Hunyadi Mátyás nagykirály és az Utolsó Ítélet és a Szent Kereszt titka (2014) I.
A jelen tanulmánysorozatban több menetben elemezni kívánjuk a Hunyadiak történelmi szerepének
tanulságait és értelmet kívánunk adni a XX. század végének és a XXI. század elejének, pontosabban a
magyar és világtörténelem közelmúltbeli szakaszának. Ki akarjuk fejteni és be fogjuk bizonyítani,
hogy a Hunyadiak áldozata nem évült el, s miért elevenünkbe vágó kérdés, s megmutatjuk, hogy
miként támad fel a valamennyi magyar által olyannyira várt Igazság.

Mindennapi Mátyás Királyunkat add meg
nekünk ma!
avagy
A HUNYADIAK FELTÁMADÁSA
A LEGÚJABB KUTATÁSOK FÉNYÉBEN
(Lent: letölthető s elolvasandó is, megtanulandó is, mert az utókor számon fogja rajtunk kérni.)

1. számú kép Hunyadi Mátyás (A Wikipedia jóvoltából)
Hitvallás (köszönetnyilvánítás, alapvetés)
I. Bevezető a Hunyadiak feltámadásához
II. A Hunyadi-család (eddigi szokványos történetük felidézése)
III. A Hunyadiak kettős koronázása (a Hunyadiak és a precessziós Nagyév-kör)
IIIA. Hunyadi László, az „elfeledett király”
IIIB. Hunyadi Mátyás, az „aranytartalék”.
IV. Hunyadi Mátyás szakaszos koronázása (életrajza tükrében)
V. Hunyadi Mátyás és a közelmúlt, illetve „közeljelen 1”.
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„Közeljelen” alatt azt a dekanátusi egységet értjük, amelyben az emberiség éppen benne van, mindig 60 év,
illetve külön jelzéssel ennek esetleg további felbontása. Szóhasználatunkban tehát a „közeljelen” együttesen
jelenti a közelmúltat, a jelent (persze ez is tág, hogy milyen időszakaszt értünk jelen alatt) és a közeljövőt. Részletesebben ld. „Rejtett fény…” című, sokat hivatkozott új könyvünket.

2. számú kép Jézus Krisztus a Nagy Tetemrehívó Totemoszlopon, a Szent Kereszten Nagypénteken
(Részletesebben ld. a tanulmány végén)

Előszó s figyelmeztetés (A Hunyadiak és a kakaós csiga, mint hungarikum)
Ha már a Hunyadiak korában is létezett volna az általunk olyannyira kedvelt hungarikum, a kakaós
csiga, akkor megkockáztatjuk, hogy gyermekfejjel feltehetőleg Hunyadi Mátyás is és Hunyadi László is
lehántotta volna róla a száraz szélét, s azzal nem bíbelődve rögtön – in medias res (a dolgok közepébe vágva) – a belét csemegézte volna be, ahogyan mi magunk is tettük gyermekként s minden magára valamit is adó magyar testvérünk teszi. Arra is mérget vennénk, hogy a böjt idején ugyanúgy ők is
elővennék, ahogyan mi magunk, magyarok is elővesszük öregfejjel. Mert ez a világ már csak ilyen, a
logikus törvények idővel lassan-lassan logikus irányba fejlődnek. De félretéve a tréfát, az étel böjt idején különösen érzékeny kérdés, gyengébb felkészültségű olvasóink számára virágnyelvről rögtön le is
fordítjuk. A kakaós csiga maga az élet, a porhanyósabb bele az élet finomabbik és időben hosszabb
élvezetes része, a szárazabb héj a böjtösebb rövidebbik vége, amelynek öröme, hogy értelmet ad
az ember egész életének. A bél az élet húsa, a héja az élet magva. Aki nem böjtöl, az kimarad a lényegből, az élet eliramlik mellette, anélkül, hogy értelmében akár el is tudna igazodni. Miért is születtünk s miért is éltünk? A kettő feltételezi egymást s így egyik sem nélkülözheti a másikat 2.
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Itt mi most – a kakaós csiga jellegéből fakadóan – eltérünk a magyar hagyományokban szokásos héj-mag
ellentétpártól. Annak megállapításunk nem mond ellent, mert a kakaós csiga vonala a belsejéből indulva
tekerőzik, akárcsak a fák évgyűrűi. Így igaz a hasonlatunk az életkor vonatkozásában.

