélkül pedig nincsen boldogság.
Légy saját magad vezetője és tanítója, mert VEZETŐD: az
„ész" és TANÍTÓD: az „értelem"! Élj tehát ésszerűen! Az elme
ereje: a „tudás", mert a tudás maga a „fény", mely örök lámpásként
ég benned. A „fénytelen tudatlanok" saját maguk elpusztítói.
Tehát szeresd, ápold, gondozd így testedet-lelkedet és boldog
leszel ezen a földön!
4. Ne ölj...!
Ne ölj se fegyverrel, se szóval, se másnak ártalmas cselekedettel.
Nincs jogod arra, hogy valakit megölj, feláldozz a Te jobb éle
tedért.
Viszont senkinek sincs joga arra, hogy Téged öljön meg, s ha
ellened irányulna ez az akarat, ha valaki Téged akar megölni 275

Isteni Jogod az ÖNVÉDELEM, hiszen minden teremtmény
védekezik a létét megszüntetni akaró halál ellen.
Amiként a fizikai fegyverek és ölő szerszámok nem a tieid, úgy
a „szellemi fegyvereiddel" se vidd véghez másnak elpusztítását.
De ha a szellemi fegyverekkel támadnak Téged - ugyancsak köte
lességed az önvédelem. Az „életet" az Isten adta és Ő rendeli annak
befejezését is. Nincs jogod tehát ahhoz, hogy valakinek elvedd az
életét.
5. Ne lopj...!
Az Isten annyi szépet és jót teremtett körülötted - a Te rendel
kezésedre, hogy képességeid segítségével mindent megszerezhetsz,
amire szükséged van. Minél nagyobb a tudásod és szellemed, annál
több gyönyörűség áll rendelkezésedre az Isten ajándékaiból. Szük
ségtelen tehát, hogy anyagi javakkal a lopás útján gazdagítsd ma
gadat, mert az ilyenen úgy sincs Istenáldás. Minden igazság vilá
gosságra kerül - így a Te hamisságodat is felfedi az Igazság.
Felesleges lelkedet terhelni olyan dolog eltulajdonításával, ami nem
a tied.
De nemcsak pénzt, anyagot lehet lopni, hanem gondolatot,
eszmét, hitet és szerelmet is.
Itt is tartsd be tehát lelkiismereted szent parancsát így: NE
LOPJ...!
6. Légy hűséges...!
mindenhez, aminek hűséget fogadtál
Mindenhez, amiből eredtél. Családodhoz, Nemzetedhez, Istened
hez. Szavad legyen olyan, mint a lelkiismereted, „isteni szózata",
mindig igaz. Légy hű mindhalálig!
Hűségedben osztozik a HIT-VES-ed, aki HITED részese, aki
életednek a FELE - hisz úgy hívod: „FELE-SÉG". Ő Neked így
mondja: „URAM". Éppen úgy, mint az Istennek, és ebben a szóban
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benne kell foglaltatnia az asszonyi hűségnek. Ősi szent hagyomá
nyokból erednek ezek az elnevezések, be kell tartani az általuk
rendelt és parancsolt HŰSÉG változhatatlan törvényeit.
De vigyázzatok arra, hogy a H Ű S E G E T csak az IGAZI,
TISZTA és Istenfiúsághoz méltó dolgokhoz kössétek, mert aki a
Hamissághoz marad hű, nem szabadlelkű, hanem szolgalelkű az,
aki lelkiismeretének „isteni szózatát" nem hallgatja meg.

7. Segíts ahol tudsz!
Jót tenni, másnak segíteni, adni annak, aki kér, mind olyan cseleke
detek, melyek a Lelkiismeret szava szerint valók. Aki a lelkiisme
retére hallgat, az segít is, és tudja, hogyan és mikor.
De jó - ha kötelességünk közé iktatjuk mások segítését. Ez a
segítés azonban elsősorban a Nemzettestvérek és a Nemzet irányá
ban kötelező, hiszen az apa is először a saját gyerekeit látja el,
aztán gondol a szomszédaira.
Segíteni sokféleképpen lehet. A „gazdagok" elsőrendű köteles
sége a segítés, és itt nemcsak az „anyagi javakban való" gazdagságot
értjük, mert sokszor egy „lélekben gazdag", jó szándékú bölcsnek
az irányító segítsége többet ér az aranynál. A lelkek megsegítése a
legfontosabb, mert a lélekerő tisztasága uralja az anyagot.
Mindenki segítsen azzal, amije van.
Adj tehát oda, ahol szükséget látsz, s majd Te is kapsz a
Te szükségedben!
***
Ennyiben hirdetjük a MAGYAR EGYHÁZ MAGYAR HITÉ
NEK ERKÖLCSTANÁT.
Mikor most elolvastad - tarts mindjárt lelkiismeret-vizsgálatot.
Hisszük, hogy lelkiismereted szava Hozzánk vezet, hogy együtt
imádkozzunk, és az Egymást Szerető Lelkek Közösségében együtt is maradjunk.
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III. HAGYOMÁNYTANUNK

Hagyomány kifejezés alatt a Magyar Ősiségének szellemi tar
talmát értjük.
Ez nekünk az egyistenhívő és Isten Fiát ismerő - legalább
5-6000 évvel ezelőtt írásban rögzített MAH-GAR ősvallás hit
világának tanítása, ami hozzánk az „agyagtáblák" üzenetével érke
zett, és amit a Magyar Nép lelkületében élő mondák, regék, nép
szokások és szájhagyományok megerősítenek.
Ebben a legfontosabb és ma minden újjá éledett és a MAGYAR
HITBEN megvilágosodott Nemzettestvérre kötelező gyakorlati
erejű az a hitvilági tartalom, amelyik a „papkirály" kötelességét
előírta.
Ez a „papkirályi" kötelesség azonban mindenkire vonatkozott,
mert mindenkinek ezzel a „papkirályi felelősséggel" kellett felada
tát teljesíteni.
A papkirályi kötelesség neve ősi nyelvünkön:

PA-TE-SI
Ebbe az egy szóba sűrítették bele - az ékírással író - sumírnak
nevezett, Mah-Gar őseink azt a három fogalmat, amit annak a
földi halandónak a feladatául hittek, aki szellemi és lelki világuk
bizalmasa, gondjaik viselője és az ISTEN igazságának hirdetője
volt.
PA fogalma a mai „pásztor"-t jelenti.
A gondoskodót, a nyájat terelőt és a rá vigyázót.
TE azonos az ősi „temen" (tömény) szavunk értelmével,
mely a jó erősre döngölt fundamentum maga.
SI fogalomjegye az „égi hatalomtól nyert láthatatlan fejék".
Amikor a római pápa „apostoli koronát" adományozott
egy uralkodónak - ennek a „SI" fogalomnak egyházpoliti
kává változtatott hasonlóságát gyakorolta. De a különbség
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óriási. „SI" - az égi ajándék, a TUDÁS MAGA, a „glória",
mely megkoronázza a tudós fejet, s így ragyog az korona
nélkül is. Viszont az „apostoli királyok" gyarlósága még
arany koronával ékesítve sem szolgált az Isten áldására.

A „PA" hagyomány
A „PA" hagyományban van tudatosítva az „Istenfiak" pásztori
munka végzésének feladata úgy, - miképpen a Mah-Gar vérrel
emberré lett Jézus Urunk is és Péter apostol is tette. Az Ő követőik
mindnyájan ebben a „pásztorkodásban" találtak békességet, örö
möt és boldogságot.
Ez a „PA hagyomány" a Magyar Nép Istentől rendelt, és az
Úr Jézussal megerősített igehirdetési kötelességek tudatosítása.
Hiszen nevünkben is ezt a kötelezettséget hordjuk így: MAHGAR (ahol „MAH" = TUDÓS PAP, mágus latinul, és „GAR" =
NEMZETSÉG).
MAH-GAR tehát PAPI NEMZETSÉG - TUDÁS NÉPE.
(Ősi földünk neve az ősi nyelven: KU-MAH-GAR-RI-ESMAD, vagyis „a hatalmas, nagy nemzetség földje", ahol - az ék
iratok szerint - ott élt a MAH-GAR = papi nemzetség, tudás népe
és a HUN-GAR = a kenyeret adó, földműves nemzetség. (A mai
magyarságban egyesülve él e kettő.)

„TE hagyomány" ismerete
Más szóval - annak magyarázata, hogy miképpen és hogyan ren
delte az Úr a Mah-Gar népünket a Tudás „megkeresésére,
megtartására és hirdetésére."
A régi népek története, társadalmuk és szellemviláguk tartalma
mind sajátos népi - tehát egyéni - tulajdonságokat mutat. Minden
népnél más és más formában történik a világ felfedezése. Más a
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világ teremtésének elképzelése és más formája van a népek Istenhez
való közeledésének is. Mondhatjuk azt, hogy „nemzetköziséget"
az ókori népek világában nem találunk, és ez a fogalom ismeretlen
náluk.
A „nemzetköziségnek" éppen az ellenkezőjét fedezhetjük fel,
mert minden ókori nép „istentudata" olyan „gondviselést" ismer,
amelyik csak az övé. Ez nem önzés és nem egoizmus, hanem a
természettörvény alkalmazásának és elismerésének kérlelhetetlen
logikája, amelynek értelmében a Nép, Társadalom - mint NEM
ZETCSALÁD - mindent elkövet fennmaradása érdekében, és
létezését a saját jövendőjének biztosítása érdekéhez formálja.
Annak a változtathatatlan Isteni Akaratnak a következménye ez,
mely Nemzeteket, Fajokat teremtett, és azokon belül kialakítani
engedte a nemzeti és népi szokásokat, felfogást, gondolkodásmódot
és népi egyéniséget.
Mai világunk egyszerűen csak „mitológiának" nevezi az ókori
népek ezen sajátosságát, és ezeknek a régi szemléleteknek „leki
csinylése" ellenére is ezek a „mitológiák" képezik a mai istenszem
léletek alapját még akkor is, ha azt „hivatalosan" el sem ismerjük.
A mi Magyar Világunk ősiségének érdekessége az, hogy az a
„szemlélet", vagy sajátos népi tulajdonságunk, amellyel elődeink
az ókori társadalmukat kialakították, képezi alapját az életterükben
élő más népek társadalmi felfogásának és „mitológiájának".
Ugyanis a mi ősi szellemvilágunkból - mint kristálytiszta forrás
vízből merítették a maguk által formált változatok alapjait. A mi
őseink tudáskincse szolgált „kovászul" a más „istenszemléletek"
kialakításához, amelyek szintén magukon viselték - az átformált,
megváltozott ősi alaptudás kincsünk felfedezhető fénye mellett az elsajátítást végző népek sajátos tulajdonságait is.
Így lesz a mi istenszemléletünk ősi Isten Fia - „Én Lélek" (EnLil), a babiloniaknál Marduk, aki már nem „mah-gar", hanem
„bab-il-ani". Mardukból fejlesztik ki aztán a judaiak Jehovájukat,
aki szintén csak a judai nemzetcsaládé. Téves az a felfogás, hogy
ezek a megváltoztatott „istenfiú" alakok valóban „istenek". Nem
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azok, hanem a nemzet fennmaradásának biztosítékai, az istení
tett nemzetiesség megszemélyesített hatalmasságai.
A népi sajátosságok és tulajdonságok olyan nagymérvű tudato
sításai ezek, amelyikben a nemzettudat saját magát az Isten
égi trónjára helyezi.
Vagyis: AZ ISTENSZOLGÁLAT AZONOS A NEMZET
SZOLGÁLATTAL, és Nemzetszolgálat nélkül NINCS ISTEN
DICSÉRET.
Ez minden népnél a TE hagyomány, melyet ismétlem a mi sumírnak nevezett - Mah-Gar őseinktől vettek át, és átformálták
a saját nemzetük érdekéhez.
De miért kellett nekik átformálni... ? Miért nem tartották meg
ú g y - eredetiben - amiként a Mah-Gar őseinknél ez megvolt? Nos
ezzel a kérdéssel érkeztünk el a Mah-Gar nép Isteni hivatásához,
és erre a nagy feladatra történő „elhívásának" megismeréséhez.
A „kovászt" eltulajdonító népek ma is olvasható mitologikus
írásai beszélnek „isteni kinyilatkoztatásokról". Ezeket az „isten
látásokat" azonban olyan régi időre teszik, amikor ők maguk még
nem léteztek. A logika tehát azt mondja, hogy ezek az „isteni
kinyilatkoztatások" annál a népnél történtek meg, amelyik tudás
kincsét „kovászul" használták a többi népek, saját nemzeti létük
éltető - legtöbbször „kovásztalan" - eledelének elkészítéséhez.
És így is volt, hiszen a mi őseink magukat MAH-GAR-nak nevez
ték, ami a mi mai nyelvünkön annyit jelent: TUDÁS NÉPE.
Az a Nagy Nép, melynek okosai tudásuk és felemelkedett szelle
miségük útján úgy látták meg az Istent, ahogyan azt a TEREMTŐ
nekik sugallta. Ebben az „istenlátásban" a Tudás Népének Nyelve
valóban az Isten Igéje, hiszen nincs más nyelve a világnak, amelyik
egyetlen szóval ki tudná fejezni az Isten fogalmát, létezését, ere
detét, és ennek az Isteni Létezésnek emberi aggyal felfogható
titokzatosságát - így: IZ-TEN.
Ugyanis ebben a szóban: IZ = „Isten-lelke", amelyik mindenütt
ott van. Az emberben, gyümölcsben, fában, állatban, hiszen mind
egyik „más ízű". És ez a mah-gar „IZ" nem azonos sem a német
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„Geschmack", sem az angol „taste" fogalommal, mert a miénk IZ
azaz az Isten lelke, mely öröktől fogva VAN, és csak a mi nyel
vünkön érthető, már sok ezer éve változtathatatlanul és változat
lanul. És ennek az IZ-nek tartozéka a T E N - a nagy csend, az
ősállapot nyugalma. A tudáskincsünket eltulajdonító és megmásító
judaiak így írják mitológiájukban: „Isten lelke lebegett a vizek felett."
(I. MÓZES 1,2.) Ilyen sok szót kell mondaniuk arra, hogy meg
magyarázzák a mi egyetlen szavunk értelmét - az IZ-TEN-t, az
ő saját népi „ízük" szerint.
A mi hagyománytanunk 5000 éves írott emlékei úgy mondják,
hogy:
„IZ-TEN létezésében megjelent a VILÁGOSSÁG - mint az
Isten akaratának következménye - ÉN-LÉLEK alakban... és
Ő az ISTEN FIA. Isten Lelke az Isten Fia, a fény, a tisztaság,
a tudás, és így mondja a Hatalmas: »ÉN-LÉLEK«. Tehát a
Fiú is AZ ISTEN... Én... a Fiú és az Atya azonos, EGY...
így leírva az ékiratokon 3000 évvel azelőtt, ahogy a vé
rünkből lett Jézus Urunk is mondta: »Én és az Atya egy
vagyunk« (JÁN. 10, 30.) és »én vagyoka Világ Világossága«."
(JÁN. 8., 12.)
De a valóságos „Istenfia" nem kellett a többi népnek. Nem
fogták fel ennek az „istenlátásban" lévő „ATYA-FIÚ EGYSÉG
NEK" világuralmi és univerzális hatalmát, mert nekik nem a lelkek
megnyugtatására, hanem az emberek felett való uralmat elősegítő
és biztosító istenszemlélet megszemélyesített hatalmasságára volt
szükségük. Így született meg náluk az istenített nemzetiesség
Istenalakja, mely - ismétlem - más népek feletti politikai uralmat
biztosított nekik. Így ez a „nemzeti Istenalak" nem más, mint a
politikai hatalomra jutás népnevelő eszköze.
Hosszú ezredek és századok jelzik ezeknek a „politikai isten
szemlélettel" rendelkező népeknek földi diadalát és más népeken
való uralkodását, míg ugyanakkor az Isten Fiában bizakodó MahGar nép sorsa a pusztulás, a vándorlás. Ősi otthonai, Istenházai
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felégetve maradnak mögötte. Aranya, földi java a támadó és gyil
koló népek zsákmánya lesz. Minden anyagi kincse, értéke elvész...
Csak egy marad meg, amit visz a Nép - a Nagy Mah-Gar Nép
- és ad tovább apáról fiúra, és ez az ŐSI TUDÁSKINCS, s az a
szent hagyomány, hogy az Isten Fia majd megjelenik úgy,
amint sok ezer éve írva vagyon anyagi formában - emberben
- mint „ÉN-ANYAG" (Én-KI) majd akkor, amikor „eljött az
idők teljessége".
És így is történt. Eljött az Úr - az Isten Fia, aki EGY az Atyával.
Eljött a Mah-Gar Nép testében és azt mondta: ,,Aze'rt jöttem,
hogy megkeressem és megtartsam azt, ami elveszett". (LUKÁCS 19. 10.)
Az Úr eljövetele - Népénél - a hivatásra rendelés betöl
tésének jele. Az a Nép, amelyik a Tudás Népe nevet viselte év
ezredek óta és hitte, tisztelte az Isten Fiát, tanította létét, s várta
eljövetelét - megszenteltetett hitében azzal, hogy vérével
öltött testet az Isten Fia. És ez a nép sohasem akart más népek
felett uralkodni. Hirdette az Isteni Igazságot. Hitt az Isten Fiában,
és várta megérkezését. Ebben a hitben vállalta a keresztre feszíté
seket, a pusztítást, az otthonának elégetését... de HITT... és soha
sem hirdette azt, hogy az Isten Fia neki olyan, mint a babiloniak
Mardukja, a judaiak Jehovája, aki azt rendelte itt és ott is „ki
választott népének", hogy a más népeket irtsa ki. Ilyen hagyomány
és ilyen istenszemlélet a Mah-Gar Népnél nem létezett.
A Mag-Gar Nép fiai az Istenfiúság tudatával őrizték a
Tudást mindenütt, amerre jártak. A Mah-Gar népi öntudat
az Istenfiúság tudata volt.
Istenük: az Igazságos Egyetlen és nem az istenített, önző
nemzetségtudat hatalmassága.
És amikor a „más népek" sovinizmusa már istenné tette az
önzést, a saját hatalmának istenesítésével, s a leigázott népek „isten
szemléleténél" erősebbnek mondva a saját istenített nemzettudatát
- akkor lett emberré az Isten Fia a Mah-Gar nép vérével, és éppen
azon a földön, ahol az önzés is és a kegyetlenkedés is a legnagyobb
volt.
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A Mah-Gar nép fiai megismerték és követték. Más népek nem
értették, és amikor cáfolhatatlan igazságaira választ már nem talál
tak, elhatározták, hogy „megölik", mert csak embernek tartották.
Aztán, amikor Ő legyőzte a halált - megijedtek. Az „ősi Igazság"
meghamisításának vádja, és a hamisság bukása volt az Istenfiú
feltámadása. Most igazolódtak be legjobban azon szavai, mellyel
a „hazugság, a hamisság gyermekeinek" nevezte a zsidókat akkor,
amidőn nem ismerte el „istennek" az istenné tett nemzet
tudatukat. (Itt János evangéliuma 8. rész 44. versét említem,
melynek fordítása helytelen. Az eredeti szöveg értelme így hangzik:
„ Ti a hamisságból eredtek, és hazug érdekeitek kívánságait akarjátok
teljesíteni. Emberölők voltatok kezdettől fogva, és nem álltok az igaz
ságban, mert nincsen bennetek igazság. Hazugságotok a ti tulajdon
ságotok, s hazugok vagytok éppen úgy, mint atyáitok." Senki se fel
tételezze a tökéletes emberben élő Isten Fiáról azt, hogy az „ATYA"
fogalmát „ördögre" vonatkoztatta. Ő nagyon jól tudta, hogy
„ördög" az Isteni örökkévalóságban nem létezik, hanem a földi,
emberi rosszaság az ördög maga.)
Ezekből a szavaiból meggyőződhetünk arról a szándékáról,
mely szerint az „istenített nemzettudati hatalom" helyébe a
mindenkiről gondoskodó, szerető Mennyei Atya Gondviselő
Kegyelmét akarta visszahelyezni. Ez nem nemzetköziség,
hanem a „nemzetcsaládok" visszavezetése a valóságos EGY
Istenhez, a nemzetcsaládok szokása és sajátos egyénisége
szerint. Ezért mondja: „Adjátok meg a császárnak azt, ami a
császáré, és Istennek, ami Istené." Ezért küldi tanítványait mondva:
„Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek Titeket!"
(JÁNOS 20. 21.)

