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Megértem Szörényi Leventét, hogy nem állt szóba a szakemberekkel, hisz segítség helyett csak 
kritika, gáncsoskodás, a találtak lekicsinylése, Sashegyi Sándor kutatásaival kapcsolatban pedig 
még a leletek eltüntetésével is találkozhattak.

Mi van a Klissza-dombon?
Az 50 évvel ezelőtti képeken még falak álltak, most meg még napjainkban is hordanak rá földet, 
hogy nyoma se legyen ott semminek!

2005-ben íródott a cikk, most 2010. van.
Hivatalosan az út építés tervezgetésén kívül nem történt semmi, 
csak a lelkes amatőrök jutottak jóval tovább...

Válasz 

Végre magyarul dobbanó szívet!...
(vmari, 2010.04.07 19:44) 

Minden tiszteletem Bakay Kornélé, de kiegészítésképpen annyit, hogy bizony arról is lehet adatot 
találni, hogy mit műveltek pl. a Habsburgok Budával, a töröktől való visszafoglalása után. 
Metszeteken van megörökítve ahogy a keresztény katonák felrobbantják a régi Buda és Fehérvár 
templomait. Lehet, hogy régebbi metszetekről másolták a tájat, a várost a metszők, de a tény, a 
robbantás valós esemény volt.
A metszeteken levő Fehérvár környezete hegyes-dombos, a város körül víz folyik és az alaprajza 
köszönő viszonyban sincs a mostani Székesfehérvárral.
A Buda feliratú metszetek közül még egy laikusnak is simán felismerhető, hogy melyik ábrázolja a 
mostani Budát és az akkori fővárost. Sőt, még a hamisításokon-elrajzolásokon is mosolyoghatunk 
a rajzokat összevetve.

A lepusztított hajdani főváros területe és környéke elnéptelenedett a török harcok során,hisz 
hatalmas és kegyetlen kimenetelű csaták zajlottak itt, aztán német és szerb népességet 
telepítettek ide, akik a hajdani város(ok) romjaiból építették fel a házaikat. A régi 
támfalakban,kőkerítésekben most is láthatóak az ősi épületek kövei (Pomázon, Budakalászon, 
stb...)

A világ több kutatási helyén már igénybe veszik az interneten elérhető Google Earth-programot, 
hisz ennek segítségével fentről olyasmiket is észre lehet venni, amit a talajszinten 
összefüggéseiben sosem.
Egyik amatőr kutató (Egyed Zoli) ezzel a módszerrel dolgozik és azonosít be objektumokat a régi 
metszetek alapján.
Egy régi Fehérvárt ábrázoló metszetet sikerült ráhelyeznie a Kevélyek környezetére és akkor 
döbbent meg mindenki, hogy a hajdani Fehérvár, Buda, (Szikambria) mind-mind ezen a területen 
lehetett és a dombokon, magaslatokon helyezkedtek el. A dombok között a Duna ágai folytak, 
tehát Fehérvár környékén simán lehetett és volt is mocsár! A dombokon levő városokat, 
városrészeket erős várfalak, bástyák vették körül.
Bizony itt lehetett Mátyás reneszánsz palotája, a királynői vár, hihetetlenül sok templom.(Lehet, 
hogy a mostani templomok is a hajdaniak helyén állnak?)
A fennsík szinte le van gyalulva, de fentről azért látszanak a hajdani tornyok, bástyák nyomai, 
épületek alapjai.
Van "maszek kincskeresés" is egy lovarda területén, a műholdas keresőről még vissza is lehet 
nézni, hogy pár éve a "luk" még nem volt ott. A kiszedett épületkövek szépen rakásba van 
halmozva...

Most elkerülő utat akarnak építeni, keresztülvágva a hajdani magyar főváros területét. Mivel 



mindenütt szikla van, nyilván robbantással boldogulnak majd.
Megvannak a tervek, a régészeti szakfelmérés is, amikben "természetesen" szó nincs a középkori 
fővárosról, a római romok számítanak a legújabbnak.

Számomra az a legdöbbenetesebb, hogy a tanult történészek, régészek mennyire más 
irányvonalat képviselnek, mint a megszállott amatőrök. Hogy mennyire ragaszkodnak az egész 
életükön át tanultakhoz, a már publikált felfedezésekhez, mennyire nem tudnak mindezektől 
elvonatkoztatni, miközben leírják a régi krónikák idevágó ismertetéseit, ahogy Bakay Kornél is az 
egyébként nagyon érdekes cikkében.
De mintha nem volna bennük egy fikarcnyi izgalom, érdeklődés, kalandvágy a hajdani dicsőség 
kutatásához, újra felfedezéséhez! 
Nem hinném, hogy ez pénzkérdés, hisz a lelkes amatőröket sem veti fel a pénz.

Ez azt hiszem magyarul dobogó szív kérdése.

Válasz 
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