Hogy hogyan került a kakaós csiga a Hunyadiak asztalára, s legfőképpen a mi asztalunkra? Nos, úgy,
hogy fiatalabb fejjel mi magunk is átugrottunk a könyvek elején kötelező udvarias formaságokat (előszó, hitvallás, köszönetnyilvánítás), s rögtön – a Hunyadiakhoz hasonlóan ’in medias res’ – belevetettük magunkat a könyvek forgatagába s gyorsan kiveséztük belőle a lényeget. Legalábbis azt, amiről
azt gondoltuk, hogy a lényeg. S öregebb fejjel bizony magunk is sokszor a lábjegyzetbe rejtjük a lényeget. Mert amint az hamarosan ki fog derülni, a sorsfordító kutatási eredményeink mögött tényleg
Isteni sugallat gyanítható. Fölösleges bizonygatnunk. Csak az, aki a saját vérével írta a történelem lapjait, mint ahogy mi magunk is sokszor írtuk, tudhatja, hogy hogyan kell megfejteni az Írás értelmét.
Ars Poetica3 (Hitvallás), hisszük s valljuk, hogy jómagunk csak „isa, por s hamu vagyunk”, alig méltók
arra, hogy Jézus Krisztus saruján nekünk is jusson hely. De arra büszkék vagyunk, hogy még az ily
gyarló mivoltunkban is, a más hozzánk hasonló gyarló isákkal együtt bármikor összeállunk s Isaszeget
csinálunk s megfutamítjuk az ellent. Amint azt még az első titokfejtő nemzedék képviselője, Jókai
Mór sokat emlegetett könyvében (A Magyar Nemzet története) megírja, büszkék vagyunk arra, hogy
egyik ősünk Győrnél hős vagdalkozásával megfutamította még Napóleon seregét is. Arra kevésbé vagyunk büszkék, hogy másik rokonunknak tevőleges része volt 1914-ben az I. VH elindításában 4, amely bizony még most is tart. Igyekszünk – a magunk szerény, de le nem becsülhető erejével - ennek
a Nagy Verekedésnek 5 mihamarabb s minél megnyugtatóbban véget vetni. Rajtunk nem fog múlni.
NOS, A JELEN TANULMÁNYBAN, Kedves Olvasó, NEM KEVESEBBET, MINT A SZENT KERESZT NAGY
TITKÁT FOGJUK MEGFEJTENI S KÖZZÉTENNI. (A félreértések elkerülése végett, Kedves Olvasó, még
egyszer hangsúlyozzuk: mi csak „isa” vagyunk, a főszereplő a Szent Kereszt és a két Hunyadi.) Rájuk
hárult a világ legnehezebb feladata: a világ terhét vállukon elhordani, a keserű méregpoharat
(helyettünk, gyarló utókor helyett, is) kiinni.
Alapvetésünk változatlan (ld. korábbi tanulmányunkat, amelyre keresztül-kasul gyakran fogunk hivatkozni 6). Immár a hetedik nagy titokfejtő nemzedék egyik képviselőjeként fürkésszük a múlt titkait azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy abból kiolvashassuk a jövőt, illetve a bennünket különösen érdeklő
közeljövőt, de még inkább a „közeljelent”.
A jelen tanulmányunk, amely mögött immár közel másfél évnyi erőteljes kutatás áll, sohasem jöhetett volna létre, hogyha az egyik adventi aranyvasárnap (2009 Karácsonya előtt) ajándékok után
keresve nem lelünk rá Jókai Mór „A magyar nemzet története” című könyvére, s már a kezünkben
tartván, nem lapozunk bele magunk is. Nos, Jókainak igazán lehetett érzéke a lényeges történelmi
összefüggések megtalálásához és hatékony bemutatásához, mert Hunyadi Mátyáshoz érve ott virított
az a rövid mondat, hogy „Hunyadi Mátyás volt a nemzet 33-ik királya és maga is 33 évig uralkodott7”.
Mivel ekkorra már a lelkünk magyar őstörténetre kiéhezett táptalaját alaposan porhanyóssá tette a
magyar szerves műveltségről szóló előadások tudásanyaga, Jókai célirányos mondata ígéretes magként hálás talajba hullott, s fogant meg.
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Mi magunkat nem annyira írónak, mint inkább költőnek valljuk. (Ezért lehet szó Ars Poeticáról.) Többek között
azért, mert reánk várt a világtojás kiköltésének (a precessziós Nagyév titkai megfejtésének) nemes feladata.
4
Amint arról Raffai E. Trianonról szóló könyvében beszámol.
5
A Világháború elnevezése a csángóknál.
6
A Szent Korona és a Miatyánk. (Ld. itt)
7
Ha utánaszámolunk Jókai adatának, amely nyilván a magyar nemesi közemlékezetet jegyezte fel, akkor egyértelmű, hogy a magyar nemzet királyságát nem a Szent Koronától számítja, hanem a megválasztásától. Ez rendkívül fontos körülmény.

Igazi világcsuda ugyanis az, ahogyan a Jóisten egyetlen mondat, illetve összefüggés mustármagjából
olyan égig érő fát növesztett, melyre immár fészket raktak az ég madarai is. (Pl. ezen tanulmányban.)
Nem volt nagyon túl nehéz dolgunk kombinálni ezt az összefüggést a Hunyadi Mátyásról szóló előadáson elhangzottakkal 8. Ebből most számunkra csak egy dolog fontos. Még pedig az, hogy Hunyadi
Mátyásra várt a Szent Koronával koronázott magyar királyok közül a legnehezebb próbatétel: a
Húsvét Pénteki koronázás. Vitéz mezőkövesdi Szántai Lajos érdeme, hogy ezt a tényt belevitte a
nemzet tudatába. Jóvoltából immár kb. 2000 óta nyílt titok, hogy a nemzet feltámadása egyre inkább
napirenden van, fokozatosan teret nyerhet. A másik titokfejtő, Pap Gábor érdeme pedig az, hogy ő
vitte vissza a köztudatunkba a krisztusságot, azaz a Vízöntő-paradoxont, amelyet abból az előző
rendszer száműzni igyekezett. Bár Pap így sohasem fogalmazta meg, de szavaiban benne volt, hogy az
ún. „krisztusi kor”, a bűvös 33 év nem lehet más, mint a 26 ezer éves ún. precessziós Nagyév-kör
egy-egy dekanátusa. Ugyanis, míg a 365 napos kisév-körben 36 dekanátus van, addig a Vízöntő-paradox révén a Nagyév-körben már csak 33 dekanátus van. (A „rendetlen” Vízöntő-világhónap tudniillik
nem rendelkezik önálló idődimenzióval, hanem a két szomszéd jegy (a Halak és a Bak világhónap)
téridő-dimenzióját használja két egymástól ellenkező irányba haladva, ill. araszolva).
E három összefüggésből rövid időn belül– kutatásaink szempontjából – döntően fontos és együvé
tartozó alapösszefüggés fogalmazódhatott meg.
· A 33-asság egyenlő a Krisztussággal (azaz a Nagyév-körrel)
· Hunyadi Mátyás volt a 33-ik magyar király és ő maga is 33 évig uralkodott.
· Hunyadi Mátyás – nagypénteki koronázása révén – összeforrott a krisztussággal. (S tegyük
hozzá: ő volt az utolsó szabályosan koronázott magyar király 9).
Ebből természetesen adódik, hogy:
· A 33 szabályos magyar király mindegyike külön-külön a 26 ezer éves Nagyév-kör 10 egy-egy
dekanátusát jelképezi, azaz életük példázata mutatja azt, hogy az évkörön belül abban az
időszakaszban hogyan működik a fény. A maradék három Vízöntő-dekanátus szerepét a Háromkirályok 11 töltik be.
· Mivel Hunyadi Mátyás volt az utolsó 12 szabályosan koronázott magyar király, ebbéli szerepében zárta a magyar királyok sorát, a 33 éves uralkodása nyilván azt mutatja, hogy életében
még egyszer lepörgette a Nagyév-kör 33 egységét 13. (Egy-egy évében az egyes dekanátusokat 14.)