De a hamisság felfedezte az Igazság áldott következményeit,
és Kajafás ezt így fejezte ki: „Ha az Ő emléke fennmarad -az Ő
népe magára talál"... vagyis akkor a Tudás Népe hirdeti az
Ige Igazságát mindenütt - az Úr rendelkezése szerint.
És az Ő népe magára talált. A Pártus Birodalom népének ősi
„fényvallása" újult meg a várva várt Üdvözítőnkkel, és örömmel
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fogadta be Jézus Urunk apostolait. Itt SIPPAR volt a központ és
ANTIOCHIA.
Péter Apostol egyházán keresztül vitte mindenüvé az Úr
Igazságát és Törvényét. Ez ellen az Igazság ellen tört Saul rabbi a keresztények mai Szent Pálja. Ideológiájával még jobban fel
fokozta a zsidóság „istenné tett nemzettudatát" akkor, ami
dőn az Urat a judaiak Messiásának nevezte ki, megerősítve
ezzel a jehovai „kiválasztottság tanának" pilléreit. A judaiak
által formált római judai-kereszténység kanonizálta e „messiási
ideológiát" is, és Saul „azon bűnbaki teóriáját" is elfogadta, amivel
a judaiak azon gonosz szándékát, mellyel az általa embernek hitt
Isten Fiú életére törtek - bitófára szögezve Őt - egyszerű „áldo
zatnak" minősítette - a „bűn eltörlése" végett.
Ha így egymásra tesszük e szintézis adatait, szinte hihetetlen
az, amit látunk.
„AZ ISTEN" helyett az istenített nemzettudat van szente
sítve, de csak a judaiak részére.
Más népek hazafiasságát, nemzetszeretetét a judai-keresztény
ség nem tűri. A Mah-Gar vérrel emberré lett Jézus Urunkat zsidónak nyilvánítva - a judai istenített nemzettudathoz csatolja a
judai-keresztény teológia, és az ősi időktől fogva Igazságként hitt,
univerzális „Istenfia tant" egyetlen nemzet érdekének fejlesztésére
és világuralmi hatalmának gyarapítására „messianizmussá" sülylyeszti. A nemzetiséget írtja, de a judai nép nemzettudatát
„isteni kiválasztottságnak" tudja, tanítja és szolgálja.
Támadnak Origenészek, Nestorok. Sokan rájönnek a hami
sításra. Ezek azonban eretneknek nyilvánítva, vagy a boszorkány
égetések, inkvizíciók áldozataiként tűnnek el, s lassan már Galileik
is alig akadnak. Így haladunk át az évszázadokon. Semmiképpen
sem lehet tehát véletlennek vagy indokolatlannak minősíteni
például Muhhamad lelki forradalmát, aki észrevette, hogy a judaiság és judai-kereszténység uniója minden nemzetet lelki szol
gaságba visz, ahol a nemzeti öntudatot a judaiságot feltétel
nélkül szolgáló „egyháztudat" helyettesíti be. Muhhamad okos
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volt, és tökéletesen megcsinálta ugyanazt a nemzettudat-istenítést
az arabok részére, mint amit a judaizmus saját maga érdekének
szolgálatára kialakított. És a nagyszerű ebben a munkában az, hogy
még időben tette. Amikor a népek még nem voltak beszervezve
mind a mózesi iga jármába. Így született meg az iszlám istenített
nacionalizmusa, és ennek ereje napjainkban is mutatja, hogy méltó
ellenfele a judaizmusnak.
Aztán a középkori „újraszületési szándék" (rennaissance) pró
bálkozott a módosítással, de csak „reformációk" alakultak ki, ahol
a római eredetű judai-kereszténység hamisságát a jóakaratú refor
mátorok szándékozták „igazsággá" változtatni. Minthogy azonban
az ősi „Isten Fia Tant" nem ismerték, csak annyit értek el, hogy a
„római egység" szerteszét esett. Ma ez a sauli ideológiára épített
judai-kereszténység öt nagy felekezetbe és 272 szektába van szét
szakadva, és annak ellenére, hogy a hívektől „nemzetköziséget"
követel - a nemzeti eszméket és megmozdulásokat ellenezve
- minden felekezet a „felekezeti öntudatot" hirdeti. Így a
„nemzetköziség és nemzetietlenség" állapotát megteremtve
- a „felekezetiség sovinizmusa és érdekképviselete" lép az
Isten által teremtett nemzetcsaládok helyébe, s helyettesíti
be a „nagycsaládi és faji szeretetet" a heterogén lelkületű és
nemzetközi „egyházi érdektudattal".
Ennek eredménye az, hogy a római egyház magát „egyetlen
üdvözítőnek" hirdeti. Hogy a „protestáns" felekezetek is csak az
„önös egyházi érdek sovinizmusával" élnek. Mindegyik azt hirdeti,
hogy „az ő egyháza", jobban mondva - csakis az ő „egyháza" a
Krisztus valódi gyülekezete. A többi nem az. A sovinizmusnak
pedig ma megvan a mértékegysége azokban a mamuttőkékben és
hatalmas vagyonban, amelyet ezek a „Krisztust mindennap meg
feszítő vagy bűnbocsánatra használó" judai-keresztény egyházak
magukénak tudnak.
Láthatjuk a célt. Eltörölni minden faj és nemzet nemzeti
öntudatát. Beolvasztani őket a nagy nemzetközi judai-keresz
ténység egyház-kohóiba, hogy a nemzetcsaládjával nem törő286

dő, sokszor annak kárát szolgáló, de „judai-keresztény egy
háztudattal" rendelkező nemzetközi polgár kerüljön ki az új
öntvényként, aki fajtáját, nemzetét megtagadja ugyan (leg
feljebb csak a nyelvet beszéli) - de a judai nép istenített nemzet
tudatát és isteni kiválasztottságát nemcsak elismeri, de „judaikeresztény egyháztudatával" szolgálja is.
Hát éppen ilyen „nemzetközi polgár" az a magyarul beszélő is,
aki a magyarság érdekei elé helyezi judai-kereszténységének szol
gálatát. Aki a judai-kereszténység felvételét a magyarság „megmen
tésének" hirdeti, és semmit nemzetcsaládjáért nem tesz, hanem
„magyar nyelven" szolgálja a judai-keresztény egyházának érdekeit
- sokszor bizony a nemzet kárára. Ezeknek nincs „nemzettudatuk",
hanem csak „magyarul éneklő felekezet-tudatuk". Hűségük sem
a magyar nemzethez köti őket, hanem az Úr Jézus felé való igye
kezetükben „hűséggel szolgálják" azt a judai-egyházat, melynek
szellemi tartalmát nem ismerik. Azt hiszik, hogy az Úr felé mennek
és nem veszik észre, hogy a feléje vezető úton az egyetlen bezárt
kapu maga az a judai-keresztény egyház, mely nem a Világ Vilá
gosságát hirdeti, hanem a „zsidók messiását", és ez nem az ősi
Isten Fiú Tan, amelyet az 5000 éves írott bizonyítékaink szerinti
„Isteni Kinyilatkoztatások" hirdetnek.
A magyar nyelvű judai-keresztények legszebb nemzeti tulajdon
ságukat - a HŰSÉGET - tehát nem az Úr Jézusnak adják,
hanem tudatlanul és bután dicsőítik és magyar faji hűséggel
szolgálják - a judai-kereszténységükben - a zsidóság istenített
nemzet-tudatát, amelynek egyik tartozéka a Messiás.
A mi Urunk Jézust pedig Messiásnak senki sem nevezheti,
mert Messiás - nemzetpolitikai méltóság, amelyik csak a judaiaké. Ugyanis egyetlen más nép nemzettudatában sem találko
zunk Messiással, vagyis olyan istenített személlyel, akinek csakis
az az egyetlen feladata, hogy világuralmi hatalomra emelje
azt a nemzetet, amelyből származik.
Az ide vetett Magyar Hűség tehát a „kutyák elé vettetett", mert
az Úr Jézus - a Világ Világossága - nem a judai nemzetség fia.
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A Mah-Gar nép vérével testet öltött Üdvözítőnk Ő,, Jézus
Király - a Pártus Herceg".
Az Ő hatalma nem változtatható politikai uralommá, mert
Ő: az IGAZSÁG és nem a judai-messianizmus politikájának
huncutsága.
***
Ezzel elérkeztünk a feltett kérdésre való feleletadás legbelsőbb
tartalmához. Azt kérdeztük, hogy miért kellett megváltoztatni így
az ősi Isten Fiú Tan Igazságait... ?
Most láthatjuk, hogy azért, mert ha az Úr népe tovább is
hirdetheti az Úr Jézus Igéjét, akkor minden istentől teremtett
nemzetcsalád - az ő sajátos adottságaival és a maga egyéni
módján - megy a Szerető Mennyei Atyához azon az „EGY
ÚTON", amit az Isten Fia jelölt ki, amidőn mondta:
„Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET".
Ha nem változtatja meg ezt a judai-kereszténység, akkor min
den nemzet saját nemzeti öntudatával, saját hagyományaival,
múltjának és őseinek tiszteletével biztosan megy - tiszta hagyo
mánytiszteletével - az Úr Jézus felé.
A változtatással minden út a judai nemzettudat szolgálatára
kötelez. Népi, nemzeti sajátosságok éppen úgy nem léteznek,
mint nemzetcsaládi öntudat sem. Csak egy hagyománytisz
telet kötelező minden nemzetcsalád részére: az ó-testamen
tumnak nevezett könyvbe sűrített judai hagyományok vallásos
kegyelettel való ápolása, mert ezt a judai-kereszténység fana
tizmusa minden nemzetcsalád részére követendő és kötelező
„Isten Szavának" tanítja.
Így vált az ősi TE HAGYOMÁNY - egy csaknem 2000 éves
fondorlatos hamisítással és változtatással a judai nemzetcsalád
istenített nemzettudatának szolgálójává.
Pedig oly egyszerű a megoldás. Oly egyszerű a visszatérés az
ősi TE(men)re való visszaállással. Ugyanis ez a fundamentum erős
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és biztos, mert az ékiratokon leírt „Isteni Kinyilatkoztatások"-at
MAGA AZ ÚR JÉZUS ERŐSÍTETTE MEG azzal, hogy meg
ismételte az ott írottakat.
Nem vagyunk mi az egyedüliek, akik erre az erős fundamen
tumra való visszaállást követeljük. De - miután ez a fundamentum
maga a Mah-Gar vérrel testet öltött Isten Fia, az Úr Jézus - a
judai-kereszténység mai igyekezete az, hogy magát a funda
mentumot szórja ki. Ezért található a római szent zsinat jegyző
könyvében az a megállapítás, hogy az eddig hirdetett és az Úr
Jézusnak tulajdonított „Világmegváltást" nem Ő végezte el, ha
nem a judai nép, amikor a rabszolgaság földjéről (Egyiptomból)
kivonult. (Lásd: Ec. Zsin. Jegyzőkönyvei.)

