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A Magyarok Világszövetsége nemrégiben közleményben vizsgálta felül és vetette el 

a szabadság—egyenlőség—testvériség jelszó hármas tartalmát és azóta a 

közleményeit a szabadság—tisztesség—méltóság  hármas jelszóval zárja. Igaza 

van! 

 

A következő sorozat azt hivatott bemutatni, hogy miért is van igaza.  

Az elmúlt évtizedben sokat töprengtem egy gondolaton, amelynek a végterméke aztán a 

Benjámin c. könyv lett.
1
 A gondolat az volt, hogy miként is jelenik meg a távoli múlt a mai 

életünkben? Miként hatnak mai felfogásunkra, gondolatainkra, egész életünkre azok az 

eszmék, amelyek még a vaskorszak előtt ébredtek a Közel-Keleten?  A gondolatmenetben az 

ókor legmélyétől elindulva bandukoltam a jelenkor felé és igyekeztem megérteni a jelent a 

múlt tükrében. 

Volt egy pont, ahol megbicsaklottam. Meg kellett állnom, mert egyszerűen nem értettem 

az összefüggéseket. Ez a pont a XVIII. század vége volt, a reneszánsz záró aktusa, az ipari 

társadalom berobbanása és ebben a francia forradalomé, amely a bevezetőben említett 

jelszóhármast feldobta. Addig képtelen voltam befejezni a munkát, amíg a fenti jelszóhármast 

világgá kürtölő ‘Nagy Francia Forradalmat’ meg nem értettem – így írom most, 

nagybetűkkel, mint tulajdonnevet, mert manapság általában többen a gyönyörűségtől 

csüngenek ezen a fogalmon és hirdetik eszmeiségét. Ez a mai baloldal alapeszméje, a 

magukat haladónak vélők alapigazsága. 

Elpanaszoltam akkori gondjaimat Csapó Endrének, a Magyar Élet főszerkesztőjének, aki 

aztán ellátott néhány könyvvel, amelyeket korábban nem ismertem. Elolvastam a könyveket 

és rádöbbentem: hamisan számítjuk az újkort Amerika fölfedezésének időpontjától! Az újkor 

ugyanis az első Nemzeti Bank megalapításától számítódik, mert ekkor indultak el azok a 

folyamatok, amelyek az első ‘igazi’ forradalomhoz és annak hármas jelszavához vezettek, 

majd tovább a mai társadalmi valósághoz. De nem csak ezt értettem meg, hanem azt is, hogy 

két forradalmunk, az 1848-as és az 1956-os valójában miért is lóg ki a forradalmak sorából. 

Ezeket a forradalmakat büszkén vállalom, ám a többiről enyhén szólva ez nem mondható el. 

Itt a nevezett Nagy, majd az azt követő többi francia forradalomról, az oroszországi 

forradalmakról és az I. világháborút követő úgynevezett szocialista forradalmakról van szó, 

ahol semmi mást nem tapasztalhattunk, mint embertelen gyilkolászást és rombolást, anarchiát, 

az ember sárba tiprását, megalázását és rendszeres irtását, de nem építkezést. Semmi 

magasabbrendű értelem, semmi fölemelő eredmény, csak romok és halál. 

A francia forradalom a XVIII. század végén zajlott le, és ezt a korszakot nevezik 

történészeink a felvilágosodás korának. Így minősíti Glatz Ferenc is Mária Terézia császárnőt 

és fiát, II. Józsefet, akik ugye felvilágosult uralkodók voltak, mert felszámolták az 

elmaradottnak tekintett magyar faluközösségeket és a ‘korszerű’ feudális renddel, a 

földtulajdon nagybirtokával helyettesítették azt. Azóta a magyar rebellis, lázadó, betyár, aki a 

császárát katonaként nem akarja szolgálni, aki nem szívesen harcol a felvilágosult uralkodó 

érdekében annak külhoni hódító és megtorló háborúiban, aki nem fogadja el sem a rá osztott 

jelenkori szerepet, sem a szerepet megindokoló képzelt múltat. Aki ráadásul még fel is lázad 

ellene. De nem csak a császár ellen, hanem a haladó baloldal szellemisége ellen is, ahogy azt 
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1956-ban tette, és amiért a lázadó magyarokat egyszerűen csak ellenforradalmároknak 

bélyegezte meg a brutális elnyomó hatalom. Hogy miért? Erre is sikerült választ kapnom és 

ebben a sorozatban ezt a választ is megadom. Ám kezdjük az elejéről. 