8

Ezen előadássorozat egy fontos részlete jelen weboldalon is megjelent a jelen tanulmányunkhoz hasonló
címmel. Ld. „Szántai Lajos Hunyadi Mátyás és a Végítélet” címmel.
9
Amint arra Pap és Szántai oly sokszor nyomatékosan felhívta a figyelmünket. S hozzá tesszük: a Kapzsiburgok
(Hbsburgok) a futottak még kategóriába tartoznak. Kérték s megkapták a világuralmat, csak éppen a saját fényüket „felejtették el” belevinni a világtörténelembe, ugyanis abban csak a saját sötétségüknek maradt nyoma.
Most learathatják ámokfutásuk gyümölcseit. (Ld. 1849 Alsó-Fejér vármegye fele magyar lakosságának kiirtása,
lemészárlása. Nehéz lesz elszámolniuk.)
10
Ez a nemzetek létének nagyságrendje. Egy dekanátus 720 év, egy nap éppen egy emberöltő: 72 év.
11
Részletesebben ld. „Rejtett fény…” című könyvünkben.
12
In nomen est omen, azaz magyarul: (Hunyadiaknak) nevében volt a végzetük, ugyanis a Hunyadi névben a
Hunyad szó a régi magyar nyelvben azt jelenti, hogy Napnyugat. Velük-általuk szentült le, áldozott le az Igazság
Napja (Sol Justitii), amint azt szólás-mondásunk is megfogalmazza: „Meghalt Mátyás király, oda az igazság”.
Hét most feltámad.
13
Tegyük gyorsan hozzá, hogy ha utána számolunk, akkor ez a 33 év valójában csak megkezdett 33-ik. Mivel
Hunyadi Mátyás február 23-án született, s január 24-től (Jóra forduló Pál ünnepének előestéjén) lett választott
király) s április 6-án halt meg. Így uralkodása egészen pontosan csak 32 év és szűk 3 hónapig tartott.
14
Hogy melyik évben melyiket, további kutatások tárgyát képezi. Itt szabad a pálya mindenki előtt.

Hogy mindez hogyan lehetséges? Hogyan tudjuk meghatározni a két Hunyadi szerepét az évkörben
és az hogyan hozható összhangba azzal, ami Jézus Krisztussal Nagypénteken történt? Nos, egyrészt
erről szólnak majd a most induló sorozatunk elkövetkezendő fejezeti. Másrészt pedig ennek
érzékeltetésére nem haszontalan felidézni Pap Gábor egyik közismert vesszőparipáját: a mackósajtot. Az Arató Szűz viselkedésére (amelyet a Mackó 15 jelképez) jellemző az – Pap elmondásában -,
hogy az alapegység magában foglalja a kisebbet s így tovább a végtelenségig 16.
· Azaz a mackósajt képén a mackó a kezében tartja magának a mackósajtnak a képét, amelyben ugyanígy benne van a mackósajt, stb.). Mivel komoly okunk van rá, hogy a medvét ne
szeressük, sem - ismét Papot idézve – Misa mackóként, sem Berlinként (tehát Kismedveként),
meglepésként fog hatni, hogy a Mackó(sajt) e rossz tulajdonsága nekünk éppen kapóra jön.
· Ezzel a jelenséggel találkozunk hologramnál is, amely ugyanezt az elvet használja: a rész ugyanis magában foglalja az egészet is. (Igaz ez a Nagyév-körre és a Halak időszakára is.)
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mackósajtból mégiscsak előkerül a brummogás. Mint látjuk a közeljövő s „közel jelen” fejezetnél, bizony Misa Mackónak is, Kismedvének (Berlin) is, az orrlyukába vaslánc van fűzve. Az Utolsó Ítélet nem éppen olyan színben tünteti fel őket, mint amilyenben szerették
volna s emiatt most bizony kínjukban brummognak. Akinek van füle a hallásra, hallhatja. (Nem képzelgés.) D. Nagy László 17 tehát tévedett is, meg nem is18. A két európai nagyhatalom 19 - a következő
szempontjaink tükrében - keveset változott az évszázadok során.
1. Oroszország még mindig medveként viselkedik.
· Az 1989-90-es változások vegyes eredményeket hoztak. Rendkívüli gyümölcsöket termett a
szabadság: az orosz Famankó professzor és társai kiásták a történelem mélyéről a térképeken valaha is létezett legnagyobb világbirodalmat 20. Őszinte szánalmat érzünk e jobb sorsra
érdemes nép kálvária-járása miatt. Az igazság felszínre kerülése nyereség az emberiség számára. Ennek örülhetünk. Másrészt viszont ennek a népnek jelenleg is olyan államvezetése
van, amelynek megítélése - politikai elemzők szerint - sokkal rosszabb, mint a „szovjet” időkben volt. Ez az igazság, s ez rossz hír. Számunkra fontos tanulság, hogy az államvezetés, illetve
a hivatalos propaganda most a Romanovokat isteníti. De nem ez az orosz nép igazi arca. Hogy
akkor mi az igazi arca? Famankó ahhoz jóval közelebb áll. Ez a nagy feladat (az igazi arc felfedése) már a 8. nagy titokfejtő nemzedékre vár. Sajnos nagyon fájó pont a II. VH utáni történelmünk, s különösen az 1956 utáni megtorlás. Ezt sohasem szabad elfelejtenünk. Mi így csak
néhány tényre szeretnénk felhívni a figyelmet.
· A.) Ne feledjük, hogy a nagy eurázsiai népek eme olvasztótégelye (az orosz, illetve tatár birodalmak) rengeteg pusztai népet magába olvasztott 21. Számunkra most annyi fontos, hogy a
15

