
Csillagösvény zarándoklat Pilisszántón1 

Az engesztelő zarándoklat célja: megosztott nemzetünk útkeresésé-
nek segítése. 

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. E napon rangját, 
hitelét kapja a felfelé törekvő, égi igazságot kereső tenni akarás. 
Isten mindenkit boldog életre és szabadságra teremtett, ennek 
minden feltételét biztosította. Ránk bízta a Földet minden 
teremtményével együtt. Mivel a Saját képére teremtett minket, 
egész lényünkkel az Ő teremtett művét, mint egy élő mindenséget 
kell szolgáljuk, az Ő törvényei szerint. Sajnos, egyes 
embercsoportok visszaéltek a bizalmával, és a megszerzett tudással 
saját törvényeket alkottak, melyekből kihagyva az isteni útmutatást 
megbontották az emberiség és a teremtett világ összhangját, és 
parazita módjára katasztrófába sodorták a Földet és lakóit. Ilyen 
mélyponton talán még nem állt az emberiség. Ebből a nemtelenítő 
és nemzettelenítő folyamatból mi, magyarok sem maradhattunk ki. 
Itt állunk az elkerülhetetlen változások kapujában, erkölcsi 
romokban, önvédelmünktől és józan ítélőképességünktől 
megfosztva, külső és belső ellenségeink által megosztva, földarabol-
va, nemzeti javainkból kiforgatva; Az együtt gondolkodás és cselek-
vés hiányában. A pénzhatalomra épülő, izmusok hazugságaival és 
erőszakszervezeteivel működő társadalmak ellene vannak a teremtői 
rendnek, tovább már nem működtethetők, önmagukat pusztítják el. 
A Káin-Ábel féle szemlélet életellenes. 

A földi tereken egészségesen élhető, isteni igazságra épülő 
kapcsolatrendszerhez ember és ember, ember és természet között, a 
gyökerekhez kell visszanyúlni. Magyar népmeséinkben, mondáink-
ban, legendáinkban rejlő hagyományaink tanúskodnak igaz történel-
münkről, őrzik a teremtői értékrend erkölcsi igazságait. 

E szent helyen, Szent időben kérjük a Csillagösvény „lakóit”, 
hogy mutassanak nekünk utat, és Boldogasszonyunk terjessze 
mindnyájunkra oltalmát a ránk váró feladatok felismeréséhez és 
elvégzéséhez. 
                                                

1 Az összeállítást Veszelik András szerkesztette 2018-ban 
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Nimród, ős királyunk, mutass nekünk utat! 

„A mítosz a valóság eredeti mintája... Nem a tudomány mondja 
meg, mi igaz a mítoszból, hanem a mítosz, hogy mi igaz a 
tudományból.”2 

Népemlékezet Nimród királyról: „… Nimród király ugye a 
világ első királya volt. A föld első királya volt, és a magyarok 
ősapja. Nála volt hát a magyarok égi fényes, nagy gyűrűje. Ennek a 
gyűrűnek élete volt. Mozgott és világított. Mikor pedig ő (Nimród) 
elment, a gyűrű biza nem ment vele. Mert törvény volt rá, hogy a 
gyűrűnek itt kell maradni, ahun mi vagyunk. Velünk, ennek a 
világnak a végzetéig, addig, amíg véglegesen el nem vész a fény. 
Ezért volt az Atillánál, az Árpádnál és a fehér csuhásoknál. Addig, 
míg asztat a világ fényes ura vissza nem veszi. De ha visszaveszi, 
minket is visszavesz ebből a nyomorult világból. Oda, ahonnan 
bizony mi vétettünk. Oda, ahun az égi világosság végtelen fénye 
világol mindig. Ahul ahogyan mondták a régi öregek, Fény van és 
szabadság.”3 

Nimród a magyarok ősapja-édesapja. Az égből koronát, 
hatalmat kapó, a nyelvhagyományozó, fiainak, Hunornak és 
Magornak a földi tereken országot adó. Ő az őrző, a vigyázó, az 
isteni titkok ismerője, a mindentudást rejtő „égi gyűrű” birtokosa.4 

Hazánk a kezdetektől fogva a szkíta-hun-magyar népek 
gyűjtőhelye. A szkítáknak, Írja Kézai Simon krónikája, „A 108 
nemzetsége miatt 108 tartománya van, amelyre Hunor és Magor 
osztották föl egykoron, mikor Szkítiába telepedtek.” A nemzetségek 
annyira azonosak és eltérőek, mint a hunok és pártusok, vagy 
napjainkban a székelyek és a csángók. Ezen népek a mindeneket 
éltető nap tiszteletén magukat a „Nap népének” nevezték. 