Testvérem, ki olvasod e sorokat, elmélkedjünk együtt! Keressük
együtt az igazsághoz vezető utat. Keressük együtt a kibontakozást,
a lehetőséget arra, hogy magyar nemzetünket is és Jézus Urunkat
is híven szolgáljuk.
Ha szavainkat mérlegre teszed, belátod biztosan, hogy igenis
van kibontakozás. Van a magyarságnak jövője Trianon és Hel
sinki halálos ítéleteinek ellenére is. Azt kérdezed, hogy mi a teendő... ?
Ezt megmutatja a magyar nép részére az ősi

SI hagyomány
Úgy mondjuk, hogy SI = „az égi hatalomtól nyert láthatatlan
fejék... a Tudás Maga". (Innen eredő szavak: si-sag, si-igi süveg.)
Így az ősi - sumírnak nevezett - Mah-Gar nyelvünk SI szava
mondja meg a teendőt:
A Mah-Gar Nép a Tudás Népe... tehát vissza kell térnie
az ősi tudás színvonalára. Meg kell ismernie az ősi hagyományt,
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a „sumír bibliának" nevezhető tudáskincsünket, melyet 5000
évvel előttünk foglaltak írásba okos papjaink. Ez a tudáskincs
szabadít meg minket a judai hamisításoktól, és ezen másítások
alapján keletkezett judai-keresztény hamis tanoktól.
A SI hagyomány - a Tudás Hatalma, mely szerint a magyar
népnek be kell tölteni ősi hivatását, amire rendelve lett.
Vagyis:
1. Visszaszerezni az ősi tudáskincset.
2. Az ősi hagyományokat vallásos kegyelettel ápolni, és
azokat, mint a Mah-Gar nép vérével emberi testet öltött
Jézus Urunk által megtisztított és újra értelmezett, be
töltött T Ö R V É N Y T kell hirdetnie.
3. A Magyar Nemzetcsalád nemzeti öntudatát kell feltá
masztanunk, és a jézusi kötelezettség teljesítésére ké
pessé fejlesztenünk. Ez pedig nem olyan, mint a judai mely a többi népek feletti uralomra törő nemzet tudatát
isteníti.
A Magyar Nemzettudat - az Úr Jézus Népének magára
ébredése abból a célból, hogy az Ige hirdettessék tisztán és
igaz módra mindenütt. Abból a célból, hogy az Úr Jézus
Istenfiúsága - az Ő isteni lénye elismertessék. Hogy a hívők
lelkiségébe visszatérjen az az Istenfiú, aki „EGY AZ ATYÁ
VAL"... tehát Isten maga is.
Ebben a Magyar Nemzettudatban tehát nem a „nemzettudat
nyer istenítést", hanem az Istenfiúság és feladatra elhívás
valósága igazolódik, hiszen ebből a tudásra és tanításra el
hívott népből öltött testet az Istennek Fia. Az - aki azonos,
aki „egy" magával a csodálatos hatalmú és létező EGY IGAZ
ISTENNEL.
Aki az életet adó NAP-unk, a jó N A P I S T E N és az ember
testet öltött VILÁG-VILÁGA is, a mi Jézus Urunk.
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Így válik ennek a nemzettudatnak fundamentumául maga
az Úr Jézus, aki itt a földön mah-gar testtel lett ember, és
éppen ezért az Ő isteni lénye a Magyarok Istene.
Ez nem sovinizmus és nem a nemzettudat istenítése, ha
nem az Úr által az „Ő népének" előírt istenszolgálat vállalása.
Így lesz a Magyar Nemzetcsalád nemzeti öntudata annak a való
ságnak az együttes elismerésévé, mely szerint ezt az istenszolgálatot
az EGÉSZ MAGYAR NEMZETCSALÁD vállalja.
Tehát magára ébred az Ő Népe, amelyet évezredek során pusz
tított, rontott, sanyargatott a hamisság ereje, egy „istenné tett másik
és hamis nemzeti öntudat" - de csak azért, hogy a valóságos Isten
- az ATYA-FIÚ hatalma helyére a saját nemzetségének tiszteletét
tegye.
Az Úr - a MAGYAROK ISTENE - azonban nem hagyta el
azt a népet, amelyet az igehirdetés feladatával megbízott.
Velünk van Ő, és erőt ad nekünk, hogy a tudás megtisztításáért
és visszaszerzéséért indított megújulásunkban - a magyar kultúrforradalmat - saját magunk lelkiségének megtisztításán kezdjük.
* * *

Arra a „nemzeti öntudatra" gondolok, és a fentiekben arra hivat
kozok, mely mahgar-pártus-hun-avar-magyar néven ismert
őseinket megtartotta. Ennek a „megtartásnak" ősi gyökerét meg
találjuk a „Káldeusok írása Szerinti Magyar Bibliában", ahol a
„Szövetség" c. fejezet így mondja:
5. Amikor EN-LIL megteremtette így a Fokost, és annak sor
sát is megszabta, a fején ékeskedő Szent Koronáját annak
az EM-BAR-nak fejére illesztette, akit már előbb a Földre
küldött és most kegyesen nézett rájuk.
EN-LIL Szent Koronájában élt az Égi-Tudás, amit a „Fokos
Szövetségével" az EM-BAR-nak átadott. Jézus Urunkban teste
sült meg újra ez az „Égi Tudás" abban az időben, amikor a gonosz
ság emberi érdekké változtatta azt. Az Ő feltámadása után tanít291

ványai, az „apostolok" vitték mindazt, amit Üdvözítőnktől tanultak,
és a Pártus Birodalomban „újították" meg az ősi Tudást, Jézus
Urunk akarata szerint, hiszen Ő így mondta:
„Én azért jöttem, hogy senki se maradjon sötétségben". (JÁN.
12.46.)
Ennek a Jézussal megújult „Tudásnak" erejét és igazságos hatal
mát jelképezték a pártus királyok a koronájukon ékeskedő Szent
Sólyommal addig, míg a gonoszság újra harcra indult a Jézusi
Igazság ellen, a Saul rabbi által kiagyalt zsidósító ideológiával.
Ebben az időben vált az általam „pártus-kereszténységnek"
nevezett szellemiség a táltos-mágus papi testület féltett és híven
őrzött tudáskincsévé.
Ez az „Úri Hagyaték", melynek szíve, belső tartalma és a meg
tartója a „Fény-ATYA-ANYA-FIÚ" Szentháromságának tana
volt.
A Saul-páli judaizmusra gondosan felépített ortodoxia ellen igen
nehéz volt az igazak küzdelme, mert a valóságos ,,Jézusi Tanok"
írásait máglyára hányták, azok hirdetőivel együtt. Sokat elrejtettek
ezekből az írásokból a barlangokba, és csodálatos módon napvilágra
is kerültek. Ezeket nevezzük ma gnosztikus evangéliumoknak.
De az ADIABANI-dinasztia uralkodói, akiket én mindig
,,Jézus-házi" királyoknak nevezek, vagy talán inkább hűséges és
hites utódaik határozták el egy olyan királyi kegytárgy elkészí
tését, mely megörökíti a „Fény Szentháromságát" azokkal
az apostolokkal együtt, akik ezt tanították, és azokat is, akik
életüket áldozták Érte.
Így készült el - miként Csomor Lajos írja - egy kaukázusi
ötvösmágus műhelyben a mai „Magyar Szent Korona", me
lyen (a gyalázatos átalakítása előtt) ott volt Szűz Mária zománc
képe is, ugyanúgy, mint az „Atya" (pantokrátor), Fiú (Jézus
Urunk), és mind a hárman „pártus királyi öltözetben". Mellet
tük a „nyolc" apostol, akik a Pártus Birodalomban tanítottak,
és a két mártírunk is. Így LETT ez a „Tudás" Szent Koronája.
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VII.
ATILLA SZENT KORONÁJA
A szakemberek között élénk vita folyik a Szent Koronánk törté
netéről. Ma már tudjuk, hogy nem két koronából rakták össze,
amint a római egyház tanította, hanem egységesen készített,
ötvösi remekmű, az „ATYA-ANYA-FIÚ" Szentháromság
legtökéletesebb ábrázolásával. Érdekesen ír róla dr. Pap Gábor,
amint „Szent Csillagnak" nevezi, mely „a szkíta ősbölcsességen
keresztül jön le a teremtés forrásából... egy üdvtörténeti
program, amely csak szkíta-utód királynak szólhat". (Pap
Gábor: „Angyali Korona, szent csillag" (1996. 21. oldal.)
Sokszor felmerült bennem az a gondolat, hogy talán Atilla
szkíta-hun nagykirályunknak készült...? Talán akkor akarta
fejére illeszteni, amikor Rómát és Bizáncot legyőzve vissza akarta
állítani a Jézusban megújult, szkíta ősbölcsesség hitvilágát,
Skytianusz és Mani szervezeteinek a felélesztésével. Lehet
séges, hogy Aetius is „beavatottja" volt ennek a tervnek. Ugyanis
más indoka nem lehetett Valentius, római császárnak arra, hogy
orvul megölesse. (Érdekes itt megjegyezni azt is, hogy Aetius szár
mazásáról, családjáról semmit nem közöl Róma.)
Atillára vonatkozólag van még egy fontos adatunk is, melyet
IMRE Kálmán munkatársam szívességéből közölhetek, neveze
tesen az, hogy:
„Izgató kérdés a krónikás azon megjegyzése, hogy Atilla
»Engadiban nevelkedett«, mivelhogy ENGADI csak egy
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található a térképen, és ez a Holt-tenger nyugati partján fekszik,
azonos távolságra Jeruzsálemtől és Aradtól, nem is messze az
esszeusok vagy esszenusok fő fészkétől, Qumrantól."
Itt a Palesztinában lévő „ARAD"-ról van szó, és azt is tudni
kell, hogy Atilla „királyi cserefiúként" volt a római császárnál,
mialatt a római herceg - Aetius - a hun-király udvarában nevel
kedett, így kerültek Atilla és Aetius (Éciusz) szoros barátságba.
„Engadi" tehát Atilla idejében a Római Birodalomhoz tartozó
terület, és így is mondhatjuk - „zsidótalanított" terület volt, ahol
Péter apostol által alapított ún. „antiochiai" gyülekezethez tartozók
éltek. Vagyis ezek is a Saul-Pál-féle zsidó-kereszténység visszautasítói voltak, tehát az ortodoxia „eretnekei". Ha Atilla itt nevel
kedett, akkor kétszeresen volt ,Jézushitű". Születésénél fogva, mint
hun-királyfi, és a mai „kopt-kereszténység" őseinél is a saját vallá
sát élhette Engadiban. De valószínűleg a kaukázusi hun testvéreit
is meglátogatta, és Edessaban is járt, hiszen útjába esett, és azért
küldte királyi apja a rómaiakhoz, hogy a római és a velük szomszé
dos „hun" területeket és népeiket megismerje.
Ezek az adatok váltották ki belőlem azt az elgondolást, hogy
a mi Szent Koronánk Atillának készült. De tovább is megyek a
feltételezésben. Mondom: Atillának és a Szent Koronánk készítői
nek ismerniük kellett a mi ószövetségünket, a „Fokos Terem
tését" és „En-Lil szent koronájának az EM-BAR fejére való
helyezését" úgy, amint azt a káldeus bölcsek leírták. Ugyanis
ez a Pap Gábor által említett „szkíta ősbölcsesség, mely a teremtés
forrásából jön". Jobban mondva: csakis ez, mert NINCS más
ős okmányunk a ma sumírnak nevezett szkíta bölcsességről,
így lett a Szent Koronánk az ősi „SI hagyomány" üdvtörténeti
bizonylata a szkíta-pártus vérrel testet öltött Üdvözítőnk aka
rata és törvénye szerint örökítve meg a Tudást és az Igaz
ságot.
A zsidó-kereszténység Rómája talán tud valamit erről, és azért
hever MA Szent Koronánk egy múzeumban, mert a római egyház
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egyáltalában nem tartja „szentnek", és még ma is fél a „szkíta
ősbölcsességet" megújító nem zsidó Jézustól - a Pártus Her
cegtől, aki feltámadt és „Fény Fiaként" itt hagyta örök való
ságát a Turini Leplen.
Tudáskincsünkként tehát be kell sorolnunk a „SI hagyomá
nyunkba" Szent Koronánkat és a Turini Lepel Jézus Képét
is, mert ezek az élő bizonyítékai a káld vagy szkíta ősbölcsességünk létezésének, és Jézus Urunk általi megújításának.
Hatalmas kincs és erő birtokosai vagyunk így, mint az isteni
üdvterv beavatottjai... és így válik a nemzetszolgálatunk
Istendicséretté, Mindenhatónk és Szent Fia akarata szerint.
„Én és az Atya EGY VAGYUNK!"

Elmélkedjetek, Testvérek, és e szavak alapján vegyétek számba a
Magyar Múltat!
Ebben a Pártus Birodalom története őstörténetünk legérde
kesebb szakaszát képezi éppen azért, mert a jézusi magvetésnek
itt volt a legbővebb aratása. Miután innen szakadtunk ki mind
nyájan, és Dentumahgaria népe is, akik a Pártus Birodalmi állam
vallást, a jézusi hitet vallották és hitték az Úr Jézus, mint MahGar-Ember-Fia - Népének történelmétől el nem választható.
Ő nem „csak" vallási tartalom, hanem Istenfiának lelkével MahGar testet öltött valóságos ember, aki életével, beszédével, tanításá
val és Törvényével Népe történelmében a legfontosabb fejezeteket
alkotta meg.
Ne felejtsétek el, hogy a judai-kereszténység azzal okolta meg
a judai népnek más népek felett való uralmát és „kiválasztottságát",
hogy a vérünkből lett Isten fiát zsidó fajúnak tanította és hirdette.
Csakis Jézus Urunkkal sikerült annak a népnek részére, melyet
az Úr „hazugnak és hamisnak" nevezett, a világ összes judai-keresztény népei felett uralkodó „nemzetségi ideológiát" kialakítani.
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De az Úr Jézus nem volt judai. Ő a Mah-Gar népből született,
a mah-gar nép vérével és testével járt emberként a földön, így
hamisítás ez a judai ideológia.
Ő a miénk, és akkor a magyar nemzetséghivatásra való
rendelése nem lehet kétséges.
Minket - a Magyar Nemzetcsaládot - az Úr munkára
választott ki. Magyar történelemmé tette azt a feladatot, amit
adott nekünk, és ez az Ő Törvényének hirdetése, tanítása és
alkalmazása. Ezért nem hagyott minket elpusztulni annak
ellenére, hogy megérdemeltük volna, hisz csatlakoztunk azok
hoz, akik az Isten Fiából, a Magyarok Istenéből „bűnbakot"
csináltak, és egyszerű „bűnbocsánati alanyként" használtuk
Őt is és emlékét is.
Kezdjünk hát a munkához! A Magyar Nemzetcsalád Isten
szolgálatának Szent öntudatával tömörüljünk az Ő követésében.
Fogjunk össze, és tudásunk hatalma majd megadja a Magyar Nem
zetcsalád részére a SI hagyomány diadalát -, a „láthatatlan
korona ékesítését", amely nekünk az Úr áldása, magunkra
ébredésünk, nemzetcsaládi erőnk, tudásunk és igazságunk
glóriája, és majdan az ország is - a mi földünk - a Kárpát
medence, amelyet Ő nekünk ígért és adott.

A Magyar Hitben való összeállásunkban vegyétek hát így át és
tudatosítsátok magatokban a
PA ideológia szent kötelességét,
a TE hagyomány igazságának iszonyú erejét
és a SI hagyomány tudáskincsének uralkodó hatalmát.
Ha ez a három összetevő a Magyar Népben tudatosul, akkor a
Magyar Nemzetcsalád el van készítve hivatásának betöltésére, amit
el kell végeznie. Ezzel a tökéletességgel pedig hivatásában vissza
nyeri ősi vezető szerepét korunk felfogása szerint. Tehát most
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nem a „szkíták királyi törzseként" vezet, hanem mint a Jézushitű
nemzetcsaládok PA-TE-SI-je, az Úr Jézus által megerősített
5000 éves írás rendelkezése szerint indul az új ezer évre, az 5000 éves
szentírást betöltve így:
„ ÚR OLTÁRA VAGY TE - EMELD FEL A FEJED!"

Eddig az írás és ez nem egyszerű üzenet. Nem felhívás és nem
tudományos felvilágosítás.
Ez a Magyarság SZENTÍRÁSA.
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VIII.
A MAGYAR E G Y H Á Z

A kozmikus úton haladók mindegyike szükségesnek tartja egy
MAGYAR Egyház létesítését Magyarországon. Hivatkoznak sokan
arra, hogy a jelenlegi magyar törvények szerint:
„Száz ember minden érdemi kontroll nélkül, jogi szempontból
azonos egyházat alapíthat, mint a katolikus vagy református
egyház."
Tehát „száz" aláírásos kérvényt kell az illetékes „vallásügyi"
minisztériumhoz benyújtani, az előírt egyéb formaságok betartá
sával. Ez meg is lenne könnyen. Az egyetlen nehézsége a mi
ügyünknek a jelző szónk: „MAGYAR". Ugyanis rögtön vissza
vágnak a mai hatalmasok azzal a kérdéssel, hogy: „Akkor a jelenleg
Magyarországon működő egyházak nem „magyarok"...? Azt nem
mondhatjuk a kérvényben, hogy azok „judai-keresztények" és mi
„mások" vagyunk. Tehát a hivatalos létesítésnél feltétlen el kell
hagyni a „magyar" szót. Igen, de akkor hogyan lesz mégis „Magyar
Egyház"? E sorok írója javasolja egy bölcs fedőnév használatát,
és a „Boldogasszony Gyülekezete" elnevezés alatti tömörülést.
A „bölcseknek", akik az indulást végrehajtják, biztosan indokolást
kell adni a kérvényben arra vonatkozólag, hogy valójában mi is az
a „tartalom" mely indokolja egy új „szekta" (mert szerintük csak
az lesz) létrehozását. Itt javasolnám az „ATYA-ANYA-FIÚ"
Szentháromság bevezetésének szükségességét hangsúlyozni, és a
jelenlegi „kereszténység" hiányának feltüntetni, mert már az ún.
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„pogány" magyarok ősvallásában is szerepelt az ősvallás Isten
asszonya, akit azonosnak vélünk a Magyarok Boldogasszonyával.
Azonban ezt az elhatározást meg kell előznie a kozmikus úton
haladó „bölcseink" tanácskozásának.
Vagyis okosainkat kell összehívni egy „zsinatféleségre", ahol a
hivatalosítási ügyek mellett rögzítve lesznek ennek a „Magyar
Vallású" Boldogasszony Gyülekezete nevet viselő „EGYHÁZ"-nak
az alaptételei. Vagyis ebben a könyvben felsorakoztatott adatok
kiegészítendők lennének egy „Kozmikusteológiai Bölcsész Kutató
csoport" megállapításaival. Ez a „kutató csoport" azután átalakulna
„Kozmikus Teológiai Bölcsész" Tanszékké azzal a céllal, hogy
kiképezze a Gyülekezet Tanítóit.
Ugyanis meg kell találni azt a Jézusi módszert, mely szerint
NEM püspökök vagy főpapok „rendelkezése" szerint működtetjük
az egyházba tömörült fényben állók közös vallását, hanem a „tudás"
tudós bölcsei vezetik a hívőket az „Úton, az Igazság és Élet" Ura
felé.
De a létesítés és az előrejutás a fejlődés anyagi részét is vala
hogyan meg kell oldani. Ezért szükséges a „történelmi honos
sághoz" kötöttség bizonyítása, valamint annak bizonyítása is, hogy
a megalapított „Boldogasszony Gyülekezete" közfeladatot vállal át,
és akkor az államtól megkapja az elismert, az egyházaknak járó
költségvetési illetményt.
Nehéz dolog tehát ebben a megcsontosodott judai-keresztény
világban kinyitni a nemzsidó Jézus Urunkhoz vezető kaput, mert
bizony oly bátor „prédikátorokra" van szükség, mint az a bizonyos
„negyven" volt, akit gályarabnak adtak el az akkori jezsuiták. Ezért
nagyon meggondolandó az indulás formája.
Van másik módszer is. Egyik: a „2 x 2 = 5". Vagyis mindenki
magához kapcsol „két" hívőt. A hozzám kapcsolt „kettő" mind
egyike ugyancsak „kettőt" köt magához, és ez a tanítás útja is,
valamint a híradás is.
A „titkos társaságok" módszere is használható. Ugyanis ők ezt
az „eretnekként üldözött" gnosztikusoktól vették át, ahol a tudás
299