azaz medve, a Szűz második holdháza
S hozzá szokta tenni, hogy: amíg be nem csavarodik
17
A Bikini együttes szólóénekese. (Utalás az együttes egyik számára, annak is a „… Kevés vagy, mint mackósajtban a brummogás…” részére. Ez persze csak a világművészet rangjára emelte az 1980-as évek elején elterjedt
társalgási szófordulatot.)
18
Nem tévedett, mert a poén ül, valóban nem lehet a sajtban brummogás. De téved is, mert amint azt tanulmányunkban kifejtjük, abban, amit jelképez, ott már lelki fülünkkel meghallhatjuk a brummogást. Csak kérdés,
hogy ki tudja használni a lelki fülét?
19
Mindkét medve rögeszmésen világuralomra tör. A két dinoszaurusz (illik rájuk ez a jelző, mert hihetetlen lassú felfogásúak, s ostobák) még azután is folytatja az ámokfutását, amikor már számukra rég egyértelművé kellett volna, hogy váljon – 1956 folytán – hogy ez a szerep (a világuralom) nem nekik van fenntartva. Alkalmatlanok rá. Korábbi gondolatunkat megismételve: a legrosszabb az, amikor az ostobaság a kitartással párosul.
20
Ld. a „Tatár bifsztek tartármártással” és a „Tatár bifsztek tartármártásos palacsintával” című két szösszenetünket.
21
Hogy csak a legismertebbre utaljak: Magna Hungária. Famankó professzor a Brit Encyclopaedia és más történelmi források adatait összehasonlítva listát készített az ókori népekről, országaikról, városaikról és folyóikról. A
jelenlegi csonka Magyarországunk alkotta a Hungaria Minor-t (a Kisebbik Magyarországot, azaz Pannóniát, a16

·

·

Kárpát-medence és a Tarim-medence között ingázó pusztai népek életfolyamából az ezredévek alatt szépen-lassan, de biztosan kisodródó népek bizony itt ülepedtek le: az életfolyam
új keletű lelassulása, majd leállása után itt dermedtek meg (szervetlenültek ki a szerves élet
körforgásából). S ez a fénymagunkat magában foglaló „elszervetlenült (korábban magyarhoz hasonló) embertömeg” lassan orosz fennhatóság alá került. Ha keressük annak az okát,
hogy hogyan is fordulhatott elő az, hogy 1956-ban a Vörös Hadsereg első hulláma (orosz és
ukrán katonák) javarészt átálltak a magyar forradalom oldalára, s a magyar szabadságharcosokkal sajátjaik ellen harcoltak, míg ezzel szemben a második hullámbeliek (közép-ázsiaiak)
nem, akkor csak egy kézenfekvő magyarázat marad. Bennük még az évezredek mélyéről volt
a „magyar” fénymagból. S nyilván van belőle még ma is ennek a hatalmas országnak az –
irigylésre sajnos még ma sem annyira méltó – alattvalóiban is bőven. Ezt tartsuk szem előtt.
B.) Az egyik vidéki magyar műveltség-kutató el szokta volt mondogatni, hogy az orosz medve
egyik rossz tulajdonságának köszönhetjük, hogy egyáltalán megmaradhatott a magyar műveltség épített és más egyéb művészeti anyaga, mert ha az orosz medve nem végtelenül lusta 22, akkor most nem fejthetnénk titkokat23. S nagy szerencsénkre műveltségünk dokumentálását 24, ősi titkaink megfejtését javarészt időben, azaz még jóval azelőtt sikeresen be tudtuk fejezni, mielőtt ideértek az EU-huszárok. Az - a 2004-es EU-csatlakozás után - arcátlanul
elkezdhette pusztítani mindazt, ami még a szovjet fennhatóság alatt szerencsénkre valahogyan csodás módon meg-, ill. fennmaradhatott. Persze ennek meg is fizettük a borsos árát 25.
C.) Világ csodája volt az is, hogy Jelcin elnök 1992 novemberében megkövette a magyar
népet 1956-ért. Csípősen meg is jegyezhetjük, hogy hát ennyiben is maradtunk, s kártérítést
az oroszok bizony nem fizettek. Nyilván ennek is eljön majd a maga ideje 26. Viszont ne feled-