Könyveim felvilágosult uralkodókat írnak, holott a korszakra jellemző eszmeáramlat az 

illumináti szóval fejeződik ki és az. illumino latin szó a fény felgyulladását, felfutását, a 

megvilágosulást jelenti és nem pedig felvilágosultat. 

Akkor miért a felvilágosult jelző a császári családnál? Valójában megvilágosultak ők, 

hiszen Mária Terézia férje, Lotaringiai Ferenc az Anjou család kései fia volt az első európai 

herceg, aki szabadkőműves beavatásban részesült 1731-ben, Hágában
2
 és ez sokkal inkább a 

megvilágosodás útját jelzi, nem pedig a felvilágosultságét. Jean Desaguliers, a Hágai 

Szabadkőműves Páholy Mestere elnökölt Ferenc beavatási szertartásán, és Ferenc később, 

Mária Terézia férje, és mint ilyen Német-római császár lett. 

Beavatása után Ferenc Angliában töltött éveket, ahol a Gentlemen’s Club of Spalding (a 

Kőfaragó Urak Klubja) tagja lett. Házassága után Bécs a szabadkőművesek fővárosa lett, ahol 

a rejtett tanok virágoztak. Ferenc maga alkímikus volt, laboratóriuma volt a Hofburgban. Az 

utolsó Medici halálakor Toszkána hercege is lett, és erőteljesen korlátozta a firenzei 

szabadkőművesek ellen áskálódó inkvizíció tevékenységét.
3
 

Ez jelentené a felvilágosodást? Mint uralkodó, mint császár és mint Mária Terézia férje 

nem túlzottan tündöklött abban, hogy a társadalmi igazságtalanságokat felszámolja, ami 

felvilágosultságát igazolta volna. Hága akkoriban a rózsakeresztes körök ezoterikus 

tevékenységének volt a központja, talán a Rózsakereszt ismerete tenné őt felvilágosulttá? 

A Rózsakeresztről már Robert a Bruce idején is hallhatunk, aki néhány Templomos és 

Kórházi lovagból alakította meg 1307-ben a Rózsa-kereszt Idős Testvériséget. Ez a társaság 

alkotta később a Stuart királyok alatt megszerveződött Rózsakeresztes Testvériség Láthatatlan 

Kollégiumát, azaz a későbbi Royal Societyt (Királyi Társulat).
4
 

 

 

Egyszerű rózsakereszt. 

 

A rózsakereszt egyszerűbb formáját a mellékelt ábra mutatja be. Ezt a rózsakeresztet 

láthatjuk a Rosslyn kápolnában William Saint-Clair sírkövén. De nem csak ott, hanem ez a 

fajta rózsakereszt több korabeli skóciai sírkövön is látható, és valójában egy kehely felső 

részét díszíti. Ebben a rózsakeresztben középen az ötszirmú ‘rózsa’ látható, ami a Szüzet, a 

Vénuszt, esetünkben Szűz Máriát jelképezi. A Rosslyn kápolna mennyezetének egy részét is 

ötágú csillagok borítják, jelentésük bizonyosan nem a későbbi kommunista hitet, hanem a női 

termékenységet, az Ősasszonyt hirdette. 

                                                           
2
 Jean Desaguliers elnökölt a beavató szertartáson. 

3
 Baigent (1992), M., R. Leigh & H. Lincoln: The Holly Blood and the Holly Grail, Corgi, London (Eredetileg 

1982), pp.: 153-154. 
4
 Gardner (2001), L.: Bloodline of the Holy Grail, Penguin, Ringwood. Gardner (1996) átdolgozott változata, p.: 

263, Yates (1972), F.A.: The Rosicrucian Enlightenment, Barnes& Noble, USA, pp.: 30-58. 