Ha a magyarokat, a Nap népét igazságtalan ártalom éri, Nimród 
itt hagyott gyűrűjének fénye fakul. Ekkor a jelzésre a „Nagy 
vadász” népe segítségére siet. 

                                                
2 Várkonyi Nándor. Az elveszett paradicsom 
3 Szabó Lajosné alföldi parasztasszonytól 1967-ből 
4 Gönczi Tamás: Nimród gyűrűje 2004 
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Attila, hun királyunk, mutass nekünk utat! 

A területrabló, birodalomépítő hatalmak az ősi, íjfeszítő szkíta 
országot megingatják. Róma után gót-germán törzsek is uralják a 
Kárpát-medencét. Nimród ígéretéhez híven segítséget nyújt. Hun 
rokonaink Atilla nagykirály vezetésével visszaállítják a rendet, az 
egymást gyilkoló, európai rabló törzsek közt. Atilla, Isten ostora, 
égből kapott karddal hajtja végre küldetését. 433 után felszabadítja 
az egész Kárpát-medencét, s így Pannónia után létrejön Hunnia. 

Milyennek látták eleinket más népek fiai? 
Homérosz A megszabadított Prométheusz c. művében „a 

legigazságosabb, vendégszerető embereknek nevezi őket, kik a 
megműveletlen föld vadon termő gyümölcseivel élnek.” 

Damaszkénosz (i. e. 1. sz.) Csodálatos szokások gyűjteménye c. 
művében a királyi szkítákról: „Eledelök csak kanczatej, melyből 
túrót csinálván esznek és isznak; és ezért nehezen meghódíthatók, 
velök lévén mindenütt az élelem. Ezek Dariust is megfutamították. 
Ők továbbá a legigazságosabbak is, közösen bírva a jószágokat és 
nőket, úgy hogy az öregebbeket atyáiknak, a fiatalabbakat fiaiknak, 
az egykorúakat testvéreiknek nevezik. (...) Mondják, hogy ezeknél 
még senkiről sem beszélték, hogy irigykedett, gyűlölt vagy félt 
volna, életök közössége és igazságuk miatt, Nejeik nem kevésbé 
harcziasok mint a férfiak, s együtt mennek ezekkel a háborúba, 
midőn szükséges. 

Modi indiai történész, hun-kutató szerint (1925. előadásából): 
„Tudják-e önök, hogy ezt a szinte emberfeletti, emberen túli 
nagyságot, ezt a minden idők legnagyobb tehetségű katonáját és 
államférfiját önök, magyarok adták a világnak? Tudják-e önök, 
hogy Attila hadvezéri magasságához képest Nagy Sándor, Hannibál, 
Julius Caesar vagy Napóleon eltörpülnek? Mert az a nemzet, amely 
egy Atillát tudott a világnak példaképül fölmutatni, olyan érték és 
olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, 
kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva 
megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem 
lehet soha!” 
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Árpád, hős vezérünk, mutass nekünk utat! 

 
454-ben a külső és belső erők összeesküvése bomlasztja 

Hunniát. Az Attila-fiúk utóvédharca 466-ig tart. A megszállók 
keleti gót, gepida, longobárd „bábkirálysága” 98 éves 
országbitorlása megszűnik az Avar birodalom létrejöttével. Avar 
testvéreink 230 évig tartó Kárpát-medencei uralmáról hiányosak 
ismereteink. 

796-ban a frankok Kis Pipin vezetésével szétzúzzák az Avar 
birodalmat, újabb 100 évre megszállják az országot. 