és az igazság, a Jézusi Igazság közlésé és megtartása volt a cél, és
csak a „beavatottak" (a minden titkot ismerők) írtak le mindent,
és vezették a hűségeseket az „ahogy lehet" helyzeti alkalmak szerint.
Most lenne szükség egy prófétára, talán olyanra, mint Moha
med volt, hogy ő is leírjon mindent, mert nehéz az átállás a zsidó
kereszténység „szentírásának" hiedelméből. A keleti ortodox egy
házak megoldották a „nemzeti" vallás problémáját, hiszen eddig
nem ismerték el a római pápa fennhatóságát. Minden „szláv"
nemzetnek megvan a saját „pópája". Az oroszoknak - orosz, a
szerbnek - szerb és az oláhnak - oláh, akik a „szentírás" magya
rázata előtt, a nemzeti öntudatra nevelik népüket. Mindezt pedig
a zsidóság felmagasztalása nélkül.
Ezzel teljesen ellentétesek a magyarok egyházai, mert akár
katolikus, akár protestáns legyen az, mindegyik „teológiája" az
„ó-szövetségnek" nevezett zsidó történeteket és legendákat illeszti
be a „hitébe", és a papok minden erőlködéssel akarják ezeket a
szövegeket drága Üdvözítőnkkel, Jézus Urunk tanításaival össze
hangolni. Vannak sokan, akik ezeket a történelmileg nem elle
nőrizhető és legkevésbé bizonyítható bibliai történéseket, legen
dákat stb. csak „zsidó mitológiának" nevezik, és így hozzák a köz
tudatba annak érdekében, hogy megmaradjon. Nem „szentírás",
hanem csak mitológia, amit el is lehet hinni, hogy valóság. A cél
tehát mindenképpen az, hogy ezek a zsidóféleségek megmaradjanak.
A mitológia síkján pedig mennyivel előnyösebb helyzetben van
a magyarság, hiszen a NIMRUD-ig érő mitológiánk évezredekkel
előzi meg a biblikus leírásokat, és ezek egyenes vonalban viszonylanak Jézusunkhoz és drága Édesanyjához, a mi Boldogasszo
nyunkhoz. Le is írom ezt a „mitológiát", mert majd kiderül róla,
hogy őstörténelmi valóságunk.
Urunk-Istenünk rendelése szerint a káldeusok Istene - ÉNLIL - nevezte fiának „NIB-UR"-t, kinek nevét a biblikus sémi
népek írták így: „NIMRUD". Ez a neve maradt meg a zsidó mito
lógiában is, miként az ő „szentírásuk" mondja: „Hatalmas vadász
az Úr előtt, mint Nimrud... a Sineár földjén". (Móz. I. 10., 9-10.)
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NIMRUD, nemzeti ősünk nevével ismeri a mitológiánk az
Orion csillagképet. Mitológiai értelmezés szerint tehát:
„Isten (EN-LIL) az Orionban lakó Fiát leküldte a Földre, aki
uralkodott a »SINEÁR« földjén. Azóta bizonyítást nyert, hogy ez a
»Sineár« azonos Káldeával, vagyis a ma Sumeriának nevezett
területtel."
A mitológiánkban ez volt az Isten Fiának az „első" leküldése
Földünkre. És NIMRUD uralkodott a Földön, és feleségül vette
a tündérszép „EN-É(h)"-t. Ez ékírással van leírva az ún. sumír
mitológiában „INNANA leszállása" címmel közreadva. Lényege
az, hogy ez a NIMRUD, akit a mindent kisajátító sémita népek
GILGAMES-nek neveztek el, nagyon megtetszik a NAPISTEN
leányának - INNANA-nak -, akit „IL-AMA"-nak is neveznek az
ékiratok. (Itt találjuk meg a későbbi magyar mondavilág „Tündér
ILONÁ"-ját.)
INNANA megszereti Nimrudot, és kéri apját, hogy leszáll
hasson Nimrudhoz a Földre. A NAPISTEN azt feleli: „Akkor a
Földnek a törvénye szerint kell élned, és holtoddal az alvilágba kerülsz,
ahová az én fényem nem ér le. Így segíteni nem tudok rajtad." INNANA
mégis leszáll a Földre. Feleségül megy Nimrudhoz, és két gyerme
ket is szül neki. Itt kapcsolódik össze ezzel a mitológiával a magyar
mondai hiedelem, mert Innana két gyermeke: „HUN-AR" és „MAG
R". Amikor INNANA meghal, vagyis „leszáll az alvilágba", két
fiának szeretete emeli ki őt onnan, és újraéledve GIMSZARVASként vezeti két fiát a „boldogság földjére".
Mi a lényege a mitológiának?
1. Az „Isten Fia „embertestet ölt a „KUS"-i nép vérével. Miután
elvégezte azt, amit Istenünk-Urunk, a TE-RAM-TU reá
bízott, visszatér égi honába.
2. A Napisten leánya, INNANA, akit a későbbi ékiratok „BAUDUGASAN" néven ismernek, leszáll a földre, embertestet
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ölt és megszüli a H U N O K és a'MAGYAROK ősfiát (nem
zetségét). Az isteni üdvterv szerint Hazát is ad nekik, a bol
dogság honába vezetve őket.
Amikor a gonoszság legnagyobb lett a földön, ez a „mitológiai"
történés megismétlődik. Az „ISTEN FIA" embertestet ölt a hun
magyar-pártus nép vérével. Ugyanúgy, mint NIMRUD-ról írja a
héber mitológia, mert NIMRUD „KUS fia" lett emberként, és a
káldok-hunok-magyarok-pártusok is mind „kusok".
A változatlan isteni üdvterv szerint az ősi „Anya Istennő" BAU-DUG-ASAN - mint „BOLDOGASSZONY" is testet ölt
ADIABANI Mária pártus hercegnőben, aki emberi Édesanyjává
válik a vérével embertestet öltött Isten Fiának,, Jézus Királynak a Pártus Hercegnek".
Az „isteni üdvterv" ezen második szakasza pedig mitológiának
nem nevezhető, mert Jézus Urunk és Édesanyja élete valóság.
Elmélkedjünk azon, hogy milyen szépen tudnák az elmondot
takat egy igaz „szentírásba" foglalni a magyar lelkületű teológusok.
Olyanok, akik a tudás és az igazság szolgálói. És milyen más ez a
„mitológiának" nevezett és szeretettel telített ősiség annál, mint
amit a mostani zsidó-kereszténység „ó-szövetségében" lévő nép
gyilkolások, öldöklésre szólító „Isteni rendelések" tartalmaznak.
Hiába mondta a scyhopolisi főpap - BASILIDES - és utána
ORIGENES azt, hogy:, Jézus igehirdetését és tanítását nem lehet
és nem szabad a zsidó szellemmel összekeverni." (Lásd: Igaz Törté
nelmünk Vezérfonala Árpádig 394-395. oldal.)
Összemosták a kettőt azokban az írásokban, amit „evangélium
nak" nevez a zsidó-kereszténységünk, és minden egyháza „szent
írásnak", vagyis „ISTEN IGÉJÉNEK" hirdet. Ma is ebben a szel
lemben oktatják a népet a papok, és bizony ebből a környezetből
kell új életre támadni a magyarságnak - ha MAGYAR VALLÁS-t
akarunk követni, és Jézus Urunk által hirdetett „IGAZSÁG"-ot
átvenni, hogy- miként Ő mondta - általa, az Igazság által szabadok
legyünk.
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De itt is van egy kiindulási támaszunk. A római pápa önmagát
Péter apostol utódjának nevezi, és arra hivatkozik, hogy a római
Szent Péter katedrálisban és a római egyházban folytatódik a Péter
apostoli tanok hirdetése. De mindnyájan jól tudjuk, hogy ez nem
igaz, mert az egész zsidó-kereszténység ún. „szkolasztikus filozófiája" Saul rabbi, alias Pál apostol által kitalált ideológián alapszik.
Itt az ideje, hogy betekintsünk - ismét együtt - abba, hogy
milyenek is voltak valójában: Péter apostol tanai.
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IX.
PÉTER APOSTOL TANAI

Így mondta Péter:
„NEKÜNK AZ IGE ÉS A

TÖRVÉNY- JÉZUS!"

A jézusi igazság megtalálásának kegyelmes áhítatával fogunk hozzá
e tanok közléséhez, melyek valóságban az Úr Jézus által alapított
egyház fundamentumai vagyis a MAGYAR H I T ALAPJAI.
A Péter tanok megértéséhez szükséges az elnevezések helyes
értelmezése. Szaknyelven mondva - ennek a tanításnak is megvan
a maga „vocabulario"-ja.
Így:
1. Az Úr Jézus is és Péter is különbséget tesz „izraelita" és
„judai" között, minek következtében: Jézus idejében izraelita
elnevezés alatt nem értendő judai - azaz zsidó. (L.: KIG. III.
382. oldal.)
2. Amikor Péter a „TÖRVENY"-ről beszél - magát az Úr
Jézust és az Ő tanítását érti, és sohasem a mózesi törvényt,
vagyis a zsidókét.
PÉTER APOSTOL „KÜLDETÉSI KIJELENTÉSÉNEK" TÖREDÉKEI

(Az alábbiakban közölt péteri tanításokat valóban Péter szájából
elhangzottnak ismeri el a Kr. u. 180-ból származó gnosztikus
Herakleon és maga Origenes is.)
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„Az Úr szól feltámadása után nemzettestvéreihez:
Tizenkét tanítványt választottam számotokra, mivel méltóknak
találtam őket, hogy világgá küldetésetekkel a földkerekségen hirdessétek
az embereknek az igazságot, azért, hogy van egy Isten, azáltal, hogy a
belém, (Jézusba) vetett hit által kinyilatkoztassátok a jövendőt azért,
hogy akik meghallják és hisznek, megmentessenek.
* * *

Ismerjétek be tehát, hogy egy Isten van, aki mindennek kezdetét alkotta,
és aki a vég felett rendelkezik. Aki láthatatlan, de mindent lát. Aki
megfoghatatlan, de mindent átfog. Aki igénytelen, de mindenkinek
szüksége van Rá. Akinek akaratából létezik a felismerhetetlen, a mindig
létező, az elmúlhatatlan, a más által nem teremtett, aki hatalmával
mindent teremtett.
Ezt az Istent ne tiszteljétek görög módra. Mert (a görögök) tudat
lanságba sodródva az Isten ismerete nélkül anyagból, amelyek használata
felett nekik teljhatalmat adott: fából és kőből, ércből és vasból, aranyból
és ezüstből, a használatukra szolgáló anyagokból - alkottak; abból, ami
létüket szolgálja, készítettek és ezt tisztelik. Azt is, amit Isten eledelül
adott nekik; a levegő szárnyasait, a tengerben úszót és a földön csúszót.
A földműves négylábú barmán kívül a vadat, ürgét és egeret, macskát,
kutyát és majmot, és ezeket tisztelik. Azután élelmüket áldozzák, halottat
a halottnak, miként isteneknek, és ezzel hálátlanok lesznek Istennel szem
ben, mert ezek által megtagadják létét.
De ne tiszteljétek az Istent zsidó (judai) módra sem. Mert ezek is azon csalárd kábulatukban, hogy csak egyedül ők ismerik az Istent tudatlanok. Mert angyaloknak és arkangyaloknak szolgálnak, meg a
hónapnak és a Holdnak. És ha a Hold nem világít, nem ünnepelik az
ún. első szombatot (Sabbath)."
(A felsoroltakból kivehető, hogy Péter úgy bírálja a zsidók
hitének „tudatlanságát", hogy az Istent dicsérni nem az Újhold
tiszteletével, sem a kovásztalan kenyerek napjával, sem a sátoros
ünneppel, sem a „nagy engesztelő nappal", hanem szeretettel és
imádsággal kell.)
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„Ezért tanuljátok és őrizzétek meg tisztán és szent tanként mindazt,
amit átadunk Nektek.
Ezzel Istent tisztelitek az új módon - a Jézus által.
Mert a görögök és zsidók bölcselete elavult. Azért hát Ti vagytok a
„harmadik nemzetség" - az Urat tudással tisztelő Jézushitűek.
AZ ÚR JÉZUS MAGA A TUDÁS ÉS Ő A TÖRVÉNY IS!"

„Az olyan lélek, aki törekszik, közel van Istenhez.
Gazdag az, aki sokakon könyörül meg, és Isten követésében ad abból,
amije van. Mert Isten mindenkinek mindent megadott abból, amit
teremtett. Ezért gondoljátok meg ti gazdagok, hogy szolgálnotok (adno
tok) kell, mert többet kaptatok, mint amire szükségetek van. Lássátok
be, hogy mások hiányában vannak annak, amiben fölöslegetek van.
Szégyelljetek magatokat, ha idegen javakat tartotok meg. Kövessétek
Isten nagylelkűségét, akkor nem lesz senki sem szegény."

AZ EGYHÁZALAPÍTÁS

Nyilvánvaló, hogy a péteri egyház alapítója az Úr Jézus ( M T . 16,
18.) és Ő nevezi ki Pétert egyháza főnökévé. A tizenegy tanítvány
részére utolsó utasításait és rendelkezéseit valahol Galileában a
„hegyen" adja ( M T . 28. 16.), ahol tanítványai utoljára látták Őt a
feltámadás után.
Kövessük most Péter útját!
Galileából Jeruzsálembe tér, de a nagy Synhedrium többször
bebörtönzi, és Péter eltűnik Jeruzsálemből. Több mint tíz évig
nem tudunk róla semmit, de Kr. u. 40-ben Szíria fővárosában,
Antiókiában alakul meg az első egyházközösség, amelyik mentes
a zsidóságtól. Zsidókat nem nevezik a rómaiak pogánykeresztényeknek, és a „názári" vagy „galileai" elnevezés helyett ezekre
használják először a „christiani" nevet, és ezzel különböztetik meg
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az ide tartozó Jézuskövetőket a jeruzsálemi központ zsidó kereszté
nyeitől.
Ahogyan Jeruzsálem lett a központja az evangélium zsidók
között való terjesztésének, úgy Antiókia a kiindulási pontja a nem
zsidók Jézushitének, és innen indult ki - Péter vezetésével - az a
törekvés, hogy a Jézushit teljesen megszabaduljon a szűkkeblű
zsidóság bilincseitől. Már erős az antiókiai gyülekezet az első apos
toli gyűlés összehívásának idején - Kr. u. 47-ben -, és ennek a
zsidómentes gyülekezetnek a hatalmára támaszkodik Péter apostol,
amikor szembehelyezkedik Saul-Pál által követelt állásponttal, és
a nemzsidó Jézushitűeket mentesíti a mózesi törvények elismerése
és követése alól ezekkel a szavakkal:
„Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába
oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordoz
hattunk... .?"'(AP. CSEL. 15, 10.)
Az evangélium szerint Péter itt elhangzott szavai:
„Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogá
nyok az én számból hallják az evangéliumnak a beszédjét, és higgy enek." (AP. CSEL. 15,7.)
Nyilvánvalóan megerősítik azt, hogy Péter az antiókiai egyház
feje, és helyes az a történelmi megállapítás, hogy a jeruzsálemi
központ első vezetője a zsidó Saul rabbi és utána a zsidó Jakab volt.
Érdekes véletlennek nem mondható az a hasonló eset, hogy a
római egyház okmánytárából éppen úgy eltűntek a Péter tan iratai,
és Péter apostolra vonatkozó minden történelmi adat, miképpen
az I. István korabeli, és erre a „nyugatbahelyezésre" alapított római
térítés fosztotta meg a magyarságot ugyancsak minden történelmi
adatától és okmányától, amelyik honfoglaló és honalapító NAGY
ÁRPÁD utódainak uralkodására vonatkozik. A rovásfáktól is!
Miután azonban az evangéliumi iratok között szereplő „két"
levelet Péter apostol a „Pontosban, Galatziában, Kappadociában,
Ázsiában és Bithiniában elszéledteknek" írja, és ez a terület magába
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foglalja Kis-Azsiát, a Kaszpi-tenger déli részét, és az egész Pártus
Birodalmat az Indus völgyéig - biztosan állíthatjuk, hogy Péter
apostol tökéletesen elvégezte a jézusi megbízatás küldetésének
munkáját, és hirdette az Úr Igéjét a saját népe között, akiket akkor
„scytháknak" neveztek görögösen, és akiknek nyelvét beszélte is.
Mert nem a zsidóknak, hanem a nagy Mah-Gar népnek mondja
így:
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, meg
tartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait,
ki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el Titeket."
(PÉTER I. LEV. 2, 9.)

