lélekre. Példaként hozom a magyar királykoronázást, hogy érthető legyen a
lényeg. A legősibb forma a kör és a kereszt, ezeket hagyta legelőször jelként az
ember. A kör az öl és az ölelés, vagyis a
Boldogasszony jelképe. A Boldogasszony
a Teremtő fényének örök óhajtása és a
fény őrzése. Az egyenlő szárú kereszt felel meg a Szónak, az Igének. Ahol él még
a hagyomány, és keresztszemes hímzéssel díszítenek asszonyaink, ott a hímzés
egy öltéskettősét igének nevezik. Az Ige
pedig nem más, mint a kiáradó szeretet. Népünk hite szerint ahol a kereszt
szárai metszik egymást, Isten ott lép be
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Művészettörténész, néplélekrajzkutató
 1930. március 17-én született
Cserhátpusztán.
 1956-os tevékenysége miatt két
és fél évet töltött börtönben, utána
nyomdászként dolgozott, majd festőművészként, grafikusként, valamint a Műszaki
Könyvkiadó szerkesztőjeként tevékenykedett, onnan ment nyugdíjba.
 Az 1970-es évek óta mindmáig a
szerves műveltség kutatója és krónikása,
számos egyetem és főiskola tanára, több
mint két tucat könyv szerzője és társszerzője, emellett folyamatosan előadásokat
tart szerte a Kárpát-medencében.
 1956-os múltja miatt kizárták az
ország összes egyeteméről, így csak
1999-ben szerezhetett diplomát Miskolci
Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király
Magánegyetemén, ahol ugyanabban az
évben doktorrá avatták.
 Nős, egy lány édesapja.

világunkba. Szent Koronánk épp ilyen:
körből és keresztből áll. A kör szentekkel
népes – bár tudjuk, hogy a pánton látható
képek közül három nem eredeti, később
került oda – hátul Szűz Mária, elöl Jézus
látható. Ez a fény óhajtásának jelképe. A
pánt keresztjén az apostolokat találjuk,
akik az Igét közvetítették. Ahol a pántok keresztezik egymást, ott pedig Jézus
egy a Teremtő Atyával, vagyis ott lép be
világunkba Isten. Tehát a Szent Korona
kör, kereszt, öl, Ige, Isten, vagyis megtestesül benne az említett hármasságból a
forma és a monda. A rituálé, a játék pedig
maga a koronázási szertartás. A magyar
királyok esetében nem volt elegendő az,
2010. április 7.
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ami más országokban, nevezetesen hogy
a templomban avatták be az uralkodókat.
A magyar királynak a koronázás színhelyén rögtön döntést kellett hoznia peres
ügyekben, lovaggá kellett ütnie arra alkalmas ifjakat, vagyis próbatételt kellett
kiállnia. Végül föllovagolt a királydombra, ahol kardjával a négy égtáj felé suhintott, vagyis az egyenlő szárú keresztet
idézte meg, miközben a küldöttek háromszor Jézust kiáltottak. Ebben a szentséges pillanatban történt meg a beavatás.
Királydombunk csak nekünk, magyaroknak van. Ez a haza kicsiben, írja Bálint
Sándor, a nagyszerű néprajztudós. A küldöttek hozták az ország minden szegletéből, olyan helyekről, ahol csodák, jelenések történtek. Ma ezek búcsújáró helyek.
A forma, a belőle következő monda és az
abból fakadó rituálé egysége adja a műveltség teljességét. Ha csak egy is hiányzik, akkor megbillen az egyensúly.
– Márpedig ha valami nagyon hiányzik
ma a világból, az az egyensúly…
– A Mediciek és a Fuggerek már a középkortól kezdve mindent elkövettek,
hogy az Istentől kapott műveltség által
adott biztonságot felszámolják, elpusztítsák. Aki biztonságban érzi magát, annak
nincs hiányérzete, azt nem lehet rávenni
arra, hogy mértéktelenül fogyasszon. Az
ő érdekük pedig az volt, hogy az emberek
fogyasszanak. Ez az elmúlt évtizedekben
hatványozottan jelentkezik, hiszen a mai
Fuggerek kezében van a tőke, a média,
az iskolarendszer. Az egész úgynevezett
civilizált világot uralják. Ezzel el tudják
érni, hogy az eredendő tudás kimosódjék
az emberek lelkéből, mindennapi életéből.