Nimród, égi királyunk vérei megsegítésére a már említett 108 
nemzetségből ismét segítséget küld, mely hosszú időre biztosítja 
Szkitia jövőjét a Turul-nemzetség által. Emese álma mondánk őrzi 
az újabb honvisszavétel előrevetítését. Az Árpád-ház vezetői Attila 
örököseiként érkeznek 896-ban a Kárpát-medencébe Kelet 
Szkítiából. Árpád vezér hadai szétverik a betolakodó vazallus 
bábfejedelemségeket. A bejövetel után 13 évvel a Német-Római 
közösség szövetkezik az őshonos hun nép kiírására. 907-ben, a 
Pozsonyi csatában azonban Árpád seregei döntő vereséget mérnek a 
háromszoros túlerővel felvonuló összeurópai seregre. 

Fiai és saját élete feláldozásával a történelem legnagyobb 
haditettével biztosította a Szkíta birodalom fennmaradását a Kárpát-
medencében. Megalapította a történelmi Magyarországot, 
helyreállítva a birodalom jogfolytonosságát. Páratlan hadi erejük a 
szkíta erkölcsből és igaz, hű hazaszeretetükből fakadt. 

Június 17-én lesz a Pozsonyi csata kezdetének évfordulója. Aki 
teheti, méltóképpen emlékezzen meg az eseményről! 
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Szent István - királyunk, mutass nekünk utat! 

A hivatalos történetírás Szent Istvánt, mint államalapítót ismeri 
el, holott ő az Árpád-ház ötödik uralkodó vezére. Az ország már 
létrejött Árpád vezér idejében, de ezt az időszakot homály fedi. Mi-
vel 907-ben a Pozsonyi-csatában kudarcot vallanak az országunkat 
szétzilálni szándékozó erők, a nemzeti egység szétverésének más 
eszközeihez folyamodnak az „oszd meg és uralkodj” elv alapján. 

Az alig több mint 20 esztendős István, mint fejedelem lép atyja 
nyomdokaiba, és a római kereszténységet teszi államvallássá. Az 
akkori „ellenzék”, Koppány és hívei bizánci keresztények lévén 
elutasítják a római egyházat. István erős kézzel őrzi meg az ország 
egységét, nem tűrve a szembeszegülést. Koppánnyal és Ajtonnyal 
leszámol, az erdélyi Gyulát hatalma alá hajtja. A nemzeti egységet a 
katolikus kereszténység felvételével látja biztosíthatónak. 

A népemlékezetben nem maradt fenn a Koppány-István ellentét, 
arról Csupán a Habsburg uralkodóház forrásaiból értesülhetünk az 
1848–49-es szabadságharc leverése után. 

István a szkíta gyökerű keresztény erkölcsre alapozta a világon 
páratlan államformát, a Magyar Apostoli Királyságot. Uralkodása 
42 éve alatt Európa harmadik legnagyobb állama Magyarország. 
Halála napján, 1038. augusztus 15-én, 12 püspökség alá szervezett 
45 vármegyét ajánl föl a Szent Korona által Szűzanya oltalmába. Az 
emberfeletti küzdelmek mellett felbecsülhetetlen tette, hogy ezzel 
az erős ősi Boldogasszony-hitet beépíti a római keresztény vallásba. 

Legendáink szerint a Szent Korona angyalok által, az égből 
érkezik nemzetünk számára. A szkíta szokásjogra támaszkodva a 
jogok és kötelességek megtestesítője, az uralkodó fölött álló jogi 
személy. A Szent Korona a hozzá fűződő misztérium által, mint a 
„Teremtői rend” képviselője, a biztonság záloga a jogérzékeny 
magyarság számára évszázadokon át. Ő jelenti a haza biztonságát, 
jelképezi szuverenitását az egész Kárpát-medencében ezer év 
múltán is. 
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Szent László-királyunk, mutass nekünk utat! 