De már nem Antiókiából köszönti őket, hanem azzal búcsúzik:
„Köszönt benneteket a Veletek együtt választott babiloni gyülekezet".
(PÉTER I. LEV. 5, 13.)

A Pártus Birodalom nagy Babilonja lett így a zsidóktól mentes
péteri egyház Eufráteszen inneni központja, és Antiókia maradt a
római megszállás területén az egyházi székhely.
Igen fontos ennek az egyháznak péteri tanaiból hangsúlyozni
azt a felfogást, hogy az Úr Jézus nem Megváltó, tehát nem azért
jött, hogy minket a „bűntől megváltson".
Péter mindenkor MEGTARTÓ-nak nevezi az Urat. (PÉTER
II. 1, 11. És 3, 2.) - aki megtartotta az Ő Népét.
Péter nem értett egyet Saul-Pál zsidó-kereszténységével, és mi úgy véljük - hogy azért tűntek el a péteri írások, hogy a római
módra kifejlődött kereszténység „páli módon" alakulhasson.
Péter II. levelében inti híveit a Pál-féle „nehezen érthető dolgok"
(3,16.) ügyében, hogy „ki ne essenek saját erősségükből." (3,17.)
Az Újszövetségbe foglalt iratokból - különösen az Apostolok
Cselekedeteiből - azt látjuk, hogy a kereszténység terjesztésében
azokra a feljegyzésekre esik a hangsúly, melyek a zsidóság, a görög
és római területek lakosaira vonatkoznak. Viszont - a Szentlélek
kitöltetésének tanúságtételében a számbeli fölény és túlsúly a „pár308

tusok és médek, elamiták és azok, kik lakoznak Mezopotámiában...
Kappadociában, Pontusban és Ázsiában" (AP. CSEL. 2,9.) oldalán van.
Ez tehát azt bizonyítja, hogy a „péteri egyház"-nak sokkal több
híve volt, mint a Saul alapítású judai-kereszténynek.
Miután a „Bibliát" e judai-keresztény saulizmus szerkesztette
és kanonizálta, teljesen érthető, hogy az evangéliumi írásokban
hiányoznak azok az adatok, melyek Péter egyházára ,és a „szkíta"
népre vonatkoznak. De mindannak ellenére így is megállapítható
az apokrifus iratokból és a „gnosztikus" evangéliumokból, hogy a
„scythák és pártusok" között Péter és öccse András, valamint
Tamás apostolok voltak „otthon". Nagyszerűen leírja ezt Tamás
evangéliuma, hogy „Párthia fejedelmei hogyan ragaszkodtak
Tamás Párthiába való visszatéréséhez".
Ezek mind beletartoznak abba a „Nagy Népbe", amit a Biblia
HGR héber jellel írt „népnév" fordításaként „hagarénus"-nak ír,
akik ellen harcol Saul király, (I. KRÓNIKA 5, 10. 20.) Dávid is kap
csolatban van velük (I. KRÓNIKA 27, 31.) és akik a Júdea elleni
népszövetség tagjai (ZSOLT. 83,7.). Nem véletlen, hogy a középkori
és újkori zsidó írók HGR alatt Magyarországot értik, és a héber
írásokban a „magyart" úgy írják „hagri".
Így vezeti le a zsidó vallásos irodalom a zsidómentes babiloni
Jézushitet Péter apostol alapításától az Árpádokon át - a mai ma
gyarokig. Ezért írja Izsák Ben Tróky:
„A magyarok a názáreti Jézus vallásának egyetlen követői."
Ugyanis a Pártus Birodalom babiloni Jézushitű központjának
ellensúlyozására az a jeruzsálemi nagy synhedrium, amelyiket a
rómaiak Kr. u. 70-ben elhamvasztották és kiűzték onnan a zsidó
ságot, Babilonba települt át, ahol már 500 éve megerősödött zsidó
kolónia élt azoknak a leszármazottaiból, akik Nabukodonozor
babiloni fogságából nem tértek vissza Júdeába. Amikor Trajánus
(Kr. u. 98-117.) és Hadriánus (117-138) római császárok üldözték
a zsidókat, csak szaporodott ezeknek a Babilonba települteknek a
száma.
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Ezek a babiloni zsidók voltak tulajdonképpen a szellemi vezetői
és finanszírozói az ún. Bar Kochba féle jeruzsálemi zsidó lázadás
nak, amelynek következménye a zsidóságnak Palesztinából való
kiszórása lett (Kr. u. 135.). Így ezek a zsidók - nagyrészben Babilonba vándoroltak. A Pártus Birodalom békés uralkodói Jézus
szeretetből beengedték ezeket a bevándorlókat, és támogatták a
római hatalom (a pártusok egyetlen ellensége) elleni politikai szer
vezkedésüket is. A Babiloni Talmud tanúsága szerint vallásilag
teljesen függetlenek voltak a Pártus Birodalomban. (Valahogy úgy,
amint Magyarországon is voltak.) Ezeknek a babiloni zsidóknak a
feje az „exilarcha" - vagyis „a száműzöttség feje" nevet viselte, és
Kr. u. 299-ben már „három tudományos intézetük" van Párthiában, az Eufrátesz partján.
A Pártus Birodalom bukását és a perzsa-szaszanida dinasztia
fellépését ők támogatják a pártus kereszténység ellen, és a perzsák
alatt államot alkotnak az államban. A pártus Jézushitűek ellen azon
ban Ardasir, az új szaszanida király nem lép fel, hanem visszaállítja
a régi perzsa zoroasztriánizmust, és a két „jó vallás" - a Jézushit és
Zoroaszter mágus tana - megfér egymás mellett, sőt kölcsönös
hatást is gyakorolnak egymásra. Amikor azonban a Római Biroda
lomban Nagy Konstantin államvallása teszi a kereszténységet,
perzsa kortársa, II. Sapor hadjáratot vezet a keresztények ellen.
Érthető, hogy innen települnek át a Kaukázus fölé a Jézushitűek,
a Dantumagharia népe is, Árpád népének őselejei. A babiloni zsidó
„akadémiák" tehát pontosan tudták, hogy a Jézushitű és Péter
tanain alapuló Pártus Birodalom-beli „mágus papok" merre vitték
az Igét és a Népet is.
Így lett a „babiloni péteri gyülekezet" örököse a kárpát-meden
cei magyarság, mert NAGY ÁRPÁD isteni küldetéssel mentette
át a hitet és a népet is a judai-kereszénység és az iszlámmal szövet
kezett zsidóság pusztításából.
És így maradt meg a Mah-Gar nép „HAGRI" neve is azzal a
„bosszúállási" tradícióval, hogy „ez is az a nép, amelyiket el kell
pusztítani".
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MI AZ IGAZSÁG PÉTER APOSTOLRÓL...?

Ott kell kezdenünk, hogy a két személy - Péter és Pál - valóban
léteztek. PÉTER - galileai volt, aki a galileai nemzsidó fajú lakos
ság nyelvét beszélte. A görögöt hibásan bírta, mert az evangéliumi
írásokban hivatkozás van arra, hogy a beszédjéből vették észre,
hogy „galileai" - vagyis „gojim". Pál éppen fordítottja volt ennek.
Tiszta zsidófajú, neve SAUL, foglalkozása rabbi, vagyis judai pap,
héberül és görögül beszélt -, Jézus anyanyelvét nem ismerte.
Péter úgy van beállítva a római teológiában, hogy a „tanult,
művelt, teológiai képzettségű hivatásos pap - Saul-Pál mellett"
csak egyszerű „halászféle", aki talán írni sem tudott. És itt a
„teológia" elhallgatja azt a legfontosabbat, hogy:
Péter az Úr Jézus tanítványa volt, aki kb. 10 évig „tanult" a
Világ Világosságától, a Mesterek Mesterétől, akivel együtt élt, akit
követett, s akit nem hagyott el soha. Tehát Péter e hosszú idő
alatt „legalábbis" olyan tudásra kellett szert tegyen a Jézushitben,
mint aminővel rendelkezett Saul a judaiságban, de a két hitvilág
merőben különbözött egymástól. Tekintetbe kell azt is venni,
hogy:
Péter csak és kizárólag az Úrtól tanulta azt, amit tudott, ezzel
szemben Saul sohasem látta az Urat, és sohasem beszélt vele.
A „pálfordulás" a judai „huncutság" egyik módszere, amivel kisajá
tította az Úr alakját kizárólagos „judai használatra".
Itt kell keresnünk tulajdonképpen annak a felfogásnak a külön
bözőségét is, ami Péter és Saul között - éppen az Úr Jézus alakjának
és feladatbetöltésének, és magának a ,,Jézusi Tanításnak" magyará
zatában - mutatkozik.
A Jézushit és Péter hirdeti az Isteni Univerzalitást - vagyis az
Édesatya mindenkire ható gondoskodását, és az Ő szeretetén ala
puló szeretetet, míg a judaizmus és Saul - csak a judaiak Jehováját
szolgálja, aki csak a judaiakról gondoskodik, és a többi népeket a
judaiak szolgájának rendeli. Itt tehát egy zárt, elkülönített nép
részére sajátítódik ki minden isteni gondoskodás, és ez az „istentan"
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a judaiakkal kihasználtatja és gyűlölted a többi népeket. Szeretet
helyett a gyűlölet és a bosszú az uralkodó.
Péter és Saul környezete, nevelése, irányítása és tanultságának
tartalma tehát teljesen ellentétes pólusok indítéka. Ez a magya
rázata annak, hogy sohasem tudták egymást megérteni, jobban
mondva - nem is keresték a megértés lehetőségét, hiszen az evan
géliumi történéseket kiértékelve, egymást két ízben látták. Ez azt
jelenti, hogy nem is keresték a kapcsolatot. Nyilván azért nem,
mert az Úr Jézus szolgálatában, illetőleg az Úri Tanítás folytatásá
ban közöttük áthidalhatatlan szakadék tátongott.
Péter bizalmatlanul nézte Saul váratlan elhatározását, aki a
Jézuskövetők üldözését hirtelen „messianizmussá" változtatta.
Péter sohasem hirdette azt, hogy az Úr Jézus a zsidók messiása,
mert „mashijas" héber politikai cím, olyan „ember" neve, aki a
judaizmus ideológiájában a más népek feletti uralomra juttatja
a judaiakat. Ez nem egy „istenfiúi" hivatás, hanem egy önző, em
beri, gyűlöletre alapozott politikai uralom, mely semmiképpen sem
lehetett az Úr Jézus feladata. (Itt van a judai-kereszténység leg
nagyobb tévedése, hogy ezt a sauli messianizmust „vallássá" tette.)
Péter nem úgy látta Sault, mint a mai biblikusok, mert az ő
idejében az a „damaszkuszi útkanyarban történt Jézusjelenés" még
ismeretlen volt. Péter észrevette, hogy Saul az Úr Jézust nem Isten
Fiaként hirdeti. Tehát nem mint az ősi sumír hitvilág újraélesztőjét,
megtisztítóját és megtartóját, hanem őt a judaizmus hamis tanának
legalizálására sajátítja ki, mondva:
„Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a zsidóknak..."
(RÓM. 15. 8.)
Ugyanis ezzel a kijelentéssel Saul az ábrahámi „szövetség" szol
gálatába állítja az Urat, hiszen emlékezzünk csak vissza erre, hogy
mi is tulajdonképpen az „ó-szövetség"...? Így van leírva:
„Annak felette mondta Isten Ábrahámnak: ...ez pedig az én szövet
ségem, melyet meg kell tartanotok én köztem és ti közöttetek, és a te
utánad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok."
(MÓZES I. 17, 10.)
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Az Urat tehát Saul legelőször ennek a judai tannak szolgájává
teszi, s aztán - mint nem zsidót - a talmudi és biblikus felfogás
szerint - egyszerű áldozati állatként veszi, amint az írva vagyon a
nemzsidókról:
„...kiknek teste olyan, mint a szamarak teste." (EZÉKIEL 23, 20.)
és így Péter nagyon jól látta, hogy Saul az Úr Jézust egyszerű
„áldozati állatnak" hirdeti, aki „eltörli a judai nép bűneit" éppen
úgy, mint az évenként erre a célra áldozott valóságos „bűnbak",
hisz Saul így tanította:
„Mert amely állatoknak vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért,
azoknak testét megégetik a táboron kívül. Annak okáért Jézus is,
hogy megszentelje az ő tulajdon vérével a népet, a kapun kívül szen
vedett." (ZSID. 13, 11-12.)
Tehát az Úr olyan, mint az „állatok, melyek vérét a főpap be
viszi", és Saul a „nép" kifejezés alatt csakis a zsidó népet érti, hiszen
hozzájuk intézi e levelet.
De még nem elégszik meg ennyivel, hanem azt a zsidó áldozati
rítust és judai-ideológiát, ami ellen az Úr a keresztre feszítéséig
küzdött, csak fokozza, mondva:
„...és csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és
vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat." (ZSID. 9, 22.)
Ez pedig nem más, mint a jézusi Igehirdetés teljes kiforgatása,
és a judai ideológiával való behelyettesítése, mert azt a mózesi
törvényt, amire itt Saul hivatkozik, az Úr sohasem ismerte el, és
az „öldöklő áldozatokat" az Úr megvetette mondva:
„...jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni
tiszteletet cselekszik" (JÁN. 16, 2.)
Nyilvánvalóan a vérontás judai rítusát értve ez alatt.
Péter azt is nagyon jól tudta, hogy az Úr nem „bűnbocsánat
szerzésre" és a judai nép" megmentésére jött, hiszen még élénken
emlékében voltak azok a súlyos szavak, amiket az Úr a zsidóknak
mondott - elítélve őket, így:
„Ti az ördög atyától valók vagytok és a ti atyátok kívánságait
akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem, állott
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meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot
szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atyja."
(JÁN. 8, 44.)