melyben nemcsak a Dunántúl, hanem az egész Kárpát-medence benne foglaltatott. Amint arra vitéz mezőkövesdi Szántai fel szokta hívni a figyelmet.) S ebben a szerepleosztásban a Volgánál volt a Magna Hungaria (Nagy
Magyarország), ahová Juliánus barát zarándokolt. Famankó rá is hivatkozik, csak hát ő nem ismeri a mi igaz történelmünket.
22
Elmulasztotta ugyanis elpusztítani a műveltségünket.
23
S hozzá szokta tenni, hogy ha a Kismedve győz a II. VH-ban, akkor rövid időn belül elpusztított volna mindent.
Német precizitással. Az orosz megszállás kegyelmi idő volt. Csak sajnos iszonyatosan fájdalmas is egyben.
24
Ebben különös tisztelet és köszönet illeti Pap Gábort és csapatát.
25
Itt a magyar női nem módszeres megbecstelenítése gondolunk a II. VH végén. Az igazsághoz tartozik, hogy a
legújabb kutatások fényt derítettek arra, hogy akadt olyan tiszt is, aki lelőtte azt a katonát, akiről utólag megtudta, hogy nőket erőszakolt meg. Imádkoznunk is kell, hogy ezt a szégyenfoltot eltüntessük. Csak az ima segít.
26
Az oroszok helyett most majd a Jóisten fog kifizetni bennünket. Ugyanis az oroszok a magyar államadósság
törlesztése fejében felajánlották a 4-es metró megépítését. S – tegyük hozzá – nem rajtuk múlott. (Demszky és
tsai bűnszövetkezet szépen elsikkasztotta az egyébként meglévő pénzt.) S aki beleásta magát a szerves magyar
műveltség titkaiba és ismeri a magyar történelmet, az borítékolja azt, hogy mi fog történni 2014. március végén. A metró a magyar népmesékből jól ismert rókalyuk. Ezen keresztül megyünk át a feltámadásba. Ld. a Rejtett fény ragyog a dolgok legmélyén” című könyvünk idevágó elemzését, amelyet a letölthető, elolvasandó és
megtanulandó „A Szent Korona és a Miatyánk” című tanulmányunkban korábban már beharangoztunk.) Valahányszor a zsarnoki hatalmasságok a föld alá kényszerítik az emberiséget, a föld népe megmozdul és világforradalmat csinál. Ez egyszer már megtörtént 1956-ban is. (Akkor is az egyik vonal készült el.) Ez lesz a Jóisten első fizetsége nekünk a szovjet-orosz megszállásért cserében. A Jóisten másik fizetsége pedig Kárpátalja visszatérése lesz, mert Jelcinnek - bocsánatkérés gyanánt - ezt kellett volna 1992 novemberében visszaadnia nekünk.
A harmadik fizetség pedig Famankó professzor munkássága, mert ő és csapata az őstörténet-kutatásban kikaparta nekünk a gesztenyét. Rengeteg tényt ásott elő az emberiség betemetett múltjából. Ezek javarésze bennünket támogat. Nyílván a kozákok-oroszok a maguk szemszögéből nézik az eseményeket. Ehhez joguk van, de
nem feltétlen van is igazuk. Viszont nagyon hálásak kell legyünk nekik mindazokért az adatokért, amelyeket bizony – jómagunknak (s itt a magyar nép nevében szólunk) észre kellett volna vennünk, de amelyek sajnos nagyon is – elkerülték a figyelmünket, pedig elsőként nekünk, magyaroknak kellett volna észrevennünk. A maga helyén (Ld. pl. „Jézus Krisztus és a Boszporusz” című tanulmányunkat 2014. áprilisban. Jelenleg előkészületben. ) egyértelművé fogjuk tenni, hogy mit is kellett volna nekünk észrevenni.
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jük, hogy a nagyhatalmak nem igazán szoktak csak úgy bocsánatot kérni 27 mindazokért a bűnökért, amelyeket a kis népekkel szemben elkövetnek. Mi voltunk az első, majd 2010 áprilisa
után a lengyelek a második nép, akik bocsánatkérést kaptak Moszkvától a katyńi vérengzésért 28. S bízvást remélhető, hogy lesz még további bocsánatkérés is 29. Nem csak Moszkva
részéről.
D.) A negyedik dolog, éppen a „krími krimi”, azaz a Krím hovatartozása. Ma is rejtély, hogy
Hruscsov miért ajándékozta az ukránoknak a Krím-félszigetet? A magyar szerves műveltség
ismerőjeként azonnal rávághatjuk, hogy az ajándékozás magyar sajátosság, a Nyilas csillagjegy megnyilvánulása, a fény harmadik közvetlen tulajdonsága 30. Mondjuk más nagyhatalom, pl. az USA hány szövetségesének ajándékozott területet? Vagy mondjuk a szomszédjaink, pl. Ausztria? Ha Saggitarius, azaz Nyilas nyilvánul meg, akkor az a mi előnyünkre fog válni.
(S ez lehet az oroszok szerencséje is.) Ha nincs a Krím, szinte biztosan másképpen alakul a
történelem 31. Tegnap volt a krími népszavazás. Ez bizony háborús ok. Casus belli. Önmagában még nem az, de akár az is lehet belőle 32.
E.) S végül immár élő történelem az, amit az immár az Örök Vadászmezőkön harcoló Rácz
Sándor szabadságharcos mondott el az 1956-os forradalom és szabadságharc 50-ik évfordulóját köszöntő ünnepi beszédében a bűvös Bem-szobornál. Bár akkor még ő volt a Forradalom egyetlen megválasztott élő vezetője, csak egyetlen TV-társaság kért tőle interjút. Lepődjünk meg: az egyik orosz tévétársaság. S azt már csak mi tesszük hozzá, akik akkor délelőtt ott voltunk a Bem-szobornál, hogy e közben 56 ország - az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának hivatalos ünnepségére hazánkba érkező - államfője vagy
kormányfője szó nélkül tűrte, hogy a Kossuth térről az őrjöngő államhatalom kisöpörje az
1956-ban kivívott szabadságjogaikkal élni kívánó tüntetőket 33. 56 ország vezetője vett részt
emberiség elleni bűncselekményben 34 azzal, hogy bár éppen nekik kellett volna felemelniük