István király halála után a Koppány-ág uralkodása következik. 
1077-ben, I. Géza korai, hirtelen halála után testvére, László lép 
trónra. Daliás termetével és hatalmas tehetségével folytatja öregapja 
és édesapja egyházi és világi politikáját. Koppány székvárát kiemelt 
gonddal építi apátsággá, temetkezési helyéül is ezt jelölve ki. Apos-
toli jogával élve folytatja István munkáját a püspökségek 
létrehozásában. A XI. század végére kialakul az ország 64 
vármegyéje. Kiváló hadvezetői képességével Horvátország 
koronához csatlakozását is kivívta, biztosítva a szomszéd népekkel 
való békés együttélést és a tengerekre való kijárást. Lelki nagyságát 
dicséri, hogy ő kezdeményezi István oltárra emelését, azaz szentté 
avatását annak ellenére, hogy öregapja volt az István által 
felségárulásért megvakított Vazul. 

Nincs olyan hely a Kárpát-medencében, ahol ne találkoznánk 
Szent László élő emlékével. Freskók, templomoltárok, legendák 
őrzik dicső tetteit, földöntúli csodatévő, gyógyító erejét. „Nimród 
gyűrűjének” örököseként tiszteli az emlékezet. 

Szent László megerősítette az István kötötte Boldogasszony-
oltalmat, elismerte, hogy a Szent Korona fölötte áll minden földi 
hatalomnak. István és László a magyar üdvtörténet két 
legkiemelkedőbb alakja, méltán övezi őket a népi emlékezet 
hatalmas megbecsülése. 

A többi Árpád-házi királyunk dicsőségéről se feledkezzünk 
meg, mert e páratlan államforma megalkotásában mindnyájuknak 
nagy szerepe volt. Hálával, áldással tekinthetünk rájuk. A Szent 
Korona alá rendelték királyságukat jogi-, tulajdon- és uralkodói 
hatalom szempontjából egyaránt. Közülük egy sem akadt, ki 
megtántorodott volna nemzete iránti hűségéhen. Egészen 1301-ig, 
az utolsó király elveszejtéséig. 

Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet, 
Légy ereje-pajzsa gyengeszívű népemnek. 
Ingadozó lelkek, sok csapással vertek, 
Tőled kérnek védelmet. 
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Pálos Boldog Özséb, mutass nekünk utat! 

Szent István és Szent László államépítő munkája csorbát 
szenvedett az újkor születésével. Az egyházszakadás, az inkvizíció, 
az idegenek mérhetetlen hatalomvágya, valamint a tatárjárás romba 
döntötte az országot. Éhség, járványok, sáskajárás mellett az osztrák 
hercegek rabló indítékai közepette Özséb kanonok látomásban 
kapott hívást szerzetesrend alapítására, hogy a hit erejével segítse a 
magyar uralkodókat az Istennek tetsző kormányzásban. – Nimród 
ősapánk a fehér csuhások által gondoskodott a mindentudást őrző 
gyűrű utódlásáról. 

A Pálos remete rend, az elvonulás, ima, természethez és a 
Teremtőhöz közelség jellemzi. Közösségben, önfenntartó módon 
éltek, ám harcos, katonai szolgálat és gyógyítás is vállalt feladatuk 
volt. Hatalmas könyvtáraik által a tudomány és művészet terén igen 
képzettek voltak. Tudásukat mindenkor a haza szolgálatában, magas 
szinten hasznosították. A rend tagja az lehetett, aki saját erejéből, 
áldozatvállaló önképzéssel eljutott a megvilágosodás ama szintjére, 
hogy „mécsesként világított”. Külön papképzéssel nem 
foglalkoztak. Pázmány Péter szerint: „Ha tudni akarod az ország 
sorsos állapotát, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat 
fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll a szénája. 
De ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is 
felemelkedőben van." 

Magyar erdők mélyén fehér lángok gyúlnak 
Boldog Özséb remetéi imára vonulnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve kérünk: 
gyűjtsed össze imádságra árva magyar népünk! 

Magyar lelkek mélyén fénylő tüzek gyúlnak, 
Nagyasszonyunk lovagjai atyjuknak hódolnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk esedezve kérünk: 
gyűjtsed össze szeretetben drága magyar népünk! 