A rózsakereszt maga 8 rózsaszirom és a kereszt összevonásával jön létre és a női méhet 

jelképezi. A koragótikus székesegyházak rózsaablakán még 12 rekesz volt, ugyanakkor a 

későbbieken a rózsakeresztet imitáló négyes és a nyolcas osztás ötvöződött, ahogy ez Rosslyn 

kápolnája, ill. roueni székesegyház nyugati ablakain látható. Ugyancsak a nyolcas szimmetria 

jellemezte a késő gótikus székesegyházak rózsaablakát, mint pl. a prágai Szt. Vitus 

székesegyházét.  

 

Szent Vitus (Prága) székesegyház rózsaablaka. 

 

A következő ábra más formájú rózsakeresztes jelképet mutat be.
5
 Az egész jelkép a 

piramisra telepszik, középen belül Krisztus látható. Oktaéder felső feléről van itt szó. Az 

oktaéder a szakrális idomok egyik jeles képviselője, benne a szent számok szinte mindegyike 

megtalálható. A két piramisnak 12 éle, 8 lapja, 6 csúcsa van. A 3 oldalú lapok minden éle 

egyenlő, maga az idom a teret tökéletesen kitölti. Felülről nézve egy négyszög látszik, aminek 

a közepén egy pont van, azaz a 4 és az 5 egyben. Oldalról 5 él látszik, azaz teljes a 

számmisztika! A jelképen megtalálhatjuk a sugárzó fényt, kijjebb a tüzek lángját. Jézus alakja 

a 45°-ban megdöntött egyenlőszárú kereszt előtt van, amit kör és kétszer nyolc szirmú rózsa 

övez.  

 

 
Rózsakeresztes jelkép. 

 

Egy másik rejtett rend, a Rózsakeresztes Rend Fivérei nevű szervezet azonban nem ebből 

a korból ered, hanem messze visszanyúlik az időszámításunk kezdete elé, és III. Thutmószisz 

idejéig visszakövethető.
6
 A Thutmoszid fáraók idején, miután új fáraó beavatási rítust 

dolgoztak ki, III. Thutmószisz maga is alapított misztikus rendeket. Az ő korához rendelik 

általában Lamech Bölcsességét és a Hermészi Táblákat. Ugyancsak az ő korából indult el az 

Egyiptomi Terapeuták Rendje, akik mágiájukról és mágikus gyógyításukról ismertek. Ehhez a 
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rendhez tartozott Jézus korában Simon a Mágus, de maga Jézus is. Az esszéniusoknál az 

ennek megfelelő rend volt a Samaritánus Mágusok Rendje. Ez utóbbi rendet Kr.e. 44-ben 

Menáhem alapította, aki nem más, mint Mária Magdaléna nagyapja.
7
 Az a Menáhem, aki a 

Hasmoneus családból származott, és Júdás Makkabeus volt az őse. Ismeretes, hogy Júdás 

Makkabeus a Grál legendában is megjelenik. János-Márk, a kedvenc tanítvány maga is 

terapeuta volt, és egyes föltevések szerint az ő nevét vették fel 1113-ban a János Kórházi 

Rend alapítói.
8
 

 

 

Ormus és a Szűz 

A rózsakereszt tehát mindenképpen kapcsolatban áll a Szűzzel. A Sion Bölcsei Rendnek a 

templomosokkal való szakítása után egészen 1306-ig az ORMUS szót használta önmaga 

megnevezésére. A szó bizonyára egy többszörösen áttételezett szóalak,
9
 ahol az egyes 

betűcsoportjait önmagában is értelmezni lehet. A szót egy különleges jellel írták le, ami 

leginkább a Szűz csillagkép jelére hasonlít (lásd a mellékelt ábrát), és a középkori 

ikongráfiában a Mi Asszonyunkat (Notre Dame) jelképezte. Magdaléna volt a Notre Dame 

des Croix, azaz A Mi Asszonyunk a Kereszttől, a messiási kehely hordozója, a Fény Asszonya, 

és az ő kelyhében található meg mindig a Grál.
10

 A kehely pedig, ahogy föntebb már 

láthattuk, a templomos lovagok sírján a rózsakeresztet tartalmazza. A Sion Bölcsei Rend 

1188-ban az ORMUS mellé egy másik nevet is elfogadott, l’Ordre de le Rose Croix Veritas. 