PÉTER ÁLLÁSFOGLALÁSA SAULLAL SZEMBEN

Feltételezheti-e egy logikusan gondolkodó ember Péterről azt,
hogy „bizalommal" viseltetett Saul rabbi iránt akkor, amikor az
Úr „istenfiúi" tanítása valóban „sziklakővé" vált benne...? Ugye,
nem.
De nézzük csak a többi körülményt is. Péter koronatanúja volt
Jézus Urunk ellen elkövetett fondorlatos bűnténynek. Látta, hogy
a nagy szynhedrium ügynökei miként kísérték állandóan az Urat,
hogy a judai hóhértörvények szerint őt minél hamarább megöljék.
Látta az „iskáriotes"-nek nevezett Júdás - „beépített judai ügynök"
munkáját, aki igen nagy pénzért tette meg terhelő vallomását
hivatalosan és jegyzőkönyvileg az Úr Jézus - mint „hamis próféta
és más vallást hirdető prédikátor" ellen. Ugyanis ezek azok a
megnevezések, amik meghatározták a „judaizmus ellenségeinek"
tevékenységét, és amennyiben ezek a tevékenységek szavahihető
tanúk által lettek tanúsítva, a halálos ítélet meghozható volt a vád
lott ellen. Júdás tehát csak kiegészítette a többi hivatalos ügynök
vallomását, és főleg azt bizonyította, hogy:
1. az Úr Jézus olyan Istent hirdet, és olyan „mennyei Atyáról"
tanít, aki univerzális, tehát nemcsak a judaiak istene, hanem
- éppen úgy, mint a NAP - mindenkié;
2. azt mondja, hogy ez az Isten mindenkit egyformán szeret,
tehát azokra a népekre is kiterjeszti gondoskodását, akik nem
judaiak;
3. ez az isten mindenkinek örök életet ad, tehát az emberi lélek
nem hal meg a testtel, hanem ehhez az Istenhez, mint szerető
mennyei Atyához tér vissza és örökké él.
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És itt álljunk meg egy pillanatra, ennél az „iskáriotes"-nek
nevezett Júdásnál. Úgy tanította nekünk a bölcs Aisleitner pro
fesszorunk a teológián, hogy a biblikusok először azt hitték, hogy
az „is-kariot" egy helységet jelent. Ilyet azonban eddig nem sikerült
találni. Ellenben az arámi nyelvben e szó eredeti gyöke „kár" és
így a „kártevő, hazug, áruló és gonosz emberek" megjelölésére
használták, tehát a héberesített formája az „iskdr" Júdás annyit
jelent magyarul, mint ,,kár-os"(is) Júdás", gonosz Júdás.
De mondott még mást is az igazságot hirdető Aisleitner pro
fesszorunk Júdásra vonatkozóan. Nevezetesen azt, hogy „az ephipani iratokat megelőző hivatkozások úgy említik Júdást, mint aki
a Pállá lett Saul rabbinak a testvére volt".
Most már megérthetjük Péter apostol - Saul felé megnyilatkozó
- bizalmatlanságát, de Saul tartózkodását is Péter felé.
Péter látta, hogy itt egy zsidó maffia folyik, amelyik először
eladta pénzért az Urat, aztán áldozati bárányként a „judai népért"
feláldozottnak nyilvánította - úgy, mint Kajafás mondta: „Jobb
nekünk, hogy egy ember haljon meg a népért és az egész nép el ne vesszen."
(JÁN. 11,50.)
Ugyanis, ha az Urat nem szegezik bitófára - Aisleitner szerint
- a bosszúállás vallása - a judaizmus megszűnt volna, s így a judai
papság valóban elvesztette volna a „népet".
Amikor mindezeket véghez vitték, szükség volt valakire, aki a
szynhedrium azon határozatát teljesíti, mellyel megállapították az
Úrra vonatkozóan:
„...ha az ő emléke megmarad - az ő népe (a szamariai nép)
magára talál" hiszen a szamariaiak fegyveres felkelésben törtek a
rómaiakra, amikor Jézust felfeszítették a zsidókkal. Ezt a „vesze
delmes" népet tehát félre kellett vezetni, s mivel az Úr „emlékét"
náluk eltörölni lehetetlen volt, ezt az „emléket" meg kellett vál
toztatni a „judai ideológiához" simulóan.
Nos erre a feladatra jelölte ki Sault a zsidó legfelsőbb tanács a nagy szynhedrium. És - míg a „zsidó szolgálatba illesztett Jézust"
hirdető Saul minden támogatást megkapott a zsidóságtól és Heró315

destől is, addig Heródes Pétert „halálra kerestette", tömlöcbe is
veti (AP. CSEL. 12, 3-12.) nyilván azért, hogy „jézusi igehirdetését
megakadályozza".
Ugyanis nem tételezhető fel az a zsidóságról, hogy „tervszerűt
lenül" folytatta volna a jézusi inkvizíciót, azt, amit oly zseniális
tervszerűséggel vezetett le a keresztre feszítésig.
Figyelembe kell vennünk azt, hogy az Úr Jézus „istenalakja"
csupán a „testi halál" bekövetkezése után mutatkozott a zsidó ma
terializmus realitásában, hiszen a „feltámadás" - zsidó gondolkodás
szerinti - „lehetetlenségének" bekövetkezését, a jehovai rendele
teket továbbító judai papi testületnek - a nagy szynhedriumnak is
- el kellett ismernie, mert a szemeik láttára történt meg, és tudo
másul kellett venni azt is, hogy a halottnak hitt Jézus - a „hamis
próféta" nem halott, hanem feltámadt, és emberi testével együtt
eltűnt a materializmus világából.
Itt kerül szembe az „ördög Atya fiainak" világa a valóságos és
univerzális Isteni Akarattal. Viszont ezek a cinikus judai főpapok
nagyon jól tudják azt, hogy a nép azt hiszi, amit neki bebeszélnek.
Kivárják tehát az események lefolyását, és amikor már biztosak
abban, hogy nem kell sem az előttük érthetetlen Isteni Akarattal,
sem a halált legyőző Jézussal vitázniuk, hanem a „tanítványok" azaz emberek - hirdetik a szerintük „más vallás" tanait, akkor
indítják Sault a jézusi ideológia megmásítására.
Teljesen érthető tehát, hogy Péter és a többi „szkítavérű" tanít
vány otthagyja a zsidó környezetet, és a „saját" népük között hirde
tik az ősi sumír vallás Istenfiának igazságát. Így teszi át székhelyét
Péter Babilonba, majd Antiókiába.
Itt látjuk Babilon fontosságát, hiszen itt a Péter anyanyelvét
beszélő Pártus Birodalom - Róma egyetlen ellenfele - uralkodik,
és innen Babilonból - azaz egyik városából SIPPARBÓL - mentek
az ősi sumír hit mágus papjai Jézushoz, amikor megszületett. Ők
voltak az egyetlenek, akik a régi sumír iratokból ismerték a jöven
dölést, hogy az „isten fia emberi testet ölt". (Lásd: Werner Keller:
„Der Bibel hat doch Recht".)
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Nézzük csak meg, mit ír erről Eusebius egyházatya (l. Vita
Constantini 4, 3):
„Korán jelentek meg az igehirdetők Párthiában és terjesztették Jézus
tanait. Ugyanis az itt uralkodó pártus dinasztia - az ARSZAK türelmessége folytán - akik a perzsák régi vallását, Zoroaszter tanát
megvetették - a Jézushit nemcsak háborítatlanul terjedt el, hanem
oly gyors virágzásnak indult, hogy a 2. század elején 360 kőtemploma
volt."
Azóta már tudjuk, hogy ezt a „gyors terjedést" az segítette elő,
hogy a Jézushit lett a Pártus Birodalom államvallása. Ennek az
államvallásnak központja Babilon volt, és feje Péter apostol, akinek
segítői voltak itt testvére András és Tamás, aki itt is halt meg és
nem Indiában „vértanúhalált". (Tamás pártiai működését nagyon
sok apokrif irat említi.) De az Apostolok Cselekedetei is tanúsítja
ezt a pártus birodalmi péteri egyház létezését, hisz azon a bizonyos
pünkösdi napon a pártusok népe volt túlsúlyban a jeruzsálemi
összejövetelen - mint „pártusok, médek, elamiták" - vagyis az egész
Pártus Birodalom népeinek képviselete. (AP. CSEL. 2, 9.) Így indo
kolt Péter azon írása, melyben híveit így üdvözli:
„Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet."
(I. PÉTER 5, 13.)

Még egy dologra szeretném felhívni a Magyar Lelki Megúj
hodás Péterhitű kedveseinek a figyelmét. Megint csak a bölcs Aisleitner professzoromhoz kell visszamennem, aki szintén „péter
hitű" volt, és mindig azt mondta, hogy Péter úgy gondolkodott,
mint a székelyek. (Ő még nem ismerte azokat a palesztinai legújabb
ásatási eredményeket, melyek azt állapították meg, hogy a PLST-i
[filiszteus] nép hozta mozgásba a kánáni őslakosokat, a „SCL sicul" népet, [akiknek nyelve ismeretlen].) Ha ezt ismerte volna,
akkor biztosan azt mondta volna, hogy Péter „sicul - azaz székely"
volt. Péter gondolkodásmódja ezt tökéletesen igazolja is. Ugyanis
sohasem nyugodott bele a „rossz helyzetbe" és furfangos (székely)
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módon keresett és talált is mindig kiutat. Aisleitner igen mérgesen
cáfolta azt a biblikus kitételt, hogy „Péter megtagadta" az Urat és
ezt szeretném éppen úgy megmagyarázni az igazhitűeknek, mikép
pen azt ez a bölcs teológiai tanár a mi értésünkre adta.

Egy „péteri" igehirdető cifraszűrben, Antiókia környékéről

PÉTERNEK AZ ÚR RENDELI, HOGY ŐT „MEGTAGADJA"

Vegyük elő az evangéliumot, János 13. rész 37. versét. Itt látjuk,
hogy Péter a végső kitartásig menő hűségét jelenti ki az Úrnak
„életemet adom éretted" kijelentéssel. Feltételezhető-e az Úr
Jézusról, aki Péter hűségét annyira komolyan vette, hogy reá bízta
az Anyaszentegyházát és őt „kősziklának" nevezte - e g y ü t t élt
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vele -, hogy az „életének felajánlásáért" az Úr Jézus Pétert kifigu
rázza és hazugságnak minősítse mondását, miként az a 38. versben
magyarázva van? Ugye nem feltételezhető az Úrról ily gúnyos
cinizmus. Tehát itt a magyarázat is és a fordítás is helytelen.
Jézus és Péter egymás között a „szamariai" nyelven beszéltek,
amit egyesek aráminak, mások szkíta nyelvnek mondanak. Sir
Rawlinson az ékiratok nyelvét nevezi szkíta nyelvnek. Az ő nyelvük
tehát nem semita nyelv, hanem aglutináló. Az ősnyelvek majdnem
mindegyikének megvan az a sajátossága - a ragozó nyelveknél
pedig azonnal bizonyítható -, mely szerint a parancsoló módot
rendszerint a „jövő idő" segítségével fejezi ki.
Mindjárt vegyünk egy példát a magyarból. Azt mondom pl.:
„te el fogsz oda menni, mert én így akarom". Ez ugyan jövő időben
van mondva, de parancsoló hangsúllyal, tehát a parancsoló mód
kifejezése. Ugyanígy mondhatjuk: „te meg fogsz engem tagadni"...
tehát kötelezlek arra, hogy tagadj meg... és hogy az Úr ezt így
mondta Péternek, azt bizonyítja az ő tisztánlátó képessége. Tehát
tudta, ha Péter becsületesen felfedi személyazonosságát a zsidók
nak, talán őt ott, azonnal a helyszínen megölik, és ezt az Úr nem
akarta. Viszont ismerte Pétert, tudta, hogy utána megy azzal a
szándékkal, hogy kiszabadítsa, hát inkább arra kötelezte, hogy ki
ne adja magát. Mondja azt, hogy nem ismeri az Urat. Ez logikus
és érthető a jézusi jóság és gondoskodás szempontjából is. Meg
erősíti ezt a fordítás bizonytalansága, mert a septuaginta görög
szövege nem mondja „bizony bizony" és latin fordítása sem, hanem
így kezdi: „Amen...! Amen...! azaz „úgy legyen - úgy legyen!"...
Tehát az Úr Jézus azon kívánsága van ebbe belefordítva, mellyel
Péternek azt a rendelést adta, hogy azon az éjszakán fel ne fedje a
hozzá tartozását, és az Úr nagyon jól tudta miért teszi, hisz Péter
nélkül talán semmiféle jézusi „kereszténység" nem maradt volna.
A judaiak mindent kiirtottak volna.
Az evangéliumi szöveg már a Saul-páli teológia szüleménye,
mely másfélezer év alatt iszonyú változtatásokat szenvedett - min
dig Péter hátrányára és Saul-Pál előnyére.
319

Az Úr Jézus és galileai nemzettestvérei által alapított „Péteri
Anya-Szent-Egyház" szimbóluma, ahol:
a HÁRMAS HALOM: ősi mah-gar (sumír) írásjel, Kur, mada,
mád, jelentése: ország.
A K E T T Ő S KERESZT szintén az ősi képírás jele: PA =
pásztor. A „PA-TE-SI" hagyományban a „PA" ideológiát jelent.

PÉTER RÓMÁBAN...?

Végezetül pedig összesíteni szeretném az észokokat arra vonat
kozólag, hogy miért nem tartózkodhatott Péter Rómában.
1. Az apokrif írások szerint Péter is és öccse is családjuk szkíta
nyelvét beszélték, ami a pártusok nyelve volt. A logika szerint
tehát oda ment „igét hirdetni", ahol megértették.
2. Ez pedig a Pártus Birodalom volt, és a pontusi szkíták Antiókiája, ahol szintén ez a nyelv uralkodott. Így alapította az
egynyelvű Babiloni Gyülekezetet Babilon és Antiókia köz
pontokkal. Az ortodox egyház még ma is ünnepli február
6-án az Antiókiai Egyházalapítás ünnepét.
3. Péter Rómába nem juthatott be, mert nem volt római állam
polgár, útlevelet nem tudott szerezni, hiszen a rómaiak ke
gyence - Heródes - halálra kerestette.
4. Nem szabad összetévesztenünk Péter helyzetét Saul-Pál
adottságaival, aki római állampolgár és zsidó farizeusként
jutott el Rómába, és ott nem „kereszténységet", hanem egy
messianizmusra alapított zsidó szektát hoz létre, mely „áldo320

zatra és a vérontási rítus folytatására" épül. A római teoló
gusok állandóan a Saul-Pál Róma-beliékhez írt levelét emle
getik bizonyításul arra, hogy Péter már Rómában hirdet, s
Pál is odament... pedig nincs ilyen írva, a 15. rész 21. ver
sében éppen azt olvassuk, hogy „Rómában még nem hirdetik
az igét, és Saul éppen azért megy oda"... és a 16. részben
Saul mindenkit üdvözöl, aki Rómában van. Feltételezhető,
hogy Pétert - a jézusi egyház fejét - ne üdvözölné, ha ott
lenne... ? De nincs ott, és sohasem tette lábát a római földre
az Úr Babiloni Anyaszentegyházát alapító főpásztor - Péter
apostol.
Péter egyháza tehát NEM A RÓMAI.
Hiába tesz a Vatikán a Szent Péterről elnevezett katedrálisába
egy Péter szobrot. Hiába hívja magát a pápa „Péter utódjának"...
nem az igazi Péter utódja ő, hanem Saul rabbié, akinek teológiai
alakja behelyettesíti a péteri hagyatékot, s ami az úri hitben „fehér"
volt, - azt a judaiság feketeségébe öltözteti. Így válik a Szent Péter
bazilikában kiállított „Fekete Péter" szobor a Péter helyén működő
Saul-páli ideológia szimbólumává, s így lett Saul rabbi a római
judai-kereszténység FEKETE PÉTERE.
A Magyar Lelki Megújhodás alapja a Jézusi Igazság.
A Magyar Egyház az ősi Péter tanokra építi feltámadását, és
kizárja hittudományából a Saul-páli judaizmust.
A judai-kereszténység mai helyzete nagyon hasonlít a Péter
korabeli induláshoz. A Magyar Egyháznak követnie kell abban is
Pétert, ahogy ő az első jeruzsálemi zsinaton felemelte szavát a
judaizmus ellen, amikor azt ordította azok fülébe, akik a Jézushitűekre ki akarták terjeszteni a mózesi törvények erejét:
„Most mit kísértetitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly
igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, se mi el nem hordozhat
tunk..." (AP. CSEL. 15. 10.)
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A MAGYAR EGYHÁZ is ezt hirdeti.
Vagyis minden judaiságtól mentes tiszta Jézushitet.
* * *

A MAGYAR EGYHÁZ A MAGYAR NÉPNEK
H I T E T ÉS ORSZÁGOT AD!
* * *

A MAGYAR EGYHÁZ jelképe és jelvénye
az ősi káld-babiloni szimbólum:
a HÁRMAS HALOM - KETTŐS KERESZTTEL.
* * *

Az „IDŐK TELJESSÉGE" közeleg és ez nem más, mint az Úr
Jézus visszajövetele.
De ne várjátok Őt megint emberi testben. Ő visszatér az Ő
Igéjének erejében... Az Úr Igéjét és Szeretet-törvényét az Ő népé
nél hagyta, és most az Ő Népe - a Mah-Gar Nép - lelki megúj
hodásában látta meg az Úri Igazságot. Azok a megvilágosodottak
és új életre keltek, akik a Mah-Gar Nép vérével testet öltött Istenfiát az Ő valóságos alakjában felismerték, felsorakoznak az Úr
mögé. Az Ő útján, az Ő rendelkezése szerinti módon, a Péter
apostol által ezerkilencszáz-egynéhány évvel előttünk megalapított
és most a megvilágosodottak által újra életre hívott MAGYAR
EGYHÁZBAN.
A MAGYAR EGYHÁZ tehát nem új alakulás és nem új alapítás,
hanem az Úr Jézus és Péter által alapított és elindított szeretet
közösség felújítása.
A Magyar Egyháznak semmi köze nincs a judai-kereszténységhez... és Istenszemlélete, valamint ideologikus tartalma - a
MAGYAR H I T - attól lényegben és igazságban különbözik.
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A judai teológia Jézus nemzetségét „KUTAI" vagy „KUTEUS"
néven említi, amit „szamaritánusnak vagy nazarénusnak" neveznek
a magyarázatok. (Misné Tóra, Holkót: Rocéach 2.11.) A rabbi
nizmus iratai Kr. u. 1340-ben még mindig használják a KUTAI
vagy NAZARENUS elnevezést, de kizárólag a magyarokat hívják
így - megkülönböztetve őket a római hitű „keresztényektől".
Vannak utalások a judai teológia középkori irataiban arra vonat
kozólag, hogy Jézus Nemzetségét, amelyiket subar-sabar-samar
elnevezéséből judaiak „szamaritánusnak" azaz „kuta fiainak"
mondtak és írtak, a vallásfilozófiai beállítódottságuk és istenszem
léleti rítusuk után „oroszlántisztelőknek" neveztek, akiknek - a
magaslatokon épített templomaikban - oroszlános jelképek voltak
a falakra festve... Szamáriában és Galileában. Ők voltak a megtartói
az oroszlán- vagy párductestű emberszobroknak, amiben nagy
ősüket - N I M R U D O T - tisztelték vallásos kegyelettel.
A mai kutatások azt bizonyítják, hogy az OROSZLÁN is a
NIMRUD Nemzetség EMBERFIÁT - a názári-pártus Jézus
Urunkat jelképezte
FELTÁMADÁSA UTÁN.
Ilyen „oroszlános" jelképeket tettek a Pártus Birodalomból ha
zánkba visszatérő kangár-avarok az Ister-Gami szentélyük falaira
díszítésül és „törvényként" is.