Magyar Élet mélyén izzó tüzek gyúlnak, 
Krisztus Király hő fiai Özsébbel imádnak. 
Boldog Özséb áldott atyánk esedezve kérünk: 
gyűjtsed össze élő hitben küzdő magyar népünk! 
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Mátyás királyunk, mutass nekünk utat! 

A török megszállást követő, Európát nyomorító nagy gazdasági 
válságok nem érintették súlyosan az országot. Annál súlyosabban 
érintette viszont a közerkölcs romlása, a korrupció, nemtelenség, 
harácsolás ás a magyar érdek feladása, melynek okán idegent, 
Zsigmondot koronáznak királlyá, aki fél évszázados uralkodása alatt 
tönkretette az ország gazdaságát, felborította társadalmi 
egyensúlyát. Eltékozolta a királyi javakat, miközben nyugati 
érdekeltségek alá rendelte Magyarországot. 

A Hunyadiak megjelenésével jobbra fordult a sorsunk. A 19 
éves Hunyadi Mátyást hívta be a tehetetlen főnemesség királynak, 
aki fiatal kora ellenére nem rettent meg sem a belső, sem a külső 
veszélyektől. Uralkodásában erő ellen erővel küzdött. Szilárd 
meggyőződése volt, hogy Magyarország ellenségei nyugaton 
vannak. 40 000 fős, jól felszerelt sereget állított Fel, mely háború 
esetén a bandériumokkal elérte a 200 000 fős létszámot. Nagy 
figyelmet fordított nemzeti múltunkra, kultúránkra, az apostoli 
királyság jogrendjének helyreállítására. Tisztában volt a Szent 
Korona király fölött álló, isteni hatalmával, 80 000 aranyforintért 
vásárolta vissza a császári udvartól a korábban ellopott nemzeti 
ereklyénket, a magyar államhatalmat, a szuverenitásunkat 
megtestesítő Szent Koronát. A nemzet felemelésében elért 
eredményeit nagyban segítette rendíthetetlen hite, és a Pálos 
renddel, mint szakrális tanácsadókkal való szoros kapcsolata. 
Mátyás király élete tanúsítja, hogy az ország sorsát, jövőjét csak 
rendkívüli tehetségű és akaratú, tiszta hitű és erkölcsű vezető képes 
irányítani. Ő a magyar történelem egyik legfényesebb csillaga, 
meséink, mondáink igazságos királya. 

Mátyás király hitvallása: 
„Az Isten szolgálatára bármely idő alkalmas, és mindaz, amit a 
haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata.” 
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Zárszó 

Ezeréves küzdelmünk sem hozta meg hőn áhított 
szabadságunkat. Az elmúlt ötszáz évben, az ország vezetőinek 
idegensége és erkölcsvesztése okán kijutott a balsorsbál hazánknak, 
népünknek. 

 Török megszállás 
 Ármánykodással megszerzett habsburg uralom 
 Az 1848-as szabadságharcot nemzetközi erővel verték le 
 Szabadkőműves-pánszláv összeesküvés tort ült a történelmi 

Magyarország fölött 
 Magyarország földarabolása 1920-ban 
 A két világégésben élő pajzsként föláldozták népe javát 
 1956-bari, az utolsó szabadságharcban az ígéretek ellenére 

magára hagyták 
 A rendszerváltás után lehetőség nyílik a csonka haza további 

kifosztására 
 
Nimród gyűrűjének fénye elhalványult, ezért az élő égi igazságnak 
érvényesülnie kell! 
 
Az újabb honvisszavétel testvéri népek segítségével sikerülhet, mint 
eleinknek. Lehet, hogy itt van a segítség, csak nem vesszük észre? 

Itt, a mindenség templomában kérjük a magyarok mindenható 
Istenét, hogy világosítsa meg értelmünket, nyissa fel szemünket 
ahhoz, hogy Nimród ősapánk gyűrűje újra ragyogva onthassa 
fényét! 

Kérjük az áldott Jézus Krisztust, adjon nekünk a Csillagösvény 
lakói sorába illő vezért ránk váró feladataink elvégzéséhez. 