A templomos lovagok vörös, azaz szintén rose keresztet viseltek.
11

 A Gisors család 

történetéből meg arról értesülhetünk, hogy a Rózsa-keresztet Jean de Gisors alapította 1188-

ban. 

A rózsakereszt szó jelentését más módon is megfoghatjuk: ros (harmat) és crux 

(nehézség, bökkenő).
12

 Ezzel a fogalomi képpel John Dee angol bölcselőnél találkozunk a 

XVI. század végén, aki Angliában a protestantizmus egyik jeles gondolkodója volt.
13

 John 

Dee 1527-ben született. Természet- és hittudós volt, aki kimondta, hogy Krisztus valójában a 

mennyei főépítész volt. Híres munkája, a Monas Hierogliphica címlapján látható a ‘monas’ 

(egysejtű) jelképe amit a következő ábra szemléltet.
14

 Az erre csöppent harmat rajzolta ki 

számára a rózsakeresztet. 

John Dee jelképe azonban nem más, mint az egyiptomi életet jelentő hieroglifa (ankh) 

egy tojásba belehelyezve. Hasonló ábrát láthatunk a Tutanhamon sírjában talált dalmatikán 
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is.
15

 A Hold, a Nap és a kereszt, és mindez egy tojásban.
16

 A ‘monas’ jelentése amőba, azaz 

az élet egysége, egysejtű állatka. Másik jelentése az Egység. Dee nevéhez kötődik a 

rózsakeresztes ‘felvilágosultság’ elterjedése, de az ő nevéhez kötődik a szabadkőműves 

mozgalom megfogalmazása is. 

 

John Dee ‘monas’ jelképe. 

 

Dee a maga korában nagy hatást gyakorolt az angliai szellemi életre. 1598-tól hosszabb 

időt Prágában töltött, ahonnan Frigyes választófejedelemre hatott a tanaival. Frigyes felesége 

Stuart Erzsébet volt. Frigyes udvarából ismerjük a Rózsakeresztes ‘felvilágosultság’ több 

elemét. Amikor Dee Angliába hazatérőben volt, útját azok a helyek jelzik, ahol a későbbi 

rózsakeresztes eszmék felvirágoztak. Nagyon valószínű, hogy jelen volt Dee az 1586. július 

17-én Luneburgban tartott találkozón, ahol néhány evangélikus német fejedelem, Navarre és 

Dánia királya, valamint Anglia királynője (I. Erzsébet) megalakították a Katolikus Ligához 

hasonló szövetséget, a Confederatio Militiae Evangelicaet
17

 Erről Württemberg hercegének 

címzett Naometriaban olvashatunk. Württemberg egyetemén tanult Johann Valentin Andrea 

is, akit a Sion Bölcsei Nagymestereként ismerünk
18

 Ő volt a bevallott szerzője a 

Rózsakeresztes Kinyilatkoztatásban már megemlített Christian Rosenkreutz Vegyi Házassága 

c. munkának, ami 1616-tól ismeretes. Úgy nyilatkozott, hogy tréfának szánva, viccből írta.
19

 

Rózsakeresztes Rend, Társaság, vagy ilyen néven nevezett szervezet viszont nem ismeretes. 

Az eszmék minden bizonnyal más szervezeteket rejtenek. A Naometria 1604-ben készült el, 

és 1620-ra vonatkozó próféciákat, jóslatokat tartalmaz. A szerző, Simon Studion szerint ez az 

év jelentős lesz, mert akkor megláthatjuk az Antikrisztus uralmának a végét, amikor is a pápa 

és Mahomet csillagai leáldoznak. Ezt hatalmas összeomlás követi majd, egészen 1623-ig. 