* * *
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X.
AZ ISTER-GAMI OROSZLÁNOK
„TIZENKILENC" FOKÁNAK MISZTÉRIUMA

Arról a „tizenkilenc" fokról beszélek itt, amellyel az Ister-Gami
oroszlánábrázolások „életfájának" mindegyike elhajlik a merő
legestől. Ugyanis a mitológia törvénye szerint: „az életfa köti össze
a földi világot az égi világgal." Ahol az életfa áll, ott van a Világ,
vagyis a Földi Uralom Középpontja, és merőleges állása az Ég
közepére, a Sarkcsillagra mutat, mely az Égi Hatalom Központja.
A szimbolikus ábrázolásokon tehát az „életfának" merőlegesen
kell állnia. Ha „elhajlik" a merőlegestől, akkor időpontot jelez
Földünknek a „precessziós" időszámítása szerint, ahol „egy" fok
= 72 évvel.
Tudós elődeink tökéletesen ismerték az „ég csillagait", és mai kifejezéssel - mondhatjuk azt, hogy kiváló asztronómusok
voltak. Jól tudták, hogy a Föld tengelye mikor fog pontosan a
Sarkcsillagra mutatni, és a Pártus Birodalomból a Kárpát-meden
cébe hazatérő „kangarok", akiket csak „avar" néven említ a törté
nelemszemlélet, ezzel az időmeghatározó módszerrel közölték a
„beavatottak" részére az oroszlános szentélyük építésének idejét.
Az erről írt könyvemben (Az Ister-Gami Oroszlánok Titkai)
az életfának a merőlegestől való elhajlását „tizenkilenc" foknak
írtam azért, mert ennyi mérhető (megközelítő pontossággal).
E könyvem megírása óta azonban annyi csodálatos dolog történt
nemcsak körülöttem, hanem az űrkutatásban is, hogy ezt az „el
hajlást" ki kell egészítenünk „fél" fokkal, és így az Ister-Gami
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oroszlános ábrázolások életfája „tizenkilenc és fél" fokkal (19,5 )
hajlik el a merőlegestől.
A szentély építése idejét tehát 36 évvel hátrább kell tennünk,
Így az 566-ban épült.
Igazat kell adnunk a haló poraiban is áldott székely tudósunknak
- néhai dr. László Gyulának - aki első honfoglalásnak nevezi,
ugyanezzel az időponttal az avarok letelepedését.
Az alábbiakban mutatom be ezt az időmeghatározást.

Az itt ábrázolt „19" fokot kell tehát „fél" fokkal kiegészíteni,
hogy ez is az ősi mitológia törvénye szerint legyen.
De most azt kérdezheti az olvasó, hogy miért olyan fontos
nekünk ez a „fél"-fokos változtatás, és miért adok olyan nagy jelen
tőséget a „19,5-es" számnak...?
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Ezt a könyvemet az egyiptomi „Fény-Szentháromságra" (OSIRIS-ISISHORUS) való hivatkozással kezdtem, és itt sem nevez
hetem „érdekes véletlennek" azt, hogy a „HIT-TAN" fejezetnek
írása idejében érkeztek be - ismeretlen személyektől - az „űrha
józással" kapcsolatos olyan adatok, amelyek visszavetíthetők
ős-Egyiptom történelmi és mitológiai idejébe. De abba a régi idő
szakba, amikor Egyiptom és a ma Sumeriának nevezett Mezo
potámia egybetartoztak. (Gondoljunk itt arra a régészeti valóságra,
hogy pl. a sumír ERIDU-ban „tizenöt" özönvíz előtti Zigurrat
van egymásra építve.)
Ezt, az ún. „termékeny-félhold" területén kialakult kozmológikus vallásszemléletet ismertetem az I. fejezetben. Így tudjuk meg,
hogy a „Fényatya-Fényszüze-Fényfia" Fény-Szentháromságának
égi képviselője az ORION-SIRIUS és a NAP volt. Hármuk között
az ORION, mint az ÉG URA (sumer neve URU-AN), „ATYA
ISTENKÉNT" uralkodik, hiszen a Föld minden pontjáról látható.
Négyszeres (quadruple) csillagteste az Egyenlítőn (equatoron)
helyezkedik el, és a csillagtest alapjának magassága „tizenkilenc
és fél" fok (19,5).
Így lett ez a fokszám a Nimrudhoz tartozó, égi mágikus erő
szimbóluma, mely - miként látni fogjuk - az ősi hitvilág földi vetü
letein is megtalálható, mert:
„miképpen a mennyben - úgy a földön is."
A mitológia az ORION csillagképét szorosan összekapcsolja a
mi NIMRUD-unkkal, hiszen NIMRUD lejött a Földre. Itt élt.
Felesége két fiat szült, akik H U N O R és MAGOR-ként maradtak
meg napjainkig, a már „mondavilágnak" nevezett múltunkban.
Ez a „mondavilág" azonban nem választható el a sumír vallási
hiedelemtől, mely NTMRUD-ot Isten Fiának tiszteli, akit ÉNLIL küldött a Földre.
Az ékiratokon IZ-DU-BAR néven szerepel, melynek jelentése:
„Isten lelkének született párja."
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Ezt változtatták meg a sémita népek (az „akkádnak" nevezett
„hapiru"-k, melyből a „héber" elnevezés is ered), az ő felfogásuk
szerinti „GIS-GILMAS"-ra, majd „GILGAMES"-re. A sumír
hitvilág aztán a világhíres „GILGAMES EPOSZ"-ra változott,
de NIMRUD égi hatalmát még ma is őrzi az ég is és a föld is, az
ős mágikus erejét jelző „19,5" misztériumával, amint majd látni
fogjuk a következőkben.
Visszatérünk tehát Egyiptomba, ahol az ősi hitvilág GIZA
(Gizeh) területén három piramist épített OSIRIS-ISIS-HORUS
dicséretére.
Sokan az ORION „három övcsillaga" földi vetületének nevez
ték, de semmi bizonyítékot nem adnak erre a feltételezésre. Mégis,
minden valószínűség szerint lehetséges, hogy az ősi hitvilág szerint
a hatalmas ORION, a Világ Ura, az „ATYAISTEN" önmagában
dicsőíti meg a „Fény Szüzét" és a „Fény Fiát", a három fényes
övcsillagával ékesítve az égboltot. Itt van az ős oka Jézus Urunk
azon két kijelentésének is:
„Én és az Atya egy vagyunk", és „Az én Anyám a Szentlélek".
Ezeket az evangéliumi írásokat azonban megelőzi a valóság,
amit bemutatok a három piramis fényképével és a helyszíni terv
rajzzal is.

Trans World Airlaind Photo
Aerial view of the pyramids of Khufu, Khaf-Re, and Men-kau-Re at Gizeh
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Az előző oldali képen láthatjuk,
hogy az „ATYA" és az „ANYA" piramis
egyforma nagyságú, míg a „FIU"-é
jóval kisebb. A „Fiú" piramisának
MEN-KA-URE neve sumer nyelven a
„VILÁG-ÚR KAPUJA" értelmet ad.
Az alaprajz azt mutatja, hogy ez a pira
mis egy kétszeres „19,5-es" tetrahedrálos szöggel illeszkedik a másik ket
tőhöz.
Modhatjuk azt, hogy ezzel az adattal
a Földön találtuk meg az ORION égi,
mágikus számát.
A „kétszeres" 19,5°-os szög között
6°-os szög van, mely renormált formája
a 33-nak, vagyis 3 + 3-nak. Ezzel pedig
már beérünk az ősi, ádventi mitoló
giába, vagyis népünknek „Isten Fia"
várásába. A három piramis titka így
oldja meg a múltban elhagyottakat, és
a jövőben vártakat.
Ugyanis a NIMRUD-IZ-DU-BAR
földi életét úgy vehetjük, mint ISTEN
FIA „első" megjelenését, „első" testet
öltését. Még a zsidó-kereszténység régi
legendái is azt mondják, hogy: „NIMRUD hozta a Tudást és a Tüzet az ég
ből." Most, itt a földi tervrajz egyik 19,5
fokát vehetjük NIMRUD „égi" és a
másik 19,5 fokot a földi tartózkodási
idejének, mely után véglegesen az ég
bolton maradt, mint „SIPA-ZI-ANNA", vagyis „az Ég hűséges pásztora".
Mindezeket pedig az ékiratokról le329

olvasott ún. „sumír mítoszok" alapján mondom így. De érdekes
az, hogy a „harmadik" piramis helyzetének misztériumából így
egyeztethető a mítosz a valósággal. Ugyanakkor a „hat" fokos szög
is teljes erővel beleszól a sejtelmeinkbe, hiszen a sumír próféciák
azon jövendölését erősíti meg, hogy az „Isten Fia" a próféciák
népének vérével fog testet ölteni.
Testet is öltött Pártus Hercegként, és L E T T a mi drága Jézus
Urunk, aki 33 évet élt a Földön, a mi népünk, a nimrudi nép
testében. Vele lett valósággá az Isten Fiának „második" megjele
nése a Földön.
Vele teljesedett be a piramisok által adott „hat" fok, vagyis a
„harminchárom" misztériuma. Említsük csak meg itt bátran azt
is, hogy a ma élő és működő „titkos társaságok" vezetőinek mind
egyike „harminchármas", vagyis a „33 fokra" emelkedve irányítják
és befolyásolják világunk történéseit. Ők nagyon jól ismerik a
piramisok legfontosabb üzenetét, és minden erejükkel titkolják
ezt, illetőleg évszázadok óta ellenkező irányba terelik és befolyásol
ják a „művelt nyugat" népeinek gondolkodásmódját és társadal
mának vallási felfogását. Gondosan vigyáznak arra, nehogy valaki
rájöjjön, és esetleg hirdesse is a piramisok üzenetét. Persze min
denki a „régészet" általi megállapításokra hivatkozik, fáraók
temetkezési helyének és minden másnak nevezik ezeket a remek
építményeket, nehogy valaki mégis akadjon, aki - egyszerű „paraszti" ésszel gondolkodva - megnevezze ezt a látható és a
Földre rögzített „nagy titkot", így:
„A három, piramis az „ATYA-ANYA-FIÚ" Szentháromság
Törvénye."
Vagyis utasítás, a Földön megörökített szent építményekkel,
ennek az „ATYA-ANYA-FIÚ" Szentháromság megőrzésére,
megtartására és tiszteletére. De azt is rendeli még, hogy ez, az
emberi lelkekben való megörökítés NIMRUD népe által történjék.
Ez viszont azóta lett „titok", amióta Nimrud népének pusztítása
megkezdődött, és évezredek óta folytatódik. Az ősök, a piramis330

építők, Nimrud népének faji kinézését is meghatározták az ANYApiramis mellé helyezett „EMBER-arcú, OROSZLAN-körmű,
BIKA-lábú, SZÁRNYAS" Sphinx által, mely nem is „rejteki"
módon határozza meg a világhoroszkóp keresztjét (OroszlánVízöntő-Bika-Sas (ma Skorpió).

Courtesy or the Arab Information Center, New York
The sphinx and the pyramid of Khaf-Re at Gizeh, near Cairo

De a bölcsességet és bátorságot sugárzó arc kőbevésése meg
határozza NIMRUD népének fajiságát is, és ez az embertanilag
megvizsgált arcforma azonos a káld-hun-mahgar-pártus-szabír
népünk jellegével, vagyis Nimrud népének sajátosságával.
Nem tudjuk, hogy ki adta ennek a csodálatos és emberfaragta
műemléknek a SZFINX nevet. Valószínűleg a „titkos társaságok"
nevezték el így azért, mert ők nagyon jól tudják, hogy valamikor,
az ősidőkben a neve - a mostani elnevezésénél sokkal jelentősebb
volt.
Így írták és mondták a nevét: „HUN".
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A nagy jövendőmondó, Nostradamus is így sejtelmezi, amint
majd elmondandó leszek. Tudom, nagy meglepetés az olvasó
részére ennek a híres „Szfinx"-nek a „HUN" neve, de majd meg
látjuk, hogy a három Piramis és a „HUN" (Szfinx) építési terve és
földi helyzete meghatározza jól és félreérthetetlenül Nimrud népe
kötelességét, és jövendő fennmaradásának lehetőségét is.
Emeljük ki a múltból, a feledés homályából ezt is, megint
együtt.
Az együttes kutatásban, annak bizonyítására, hogy NIMRUD
népe volt Egyiptom őslakója, nagy megbecsüléssel és hálás köszö
nettel veszem át egy kedves munkatársamnak - IMRE Kálmánnak
- értékes adatait, amit ír az „ATILLA Személynév Eredete Új
Megvilágításban" című munkájában (Ősi Gyökér, 1998. évi 4. szám
180-181. oldalain) a következőkben:
„Induljunk ki abból az egyszerű tényből, amit több krónikás is közöl,
hogy ti. »Atilla, Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, aki Engadiban nevelkedett, Isten kegyelméből a hunok, médek, gótok és dákok
királya, a földkerekség félelme és Isten ostora.«"
Szeretünk elmenni a tény mellett, hogy Nimród király a bibliai
nemzetségtábla szerint is Kus fia, aki Kám fia. Ha ennél a hivat
kozásnál Kézai a „nagy Magog" unokájaként említi Atillát, feltétlenül szembekerül a fenti ténnyel. De itt mindenképpen érdemes
elolvasni Sebestyén László: Kézai Simon védelmében c. munkáját,
amiből sok homályra derül fény.
Mégis, most abból indulok ki, hogy a Nimrudtól származtatóknak van igazuk, és erre vonatkozóan sorolnék fel néhány
támogató érvet.
A hamiták - Kám fiai - a nyugati és déli részeket kapták lak
helyül (ők voltak az egyiptomiak, a kusiták, az indiaiak, a hitteusok
és a filiszteusok), ezen belül a kusiták a Felső-Egyiptom feletti
Kus földjét. (Ez nem más, mint Núbia.) Ebből tényként lehetne
máris elfogadni, hogy Egyiptomban is laktak (hiszen Egyiptomnak
- ha csak később is, de - volt kusita dinasztiája.) Hogy Nimród
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ismert volt Egyiptomban, arra bizonyíték a hieroglif iratokban
megjelenő neve:
NAMART
ugyanez héberül:

NMRD

(E. A. Wallis Budge: An egyptian hieroglyphic dictionary).
Fentiekből világosan látszik az egyiptomi és a héber átírás hason
lósága. Az egyiptomi királylistákban találunk egy fáraót, aki a
23. dinasztia tagjaként Hermopoliszban uralkodott (Kr. e. 818—
715.). Kartusba írt nevét így örökítették meg:
NIMLOT
Jól látható, hogy a jelcsoport tökéletesen azonos a fenti NA
MART jellel. Természetesen a kettő nem ugyanaz a személy, de
megkockáztathatjuk a következőt: ha a fenti esetben a héber írást
olvasva NMRD mássalhangzókat kapunk, és ez a hieroglif írással
ugyanúgy íródik, mint a 23. dinasztiabeli N I M L O T fáraó neve,
akkor ennek a kései királynak a nevét is NIMROT-nak (vagy
NAMART-nak) kell olvasni. Annál is inkább, mert a kartus jobb
felső jele:
az „r" betűnek felel meg. Tehát azt mondhatjuk,
hogy itt szándékos vagy véletlen torzítással állunk szemben.
Az egésznek pedig csupán annyi a jelentősége, hogy a 23. dinasztia
idején, Kr. e. 800 körül volt egy fáraó, aki felvette a NIMRÓD
nevet, vagyis NIMRÓD Kus fia, aki Kám fia, legalábbis nevében
tovább élt Egyiptomban. Ez azt is jelenti továbbá, hogy igaz kell
legyen az a - korábban legendának vélt - tény, hogy Nimród
Egyiptom földjén élt, és onnan költözött ki Evilat földjére. (Németi
Kálmán szerint a nagy toronyépítés is Egyiptomban történt, ami
nem más, mint a nagy piramis, hiszen még középkori térképeken
is szerepel ó-Kairó régi neve: Babilon.
Ha ehhez hozzátesszük, hogy ugyancsak Németi fedezte fel a
Szfinx nevét, ami a hieroglif írásban - a szótárakban is - H U N 333

nak olvasandó, továbbá, hogy Heliopolisz neve: ON, AN-Gardiner: Egyptian Grammar szerint: „IWNW = iuni, ami viszont
teljesen egybevág a hunok „hiungnu" kínai nevének „(h)iunnu"
olvasatával, akkor csakugyan érdemes elgondolkodnunk a vélet
lennek nem mondható egyezéseken.)
Ha ezek után megvizsgáljuk azt a vidéket - a bibliai Sennárt
vagy Sineárt ahová Nimród „kiköltözött", és ahol „birodalmának
kezdete" volt Bábel, Erech, Achád és Kálne, majd ahonnan Asszí
riába ment, „holott építé Ninivét, Rechoboth várost és Kaláht",
akkor azt találjuk, hogy az említett helyek, különösen az utóbbiak
már igencsak Perzsia határán vannak. Ezt az északi területet több
néven is nevezték a történelem során: Urartu, Subartu, Aram
Naharaim és ennek megfelelően az itt lakó nép is különféle neve
ken szerepel.
Atilla nevét kutatva véleményem szerint mindenképpen követ
nünk kell a Nimród leszármazottak vonulását, és az a fenti területen
zajlott. A területtel és annak nyelvi problémáival foglalkozó három
könyv került a kezembe: Ignace Gelb: Hurrians and Subarians;
Artur Ungnad: Subartu; és E.Speiser: Mesopotamian Origins c.
munkái."
Munkatársam bizonyítékai megerősítik az eddig írottakat,
vagyis azt, hogy a piramisokat Nimrud népe építette. De hivatkozik
a „széttelepülésre" is, melynek természetes következménye lett a
Nagy Népnek és részeinek különféle elnevezése a korszakváltások
idejében.
Természetesen ennek külön könyvtára van, mert az erőre
kapott sémi népek igyekeznek minden nimrudi hagyományt
eltüntetni, vagy inkább a saját népi terméküknek elismertetni.
De minket most nem ez, hanem a „piramisok üzenete" foglalkoz
tat, melynek ábráját - mint építési tervrajzot, jobban kifejezve az
égi rendelkezés szerint felépített szentélyek titkának megfejtését
közlöm itt.
A megértéshez szükséges a régiek „szent számának", a
-nek
(pi) (3,14) megismerése. Tudjuk jól, hogy a kör kerületének és
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területének kiszámításához használja a mi geometriánk ezt
de
sehol sem találjuk meg a „PHI"
görbéjét, amit a tudomány
FIBONACCI nevével említ. (Itt fontos azt is tudni, hogy a Magyar
Szent Korona arányrendszere is a Fibonacci számsor szerinti.)
Az itt közölt ábra mutatja, hogy a gizai három piramis és a Szfinx
pontosan ezen szent görbe betartásával épült, és itt a görbe középpontja a „HUN".
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A kerületi ív pontosan a piramisok
csúcspontjait köti össze, és az ORION
középső övcsillagának a földi vetületén
is áthalad, amikor (az év bizonyos, talán
legszentebb napján) az ORION pontosan
a piramisok felett tündököl.
Valójában a Szentháromságnak a geo
metriai egyesítése történik meg ezzel az
elhelyezéssel, de a három övcsillag egyi
kének neve az AL-NIT-AG (életnyitás,
életre-kelés, szaporítás) valójában „tör
vény" is Nimrud népe részére, amit meg
erősít ennek a furcsa, szabályos görbének a végződése. Sajnos itt
csak a találgatásokra szorítkozhatunk, de ebből is említek két lehe
tőseget, két valószínűséget.
Ezeket a lehetőségeket azonban maga a
-görbe mutatja azzal
a különleges szabályosságával, mely szerint a görbe központja a
SPHINX (vagyis a „HUN"). A három piramis csúcsának egyesítése
után áthalad az ORION három övcsillagának közepén úgy, hogy
az ALNITAG vetülete esik a 19,5°-ra. Ettől kezdve a görbe leg
magasabb pontjain lévő merőlegesek - folyamatosan osztják kétkét részre az ívmaradványokat addig, míg a legbelsőbb „mag" olyan
ábrát mutat, mely pl. a mi Szent Koronánk merőlegesen félbevá
gott modelljének is tekinthető.
Talán utasításnak vehető ez az ábrázolás a piramisok által meg
örökített „Fény Szentháromság" kegytárgyban való rögzítésére
és megőrzésére...? Elődeink ezt talán így értelmezték, és ennek
következtében készült el - hitem szerint - ATILLA nagykirályunk
részére a Szent Koronánk eredetije, amin rajta volt a „Fény Szüze"
- „Mária" zománcképe is.
Az utolsó előtti félkört értelmezhetjük a Szent Korona mag
jának, és a jelentés értelmét egyetlen szóval fejezhetjük ki: „ANYA
MÉH". Vagyis a nimrudi nép megmaradásának egyetlen feltétele
az „Anyajogú Szentháromság Népének" továbbélése.
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Kérem az olvasót, hogy elmélkedjen Népünk sorsán. Tekintsen
vissza az évezredes „magyarirtásra", az utolsó 50 esztendőben a
magyar nőkön végrehajtott abortuszokra, az „anyaméh" megszentségtelenítésére - az „idegenszívű" magyarul beszélők által érvénybe
hozott törvényekre - akkor talán elfogadja így az ősök üzenetét, a
Magyar Anyák Méhének vallásos kegyelettel és „magyar" törvé
nyekkel való megóvására.
Még soha, senki így le nem írta a piramisok üzenetét. Most le
kellett írnom ezt így, mint utolsó figyelmeztetést, mert Jézus
Urunknak - az ISTEN FIÁNAK - a „harmadik" testetöltése
közeleg.
Nem Nostradamusi jóslat ez, hanem a „VILAG-ŰR" üzeni a
„VILAG-ŰR"-ből az ember által hozzáférhetetlen módon.
Az ember már csaknem „isteni" erővel rendelkezik, és erősen
fürkészi a „felső világot".
Így kering a Föld körül
szatelitként a Solar and
Heliospheric Observatory
(rövidítve: SOHO), mely
nek képét itt bemutatom
ezen a felvételen. Ez a la
boratórium el van látva a
legmodernebb műszerek
kel, és folyamatosan lekül
di a fényképeket a NASA
földi központjának. De
1998. június 24-én titok
zatos módon felmondta a
szolgálatot, és azért volt
szükség az ENTERPRISE MISSION-ra (John Glennel), hogy a
világ asztronómiája megszabaduljon ettől a csapástól. Hát meg is
szabadult, de csak a „Mission" után lett köztudomású, hogy a
SOHO működését a Goddard Spaceflight Center (Greenbelt,
Maryland) szüntette meg ideiglenesen.
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Az ok az volt, hogy ez a „SOHO" 1998. június 1-jén és 2-án
megfigyelt egy Napba merülő „iker kométát", („Kreutz-Sun Grazers"), melyet egy óriási tömegű kiömlő fényesség követett, és ez
az „iker-kométa" pontosan 19,5°-os szögben jött a Nap felé az
ORION-ból.
Bemutatom itt a SOHO
által készített felvételt, és bi
zony a NASA tudósai is meg
akadtak az „érdekes véletle
nen", amit a 19,5°-os elindu
lás jelent az „ORION"-ból.
Ugyanis „véletlennek"
egyáltalán nem minősíthető
ennek az „iker-kométának"
olyan helyzeti megjelenése,
Comet image from SOHO's LASCO instrument
mely pontosan a gizehi piramisok fölött egyesíti a „Fény Atya" (ORION) - „Fény Szüze"
(SIRIUS) - „Fény-Fia" (NAP) Szentháromságát a „19,5°" misz
tériumával.
Ugyanis 1998. május 20-án a SOHO szerint az „iker-kométa"
a SIRIUS-al állt 19,5°-on, mint a fénykép mutatja. De június 24-én
(tehát a SOHO kikapcsolása után), a MARYLAND-i obszerva
tórium megállapítása szerint: az „iker-kométa" 19,5°-ban áll a Bika
csillagképben lévő NAP-hoz (miként a 3. képen is látható).
Felmerül most a nagy kérdés: „Mit jelent ez az égi üzenet, mely
az „Anyajogú-Szentháromság" megörökítésére épített három pira
mis felett, a misztikus tetrahedrális 19,5°-os szöggel egyesíti azt a
három égitestet, amelyek e „Szentháromság" égi megnyilatkozásai?
De ezt az egyesítést létrehozó, „iker-kométa" születése történik-e
19,5°-os szög - most állandósult - csodájával.
Ugyanis még sohasem történt meg a Világ létezése óta, hogy
az ÉG-URA az ORION csillagtestéből új csillagok születtek volna.
Meditálásaim arra intenek, hogy ez az „égi üzenet" Nimrud
népének szól. Gondolom - kötelességének, feladatának és sorsának
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jelzőjeként. Talán ez hozza meg az „idők teljességét"... az Isten
Fiának „harmadik" testetöltését? Az obszervatóriumok és az asztronómusok meghökkenése már magában is egy figyelmeztető jelzése
valami olyan földi történésnek, mely az emberi akarat feletti, tehát
Istentől való.
Megerősíti ezt az elgondolást és sejtést az „iker-kométát" követő
és mögötte lévő hatalmas fényözön, melyet érezhetünk az érkező
„Isten Fiát" körülvevő „glóriának". Persze mindezek csak silány,
emberi találgatások talán csodák várása is.
Nimrud népe vagyunk a szent hagyományaink szerint, de
„félrevezettek" minket ideológiák, vallások, papok és kőművesek.
Most az égen, az „égből" jön vissza hozzánk szent hagyományunk
ereje. Olyan csodálatos megnyilatkozással, amilyen még soha sem
volt. Magunkra kell tehát ébrednünk MOST, és teljes határozott
sággal megvallani magyari mivoltunkat. Visszavenni az elhagyott
NFMRUD NÉPÉNEK nemzeti öntudatát.
Bemutatom annak az „égi glóriának" a képét is, amit szintén a
SOHO obszervatóriuma vett fel, és amit „Monstrous Coronal
Mass Ejection"-nak neveztek a szakértők. Egy földi ember NOSTRADAMUS - jövendölte, hogy. „1999 hetedik holdjával
visszatér a nagy H U N KIRÁLY."
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Ezt nem tudva tűzte műsorra Szörényi Levente: „Atilla Isten
Kardja" operáját a Szegedi Szabadtéri Színpad július 9-re. Így a
Nimrud-fi, Atilla a Földön, az égen pedig JÉZUS KIRÁLY az
ORION-NIMRUD-ból indul el a TERAMTU-URUNK-ISTEN Ü N K változtathatatlan üdvterve és akarata szerint. Készüljünk
erősen, bátran és boldogan fogadására Boldogasszonyunk oltalmát
tudatosítva a lankadókban, a gyengülőkben. Hiszen az evangéliumi
írás is így biztat:
„Mikor a Nap elsötétedik, a Hold nem fénylik, a hatalmasságok meg
rendülnek. .." (MÁRK 13. 24-26.)
De azt hiszem Márk eredeti írását megváltoztatták, mert a
mostani evangélium azt írja, hogy
„...akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben "... !
Az evangélista eredeti írása „Istennek Fiát" írja és mondja.
Mi is így hisszük és várjuk az Isten Fiának harmadik testetölté
sét, és VELE Nimrud népének újraéledését is. Napjainkban már
csak a „magyarság" nevezhető Nimrud népének. Ezt a magyar
ellenesek nagyon jól tudják, és az egész, szervezett zsidó-keresz
ténység ide sorolható. Itt keresse az a jámbor magyar, aki „kato
likusnak" mondja magát az okát annak, hogy egyházának feje, a
római pápa miért nem ment el az erdélyi katolikusokhoz akkor,
amidőn a romániai ortodoxokat a szívére ölelte.
Ne várjunk tehát semmit épülésünkre. Csak magunkra számít
hatunk. Legyünk hát boldogan, bátran és büszkén MAGYAROK.
Készüljünk fel az Úrjövetre - levetve minden idegen lelki-testi
gúnyát magunkról.
Legyünk csak azok, akinek az „idegenszívűek" neveznek és
ismernek minket: „NIMRUD NÉPE" és senki más.
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A FELSŐ VILÁG ÜZENETE

Hiszen így szól hozzánk A FELSŐ VILÁG ÜZENETE:
„Nem sok idő múlva egy nagy titok mely az egész magyar múltról
fellebbenti a fátylat, a Világ szeme elé tárul... és a Világ megszé
gyenül!
Elismeréssel tekint majd a megcsonkított, szétzúzott magyar népre.
A hidegszívű politikusok gaztettei nyilvánosságra jutnak: tönkre
zúztak egy népet, mely szellemileg sokkal magasabb szinten állt, mint
azt a Világ gondolta. Az őseredet tudata megvilágosítja, felemeli,
megtisztítja majd a lelkeket. Mélyreható irányításokat nyer, hazát
növeszt és kiteljesedik a szellem!
Az öntudat elvesztésével elpusztul az erkölcs is, de az öntudat
visszaszerzésével megteremtődik a tiszta élet is.
Fölemelt fővel fogtok járni a Világ színe előtt, mert az Igazság
világossága Fényt ad minden homlokra...
Legyen szívetekben a jézusi szeretet békéje, és éljetek a nagy esemé
nyek várásával és reményével. - Emelje fel szíveteket a szomorúságból
az a biztos tudat, hogy jó helyen vagytok, jó föld, Szent Föld az,
amelyen éltek...!
Az ősök őrködnek a határokon, az ősi bérceken, és óvják, védik
népeteket.
,,Az Isten karja vezérel benneteket...!"

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐNEK SZÁNT TANÚSÁGTÉTEL

5

I. ÉN KÁLD-PÁRTUS KERESZTÉNY
VAGYOK!
II. KORSZAKVÁLTÁS, VAGY ISTENEK HARCA
III. IGAZSÁG ÉS MISZTÉRIUM
AZ EGYHÁZI MŰVÉSZETBEN
Leonardo da Vinci a kozmikus úton!
Fra Filippo Lippi képéről
A Lorettoi Szűz
IV. A KÁLD-PÁRTUSOKRÓL
Ábrahám és Sara
Vissza a
káldeusokhoz
Miért „pártus"?
Mani imája
V. KÁLD MÁGUSOK ÉS HAGYOMÁNYAIK
MAGYARORSZÁGON
A beavatott királyaink
A szegények királykisasszonya
Fehér M.Jenő emlékében
Gudea párduc szimbóluma a széki vőfélyek
kalapdíszén
VI. A MÁGUS HITVILÁG KOZMIKUS ÚTJA
ÉS TÖRVÉNYE
Mese Tündér Ilonáról és Árgyélus királyfiról
Elveszett mitológiánk nyomában
A kozmikus úton

15
26

38
40
52
55
62
66
74
81
88

93
102
112
117
121

134
141
143
149

Hogyan
nevezték
őseink
Jézust?
Milyen iparral rendelkezett a honfoglaló magyarság?
Árpád hajóhada
Magyar népviselet
Táltos-mágus - Istentisztelet

165
173
179
181
187

VII. A magyarok Istene
206
A magyarok istenének alakja népi forrásaink nyomán 207
A háromlényű kettős Szentháromság
211
Az ősi hit ma is él
214
Amagyar ősvallás éve
215
A magyarok Istene
221
A Boldogasszony
224
VIII. Új Bibliát!
Kivonat XXIII. János pápa beszédeiből
a II. Vatikáni Zsinatról
A magyar hit állásfoglalása

228
230
232

HIT-TAN

247

I. A magyar feltámadás „Szent Sólyoma"
II. A magyar vallásról
III. Kis tükör a magyar nemzeti vallásról

249
251
254

IV. „A
magyarok
Jézusvallásának
követői"
V. „A magyar hit etikája"
VI. Hitvallás, avagy a hármas hit fundamentuma

262
265
272

VTI. Atilla szent koronája
VIII. A Magyar Egyház
IX. Péter Apostol tanai
X. Az Ister-Gami oroszlánok
„tizenkilenc" fokának misztériuma
344

293
298
304
324

Könyvcím rövidítések:
Prof. Badiny Jós Ferenc könyveinek rövidítései:
Káldeától Ister-Gamig I. II. III.
Igaz Történelmünk Vezérfonala Árpádig
Az Ister-Gami Oroszlánok Titka
Jézus Király - a Pártus Herceg

(KIG I. II. vagy III.)
(IGVÁ)
(IGOT)
(JKPH)

A Kárpáti Ház Alapítvány
2002 augusztus l-jén megvásárolta Badinyjós Ferenc összes művének jogát.
Ettől az időponttól kezdve más kiadók általi megjelentetése
kalózkiadásnak számít, és büntetőjogi következményeket von maga után.