Kérjük Boldogasszony anyánkat, terjessze ki oltalmát 
mindnyájunkra, hogy Nemzetünk mindenkor méltón tudja 
teljesíteni feladatát változó világunkban! 
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Vezérkérő ima 

Uram! Hozzád jöttünk kérni! Uram! neked kelt most mérni! 
Uram! Te adj vezért nékünk! Magyar legyen ő, a vérünk! 
Rendteremtő. Igazságos! Becsületes és világos! 
Merjen tenni! Rendelkezni! Vérszívókat elkergetni! 
Legyen benne ennyi erő! Kemény kézzel vezessen Ő! 
Adjon hitet most a népnek! Adjon értelmet a létnek! 
Bukdácsoltunk már eleget! Kaptunk hideget, meleget. 
Uram! Add, hogy vége legyen! Vezér kell, hogy rendet tegyen! 
Vezér kell és magyar egység! Mert a gonosz az ellenség. 
Életünket és vérünket! Uram! Te add vezérünket! 

Ámen! 
Pozsonyi István 2006. 06 13. 

 
 
 
 
 

Oltalomkérés5 

 
Boldogasszony anyánk! 
A Te szent fiad, Jézus Krisztus színe előtt kérünk, 
Hogy minden testi-lelki veszedelemtől, 
Mindenfajta bűntől és minden kísértéstől 
Oltalmazz meg minket! 

 
Boldogasszony anyánk! 
A családi viszályoktól 
Az esztelen haragtartástól 
És minden békétlenségtől 
Oltalmazz meg minket! 

                                                
5 A bogácsi templom Madonna mellékoltáránál található ima 
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Boldogasszony anyánk! 
A szeretetben való megfogyatkozástól 
A lelki eldurvulástól 
Oltalmazz meg minket! 
 
Boldogasszony anyánk! 
Az önmagunkkal való meghasonlástól 
A belső összeomlástól, 
A testi-lelki viszontagságoktól 
Oltalmazz meg minket! 
 
Boldogasszony anyánk! 
A kétségbeeséstől, 
A bűnökben való megátalkodottságtól, 
Az őrök kárhozat veszedelmétől 
Oltalmazz meg minket! 
 
Imádkozz érettünk Istennek Szent anyja, 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 
 

Ámen 
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Hun Miatyánk6 

Miatyánk, Istenünk! 
Bennünk van országod, 
Előttünk szent neved, 
Törvény akaratod. 
 
Mindennapunk gondját 
Magadon viseled, 
Vétkeinket, mint mi 
másnak, 
nekünk elengeded. 
 
A Te kezed vezet 
Kísértéseken át, 
S lefejted rólunk 
A gonosz jármát. 
 
Tiéd a nagyvilág 
Összes hatalma, üdve 
Mindöröktől kezdve, 
legyen mindörökre! 

                                                
6 forrás: Kr.u. 410–460-ban keletkezett 
hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással 
írva –  megtalálható a Kievi Nemzeti 
Múzeumban 
 

Maghar himnusz7 

Országok országa, 
Törvénytudás népe, 
Napkelet s Nyugat közt 
A világnak fénye! 
Nagy a te nemzeted, 
Nagy a te végzeted, 
Oly messze magasztos, 
Hogy föl sem érheted. 
 
Mint a magas mennybolt, 
Szíved mérhetetlen, 
Életed gyökere 
Szent és sérthetetlen. 
Hegyek, árnyas erdők, 
Hős Föld büszke népe, 
ez a te végzeted 
Ősi öröksége. 
 
Erős, gazdag vár vagy, 
de az öröktörvényt, 
Mit az Isten rád rótt, 
Vállalnod kell önként. 
Hogy beteljesüljön 
Győzelmes végzeted: 
Úr oltára te vagy, 
Emeld fel a fejed! 

                                                
7 forrás: Bobula Ida Samuel Noah 
Kramer angol nyelvű fordítását alapul 
véve fordította magyarra. Ősi 
himnuszunk sumer himnusz néven is 
ismert. 