Kíváncsian várjuk, hogy „a világszabadság nagy bajnoka”, azaz az USA mikor fogja követni Oroszország példáját és mikor fogja megkövetni a világ népeit azért, hogy végigbombázta szinte a világ valamennyi országát. Ebben sajnos következetességet mutatott. A magyar Szent Korona majd meg tudja szervezni, ha akarja, (ha már
ők erre maguktól nem hajlandóak), hogy erre a számonkérésre az ENSZ-ben mihamarabb sorra kerüljön.
28
Persze, azóta már találkoztunk olyan orosz kiadású könyvvel (2014-ben), amely tagadni igyekszik a MolotovRibbentrop paktumot. De már késő. Megtört a jég.
29
Idekívánkozik az a vicc (ami persze nem vicc, hanem a szomorú valóság), hogy a japánok s velük a világ népei
azt az érvet szegezik az orosz medvének, hogy: Oroszország olyan nagy, egyszerűen érthetetlen, hogy miért
nem akarja visszaadni Japánnak a Kurill-szigeteket, amely terület a nagy Oroszország területéhez képest
eltörpül, s amely mindig ősi japán föld volt? Erre az orosz medve azt válaszolja, hogy: „Hát éppen azért nagy,
mert soha senkinek nem osztogatott el csak úgy akármilyen kicsiny területeket sem.”
30
Sajnos olyan lélekpróbáló nehéz időket élünk, hogy folyamatosan értelmeznünk kell magunkat a gyengébbek
kedvéért, s különösen a rosszhiszemű idegenszívűek miatt. Nem azt akarjuk mondani, hogy Hruscsov magyar
lett volna. Nem volt az. De az ajándékozás ránk, magyarokra jellemző sajátosság és nem ártana, ha a világ népei
ebben utánoznának bennünket. A Föld, és különösen az emberiség, nem tartana ott, ahol ma vagyunk. Sajnos.
31
Még nyitott kérdés, hogy oroszok megtudják–e állítani az ellenük éppen a mi országainkban felvonuló „nyugati hatalmakat”, akiknek nyilvánvaló szándéka, hogy hosszabb távon leteperjék a legyengült orosz medvét és
szétmarcangolják maguk között az óriási ásványi kincseket és erőforrásokat tartalmazó eurázsiai térséget.
32
Bár tegyük hozzá: mi imádkozunk azért, hogy bárcsak ne lenne igazunk, s meglátásunk-jóslatunk ne teljesedne be. Az ima tényleg csodákat művel. Egyetlenegy mély átéléssel elmondott ima képes megszelídíteni a kitörni
készülő vihart. De ez a világháború már lassan száz éve tart. Most vagyunk a végjátszmában, s itt bizony magasra hágnak a kedélyek s indulatok. A tét nagy. Aki most veszít, örökre vesztes lesz. Nem érdemelnek könnyet.
33
Erre 2006. október 23-án hajnalban a parancsot az a „de facto” kormányfő adta ki, aki azzal írta be a nevét a
történelembe (s most az Utolsó Ítéletbe), hogy a kötelező gimnáziumi olvasmányt, Franz Kafka „Átváltozás” című könyvét elolvasván az a vágy született meg a lelkében, hogy maga is rovarrá váljon s az is lett belőle: emberből „csótány”, aki sötétben matat. (Lényege szerint és szó szerint is.) Örüljünk, hogy nem velünk történt.
34
A Szent Korona őket is (mármint az 56 állami vezetőt) az ENSZ-ben fogja nemzetközi törvényszék elé állítani.
2006 fájt a magyar népnek. Nemcsak Csonka János szemét lőtték ki, hanem a forradalom három főt gyászol,

a szavukat. Nos, nem emelték fel. 1956 nem magyar belügy, hanem a világ ügye35. Most akkor a Nyugat a szabadság vagy a zsarnokság oldalán áll? A válasz nem képezheti vita tárgyát.
56 jelkép mindenki számára. A helyzet egyértelmű.
Röviden összefoglalva. Az orosz medve 1956 után és különösen 1992 után már nem a régi. Az orrába
vaskarika került s a lánc végét a magyar nép tartja határozottan a markában. S az örökre ott is marad.
2. A német medve. Berlin, azaz kismedve.
· A.) Éppen 1956-ban került a német medve orrába is a vaskarika. Ezt több forrásból is lehet
tudni, pl. a német egység létrejöttének történetéből. H. Kohl kancellár maga írta az életrajzi
könyvében, hogy a német egység létrejöttének a F. Mitterrand által szabott feltétel volt az
ára, vagyis az euró bevezetése. Az akkori atomnagyhatalom, Franciaország megengedte ugyan a német egységet, de csak azzal a feltétellel, ha a németek engedték magukat „kiherélni”. A német állam ereje az erős DM 36-ben rejlett. Kohlnak ezt kellett feladnia (azaz lemondania a saját német valutáról) azért, hogy a német nép egyesülhessen. Innen is lehet tudni,
hogy ettől a pillanattól kezdve az EU a németek játékszere, hatalmi terepe.
· Amikor az euró bevezetése napirendre került és az átváltási árfolyamokat megállapították,
akkor – kapaszkodjunk meg - a németek 2002. január 1-től egy euróért nagyvonalú 1,956
DM-t ajánlottak fel. Ez bizony üzenet értékű. S amikor (2002 első félévében a spanyol elnökség alatt) az euró-övezetben az euró fizetőeszközként párhuzamosan forgalomban volt a többi nemzeti valuta mellett, akkor 1956 szelleme valóban kísértett Magyarországon: az áprilisi
választások hevében a Duna két oldalán a MSZK két millió embert sorakoztatott fel.
· 1956 szelleme 2010 első félévében (ugyancsak a spanyol elnökség alatt) újra kísértett, amikor megrendült az euró-övezet: kirobbant a görög válság 37 (2010. március-április). Ezzel egyidejűleg a választások eredményeképpen Magyarországon is földcsuszamlásszerű politikai
változásra került sor. A nevében a HIT-et jelentő párt (FIDESZ) kétharmadot kapott a „de facto” jog 38 parlamentjében 39. S a megalkotott alkotmány, ha nem is explicite, de implicite közvetve azért elismeri a Szent Korona történelmi jogát. Csak nagyon felemásra sikerült.
· B.) A Kismedve nem igazán tudott megbékélni ezzel a földcsuszamlásszerű változással, a magyar nép egyértelmű akaratkinyilvánításával, ha az nem is nevezhető az önrendelkezési jog
teljes érvényesülésének. 2011 végén államcsínyt szervezett Magyarországon 40, amelyet
csak a Békemenet 2012. január 21-i felvonulása hiúsított meg. Mint majd látjuk Hunyadi Mátyás életének és az ún. „közel jelen”, illetve a közeljövő összehasonlításakor, bizony a Békemenet magas szintű üdvtörténeti esemény volt az emberiség életében. Csodálatos és zsenge