Andrea a jóslatokat Joachim, Szt. Brigid, Lichtenberg, Paracelsus, Postel apátokhoz és más 

felvilágosultakhoz (illuminati)
20

 kötötte. Valóban, 1620-ban meg is indult a Katolikus Liga 

teljes erejű támadása, aminek végén, 1623-ban a cseh reformációnak egy időre befellegzett. 

Itt nem a jóslatok igazolására kell azonban gondolnunk, hanem arra, – ahogy ezt Yates is 
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megjegyzi
21

 – pusztán az események igazodtak a jóslatokhoz, azaz a jóslatok váltották ki 

magát az eseményt. 

Ha csak ezt látjuk, akkor tényleg mondhatnánk: felvilágosultak voltak, hiszen az 

általános európai hitrendszertől elszakadva azt is magába ötvöző általános szemlélettel 

rendelkeztek. Csakhogy nem ez a teljes igazság – ha egyáltalán említhetünk megfejthető teljes 

igazságot. 

A megvilágosultság, a felvilágosultság a fényhez köthető és a fény központi szerepét a 

korábbi évszázadok során a katári, őket megelőzően a bogumil eretnekek, előttük Mani és 

követői, őket megelőzően pedig Simon a Mágus, a görög gnosztikusok, egészen Platónig 

visszamenőleg értelmezték és tanították. 

Mária Terézia korában azonban más illuminati jelzőt viselő mozgalmakkal is találkozhatunk. 

Ezek egy részét alkották a zsidóság körében fellépő, németföldi modern messiási mozgalmak. 

Az első ismert modernkori messiási mozgalom Sabbatai Zevi (1626-1676) nevéhez 

kötődik.
22

 A kabbala alapján állva nevezte magát a várva várt Messiásnak, Bal Shem Tovnak, 

minek a jelentése az Isten nevének a mestere. Zevi Smyrnában (Török o.) született, 

Mordechai fia volt. Látomásaiban égi hangokat hallott, és ez vezette el messiási 

elképzeléseihez, csodatevő képességeinek fitogtatásához. 

Mint ahogy föltehetően a kazár zsidóságot megteremtő karaiták, Sabbatai is megtagadta a 

Talmudot, de a hagyományos zsidó ünnepeket is. Mágiájához az Isten nevét (tetragrammaton) 

használta fel, annak kimondásával vélt hatalmat, erőt ébredni a tetteiben. Az Isten 

kimondhatatlan nevének mormolásakor bőréből különleges illatokat vélt áradni. Evangelizálni 

Egyiptomban kezdett. Felesége, Sarah, (lengyel szülők gyermeke, a szüleit megölték) egy 

prostituált volt, akit kettős hallucinációi vezették Sabbataihoz. 

Amikor Palesztinában a rabbik Sabbatait kiközösítették, akkor Törökországba ment, ahol 

azonban elfogták, és azzal ‘bíztatták’, hogy mérgezett nyilat lőnek át a testén, és majd akkor 

kiderül, hogy valóban a Messiás-e. Ekkor Sabbatai, csakhogy életben maradjon, a börtönében 

inkább áttért a muzulmán hitre. A hívőit jelentő szektát azonban ez az áttérés nem ingatta 

meg, továbbra is megmaradtak hívőknek, és még egy évszázadon át hallani róluk. Sabbatai a 

Nándorfehérvár melletti kastélyban, a szultán fogságában halt meg. 

A másik Messiás Jacob Franks ukrán születésű pálinkafőző volt.
23

 1726-ban született.
24

 

Sabbatai Zevi inkarnációjaként jelentette meg magát. Előbb Lengyelországba ment, ahol 

nyilvánosan elégette a Talmudot, és a kabbala alapján a Szentháromságról prédikált. 