Mindkét nagy sátáni mű – egyik a Szovjetunió volt, a másik az Amerikai Egyesült
Államokkal fémjelezhető – e biztonság
eltörlésére törekedett. Kettejük harcában
az amerikai Fuggerek győztek, s most ők
uralkodnak. Világunk ezért puskaporos
hordó, ami bármikor felrobbanhat. Gyakran eszembe jut a görög bölcs, Szókratész,
aki Platónnal sétálva az agorán, elnézve
a vásári nyüzsgést, azt mondta: „Mennyi
minden van a világon, amire nekem nincs
szükségem!” Ez az egyetlen emberi magatartás, ami nem pusztít el. Ez a Miatyánkban ekképp jelenik meg: „Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma!” Vagyis
csak annyit, amennyi szükséges.
– Sok bajunk ismeretében milyennek
látja ma a magyar néplelket?
– Amikor Európában a középkor elején elterjedt a kereszténység, akkor a magyarok a legenda szerint az égből kapták
a Szent Koronát. Ezzel e nép eredendő

küldetése erősödik meg a Kárpát-medencében. E küldetés pedig a hunor-magyari
magatartás. Vannak népek, melyek káinábeli magatartásúak, akadnak, melyek
romulus-remusiak. A mi feladatunk,
hogy szeressük és segítsük egymást.
– Manapság mintha sokkal inkább egymás ellen fenekednénk…
– Ez tévhit. Minden gyarlóságunk ellenére igazolható, hogy a magyar nemzet
az egyetlen a korabeli gyűlölködő Európában, mely a jézusi szeretet államát hozta létre. A Turul nemzetség az egyetlen
a világon, amely 34 szentet és boldogot
adott a világnak. E szentek egész Európában jelen vannak, ismertek ma is. Ez
a karizma Bálint Sándor szerint nemcsak
a kanonizált személyekre vonatkozik,
hanem a nemzetség minden tagjára. A
magyarság az egyetlen nemzet, amelyik
nem gyarmatosít, nem gyilkol milliókat, nem gyaláz, nem aláz meg másokat.
Magyarország mindig menedéke volt a
menekülő üldözötteknek a hugenottáktól a cigányokon át a zsidókig. Hangsúlyozom, minden gyarlóságunk ellenére
a magyar kereszténység valóban a jézusi
szeretet szerint formálta a nemzet és az
emberek életét. Még ebben a nagyon
mocskos világban is, melyben az a fontos,
hogy zabálj, kéjelegj, böfögj és üríts, ez
a nemzet hatalmasan tud szeretni. Aki
pusztuló falvainkban jár akár az Őrségben, akár a Tiszaháton, Kárpátalján vagy
a csángóknál, ezt megtapasztalhatja, bár
a Sátán óriási apparátust mozgat annak
érdekében, hogy magáévá tegyen minket.
Évtizedek óta azért élek, hogy ennek a
nemzetnek eredendő műveltségét – ami
egyben erkölcsiség is – helyreállítsam.
Járom a Kárpát-hazát, majdnem mindennap előadok, és azt látom, hogy egyre
több fiatalnál telik be a pohár, egyre többen fordulnak történelmünk, műveltségünk és azzal összefüggő erkölcsiségünk
felé. Öröm tapasztalnom, hogy negyvenévi munkálkodásom nem volt hiábavaló, a mag jó talajba hullott. Bár a Sátán
mindent elkövet, hogy kizavarja belőlünk
Istent, mégis pirkad már, hasad az ég alja. Hitem szerint a magyarság visszatalál
hivatásához. Az 1956-os szabadságharc
áldozata, bár leveretett és véresen megtoroltatott, a bolsevizmus összeomlását
eredményezte: Kína szembefordult a
Szovjetunióval, szétesett a Kommunista
Internacionálé, és végül a vörös birodalom. Egyre inkább érzem és tapasztalom,
hogy a globalizmus fuggeri iszonyatának
is a magyarság fog véget vetni.
Ágoston Balázs
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