akik halálát az eddigi hatalmasságok - mind a mai napig – aktívan, avagy passzívan, de érzékelhetően titkolni
igyekeznek előlünk. A három halott léte ugyanis nincs benne a köztudatban. Ha akarnák, benne lenne.
35
A világ világossága, Jézus Krisztus életét áldozta értünk a Szent Kereszten, hogy megváltson bennünket.
Legfőbb tanítása a bűnbocsánat. Csak valahogy a bűnösöknek is el kellene jutniuk a bűnbánásig és a vezeklésig.
36
A fiatalabb nemzedék kedvéért: a Deutsche Mark, azaz a német márka hivatalos rövidítése volt, amíg létezett.
37
Ez éppen amiatt érdekes, mert az euró a görög Európáról kapta a nevét. Hogyan is nézne ki az euró Görögország nélkül? Összeomlana. S ez a II. VH utáni rendet is összedöntené.
38
Nem árt eleget hangsúlyozni, hogy Magyarországon még ma is „ex lex” (jogon kívüli) állapot van, ugyanis a
Szent Korona joga visszavonhatatlan és felülírhatatlan. Jelenleg „de facto” a 2012-es alkotmány van érvényben.
De még az sem képes felülírni a régit, a hatalmas tömegtámogatás ellenére sem. egyik célja talán az lehet, hogy
elmismásolja a rablott vagyon elszámoltatását. Bármennyire „bülbülszavú” is. (O.V. szóhasználatával élve.)
39
A latin „fides” szó ugyanis azt jelenti, hogy: „hit”. Itt tehát a magyar FIDESZ és a latin „fides” kötött alaki
egybeesés van. Nyilván nem véletlen. Ne tápláljunk viszont illúziót. A latin HIT nem azonos a magyar HIT-tel. Ég
és föld közötti különbségről van szó. A római katolikus tudniillik egyház társ tettes Trianonban. (Nem „brotherin-faith”, hanem „brother-in-crime”.)
40
Ha lehet hinni a sajtóértesüléseknek. Véleményünk szerint egyértelműen igaz.
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életcsíra, amely dicsőséges jövő elé néz és nyilván még fog tisztulni: élvonalából el fognak
tűnni a nem odavaló piromániás és egyéb sötét lelkek.
C.) A német Kismedve jelenleg katonai támaszpontokként is hasznosítható ipari üzemeket
épít. Csak a vak nem látja, vagy akinek nincs szeme a látásra. (Ez különösen érdekes az előbb
említett államcsíny-kísérlet fényében.) Nem nehéz belátni, hogy pl. az F1-es futamokon gyors
összeszerelésből kitűnőre vizsgázott csapat bármikor képes a világ bármely helyén alkatrészeiből 5 perc alatt teljes harci repülőgépet összeállítani. Győrben az Audi külön saját repülőtérrel rendelkezik Péren. Mire az illetékesek feleszmélnének, már fel is szállt egy katonai repülőgépraj. (S bár pilótákat nem könnyű kiképezni, de azért nem is olyan túl nehéz 41). S ha
már a levegőben vannak, harcképesek: lőnek és harcolnak. A gyorsaság nemes erény. A leggyorsabb sebesség a magyar táltosoké, amelyeké még a gondolatnál is gyorsabb.
D.) S nem szívesen lennénk emiatt a német Kismedve bőrében. Rendkívül keserű poharat
kell kiinniuk, mert a MSZK elszámoltatja őket mindazért is, amit Európában a II. VH után, s
főleg jelenleg is művelnek. Nevezetesen Európa népeinek leigázását banki kölcsöneikkel
vitték végbe, s ezért felelniük kell majd 42. Bár Görögország volt a válság első közismert áldozata, ezt a szerepet azért nekünk szánták. S csak a Szent Lélek erején múlott, hogy a nekünk szánt ütést más (a görög nép) kapta. Az EU-nak (s rajta keresztül az EU-t irányító Németországnak) elsődleges felelőssége van Európa kis népeinek megnyomorításában: „alsó
hangon is” társfelelőssége van. Nagyon sok áldozatot szedett a válság, és a lelkük valakiken
szárad 43. Elkészült a „Tetemrehívó Nagy Totemoszlop”. S szomorú lesz szembesülnie a Kismedvének azzal, amikor 2014. március végén nekilendülne, hogy mondjuk, pl. kirobbantsa a
III. VH-t, amikor Európában az EP-választások miatt mindenki béna kacsa, hogy az orrába fűzött vaskarika visszarántja. Nálánál nagyobb hatalommal fog ugyanis szembesülni. A vaskarika vége ugyanis a magyarok markában van. A magyar nép szabadságvágyával és igazságszeretetével, amely nép mindenről kellő időben tud.