Kabbalista volt, és ennek a Fény-könyvét (Zohar) használta. Ezért megvilágosultnak, 

illuminatinak is nevezték őt hívei. 1759-ben a mozgalma, de személyesen Franks is, 

megkeresztelkedett, elvetette a Zohárt, ugyanekkor fölvette a József nevet. A továbbiakban 

azonban egyértelműen kiderült, hogy a keresztény hitre térés csak álca volt, hívei 

megmaradtak a júdaizmus talaján. Miután mint a mohamedán hitre áttért hívő Törökországba 

utazott, visszatértekor Varsóban letartóztatták és eretnekség címén vád alá helyezték. 

Szabadon bocsátása után még sokat utazott Éva nevű lányával együtt. Éva a bécsi 

császári udvarba is bejáratos lett. Mária Terézia úgy tekintette Frankst, mint az evangélium 

emberét. Ám amikor ennek az ellenkezője kiderült, kiutasították Ausztriából. Végül 

Offenbachba telepedett le, ezért más néven Offenbach bárójaként is ismert. Rendkívüli 

módon gazdagnak tűnt, de jövedelmének a forrása nem ismert. Elképzelhető, hogy a század 
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jól ismert német bankárja, Mendehlson állt mögötte. Életmódja pazarló volt, a rítusában a 

szexuális elem meghatározó volt. Mozgalmát frankista mozgalomnak nevezik. Hívei 

halhatatlannak vélték, ám erre alaposan rácáfolva, 1791-ben meghalt. 

Vele párhuzamosan még két hasonló csoport és messianisztikus személy ismert német 

földön. Az egyik csoport Szt. Germain grófjához, a másik Cagliostro grófjához kötődik. 

Frankséval egyetemben, mind a három csoport kabbalista szekta volt, mind a három 

Németországban és Lengyelországban tevékenykedett, mind a háromnak Frankfurt környékén 

volt egy telephelye. Martines de Pasqually 1754-ben alapította meg Illuminés 

(Megvilágosult) nevű kabbalista mozgalmát, Franks pedig 1755-ben az Illuminatit. 

Ugyanekkor Londonban is alakult egy kabbalista mozgalom, aminek a vezetője Hayyim 

Samuel Jacob Falk volt, aki ugyancsak Podolóniában született 1708-ban. Falk 1782-ben halt 

meg, Franks 1791-ben. Nehezen elképzelhető, hogy a három azonos jellegű mozgalom 

egymástól teljesen független lett volna, de az is, hogy bármelyikük ne lett volna valamiféle 

kapcsolatban az 1776-ban megalakított Illuminati nevű titkos renddel. 

Ám a modern messiások közül a legjelentősebb a Bal Shem Tovnak Israel ben Elizier 

tekinthető. 1700-ban született, idős szülők hamar árvaságra jutott gyermeke volt. Az 

ószövetségi Ábrahám és Sarah példája alapján lépett fel messiási igényével. Csudatevőnek 

ismerték, kézrátétellel gyógyított, szemmel felgyújtott fát, mély vízen járt, stb. Mások szerint 

buta és lusta volt. Mozgalma a Bal Shem Tov kezdőbetűiből kialakított Besht néven ismert. 

Eszméiben eltért a kabbala egyik alaptételétől, miszerint a világ az egyetlen istenségből ered, 

hanem azt vélte, hogy a Világ maga az Isten. Ez azt jelenti, hogy az ördögi maga is része az 

Istennek, hiszen az ördögit önmagában nem lehet meghatározni, csupán csak az Emberre 

vonatkoztatva. Éppen emiatt a fogalmak kettős jelentést nyertek nála. Pl. a nemtörődömség az 

győzelem a tudás fölött, vagy a vereség az győzelem, a gyengeség az erő.
25

 Ez az ú.n. kettős 

beszéd a XX. században Orwell könyvében ismét megjelent.
26

 A hasszidizmus mozgalmát is 

ő alapította meg 1740-ben.
27

 Halálakor mozgalmának már 40 ezer tagja volt. Követői 

magukat ‘Új Szenteknek’ nevezték, és nem csak a Talmud tanításain, hanem minden 

erkölcsön túltették magukat. 1860-ra a Besht mozgalom kihalt. Az Illuminátusi rend azonban 

rejtetten tovább élt. A következő részben vele foglalkozunk. 
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