A hosszúra sikeredett aktuálpolitikai kitérő után térjünk vissza Hunyadi Mátyáshoz és az Utolsó Ítélethez. Tanulmányunk nem a semmiből nőtt ki, s ez alkalommal is szeretnénk köszönetet mondani vitéz
mezőkövesdi Szántai Lajos kutatónak, a magyar történelem és különösen a Képes Krónika vitéz kutatójának, aki Hunyadi Mátyásnak szentelte a magyar történelem egyik – így visszatekintve most már ki
is mondhatjuk, hogy - kulcsfontosságú időszakának - előadásai köré szerveződő - estjeit. Visszatérően
hivatkozni fogunk megállapításaira, de célunk, hogy ezt a részt a lehető legkisebb terjedelemre fogjuk, s arra mozzanatokra összpontosítsuk a Kedves Olvasó figyelmét, melyek vitéz mezőkövesdi előtt
rejtve maradtak. Különösen igaz lesz ez a titkos magyar évkör összefüggéseire. Ugyancsak szinte teljes egészében alapozunk, azaz építünk Pap Gábor és Molnár V. József tanításaira is, hiszen életművük nélkül egy lépést sem tehettünk volna nemcsak Mátyás, hanem a magyar őstörténet kérdésében
sem. A precessziós Nagyév vonatkozásában hangsúlyozott tisztelet és köszönet illeti Pap Gábort, a 6.
nagy titokfejtő nemzedék képviselőjét. A jelen tanulmánnyal immár bátran kiabáljuk le a háztetőkről
44
is azt, ami a közeljövőben szóbeszéd tárgyát fogja képezni a világ népeinek körében, kisebbekében,
s nagyobbakéban egyaránt. Kísértet járja be Európát: a Precessziós Nagyév (számukra) kísértete, (számunkra) dicső szelleme.

41

A német egység nem jöhetett volna létre Matthias Rust nélkül, aki 1989-ben vitorlázó repülőgépével szállt le
a Vörös téren Moszkvában. Nekünk viszont nagyobb ászunk van: angolul Matthias the Just, magyarul: Mátyás,
az Igazságos. A mi légvédelmünk és légierőnk az Igazság. Ezt nem lehet szétbombázni. Más szinten működik.
42
Nem állítjuk, hogy egyedül csinálják. Szó sincs róla. De nyakig benne vannak.
43
Sokan lettek öngyilkosok, s sokan roppantak össze a válság terhei alatt nemcsak az egész világban, hanem nálunk Magyarhonban is. Talán jobban jártak volna pl. a német EON vezetői, a „földgázért földet cserébe” program kiagyalói, ha nem születtek volna meg. Ők is az ENSZ-ben fogják végezni.
44
Utalás az Újszövetségre. Amikor az Interneten teszünk közzé valamit, olyan, mintha háztetőről kiabálnánk le.
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Megkerülhetetlen tétel lett a 26 ezer éves precessziós Nagyév: egyetlen komolyabb lépés
sem tehető ma ismerete nélkül 45. Különösen a Nagyhét eseményeinek feltárásában s a Nagyév-kör dekanátusaihoz való megfeleltetésünkben használtuk fel örömmel.
Öröm és megtiszteltetés lesz Pap Gábor számára, hogy az általa ültetett magból csírázott ki a
„rejtett (titkos) magyar évkör”, amelyet tavaly fedeztünk fel, amely lényegileg azonos Csaba
királyfi csillagösvényével, s amelynek kellően mély ismerete nemcsak közjogilag, hanem területileg is elhozza majd nekünk, magyaroknak a felszabadulást s az újraegyesítést. Alapvetően, azaz sok mindenben az általa kitaposott ösvényen jártunk, de néhány – sokszor lényeges
– kérdésben az ösvényéről lelépve új uta(ka)t is tapostunk ki.

Az előszó befejezése. Az elkövetkezendő sorozatunkban végigkísérjük a két Hunyadi (Hunyadi Mátyás és Hunyadi László) koronázását és megfejtjük a Szent Kereszt titkát, amelyet - a saját idejében,
azaz a Nagy Hét előestéjén - Virágvasárnap tesszük közzé. Rendszeresen fogunk hivatkozni a jelen
weblapon megjelentetett nagyobb tanulmányunkra, amelyet a Kedves Olvasó addig is átismételhet
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. S gondolatébresztőként lesz ideje elgondolkodni az Evangéliumok által a Nagypéntekről ránk hagyományozott néhány adatról, amelyekre az alábbi sorokban emlékeztetünk zárásképpen.
Íme, Jézus a Szent Kereszten, a Nagy Tetemrehívó Totemoszlopon, Nagy Pénteken 15.00-kor, 18.00kor és 21.00-kor. Mi történik, ha a három időpontot szintetizáljuk? Összeáll a Szent Kereszt (vörös
színnel az óra számlapjain).
Végpontjai: 12.00 (nagymutató), 15.00 (kismutató) 18.00 (kismutató) 21.00 (kismutató).
A most induló cikksorozatban ennek a felismerésnek a titkos magyar történelem feltárásában jelentkező, ill. kimutatható következményeivel fogunk foglalkozni. A Szent Kereszt a magyar hagyományokban élő minőségnek tételeződik. Meghallottuk a szavát és sorozatunkban rajtunk keresztül
meséli el a két Hunyadi történetét, majd elemzi, hogy minek is nézhetünk elébe áhítatos várakozással: bátran és örvendezve. Van okunk az örömre, s vigalomra Húsvét Vasárnap. Fontos lépés lesz a
magyarság feltámadásában!!!

A
A
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Kötelező olvasmánnyá lett számunkra, magyarok számára Pap Gábor Vízi Péter és Vízi Pál meséje. Ld. Hazatalálás című kötetét (Püski, Bp. 2001)
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A Szent Korona és a Miatyánk. Itt megtekinthető.

3. számú kép. Jézus Krisztus a Nagy Tetemrehívó Totemoszlopon, a Szent Kereszten Nagypénteken
Készült 2014. március 18. Sándor napján és folyt. köv.
Minden jog fenntartva
Letöltendő és megtanulandó: Hunyadi Mátyás nagykirály és az Utolsó Ítélet és a Szent Kereszt titka I.pdf

