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Köszöntelek, kedves régi és új 
ba rátaim! Kószabósza vagyok,  
a Napsugár kíváncsi kissárkánya. 

Térben és időben utazgatva gyűjtöm  
a magyar és egyetemes emberi értéke-

ket, hogy tarisznyátokba tehessem útra-
valóul, hadd legyen a próbatételek idején példa és mérce, ami felemel, 
erőt ad, és igaz útra tereli lépteiteket.

Képzeljétek, váradi magdolna tanító néni osztálya a nagykárolyi 
Kalazanci Szent József Líceumból a Napsugár-bélyegekből fényes pán-

célt kovácsolt nekem, még kardot is adott a kezembe. Ha már ilyen délceg vagyok, 
ideje elkezdenem – régi ígéretemhez híven – a győztes csatáinkról szóló mesesorozatot.

„Nem lesz valami hosszú! – legyintenek a kishitűek. – Hiszen minket mindig legyőz-
tek, cserben hagytak, megbüntettek. Bűnös és kis nép vagyunk, még rokonaink sin-
csenek.” A törpe-lelkek behúzott nyakkal tanácsolják: „Merjünk kicsik lenni.”   

NE! – kiáltom teljes sárkányerőmmel. – Ne az ellenség könyveiből tanuljuk saját 
történelmünket! Ne az ő szemével nézzük hőseinket! Aki fél tőlünk, az próbál kicsinyí-
teni. Aki rabolt tőlünk, az bizonygatja bűnösségünket. Az ellenség szemében a legna-
gyobb bűn az, ha igazad van, erős vagy, és győzöl. 

A magyarság hajdan a Teremtő törvényeit tiszteletben tartva virágzó birodalmakat 
alapított, városokat épített, és meg is védte azokat. Minél messzibbre utazunk a múltba, 
annál hatalmasabbak ezek a birodalmak, a sumérok, a szkíták, a pártusok, a hunok 
országa (uruszága/urasága) szinte világrésznyi, ereje minden ellenséget elsöprő volt. 

Róma Atilla lába előtt térdelt. Árpád Pozsonynál olyan leckét adott a háromszoros 
túlerőben levő európai hadnak, hogy 123 évig ellenség nem merte a lábát magyar 
földre tenni. Bulcsu seregének nyilaitól rettegett Európa (pedig elég lett volna vissza-
adniuk elrabolt aranykincseinket, legfőképp a Szent Koronát). A Magyar Királyság 500 
éven át, egészen Mátyás haláláig Európa nagyhatalma volt, de a magyarok később is 
számos fényes győzelmet arattak, esélytelen csatákat fordítottak diadalra, s bátor 
önfeláldozásuk az ellenséget is megrendítette. 

egyre fogyunk, de kis nép nem leszünk soha! Nem 
sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. – 
biztat Berzsenyi Dániel. Sok mindent elveszítettünk, de 
megvan még csodálatos magyar nyelvünk, mely őrzi őse-
ink erejét, erkölcsét, törvényeit. Őrzi a szabadság és a sze-
retet lelkét, s ez nemcsak minket fog megmenteni, hanem 
a világot is. a ránk bízott feladat tesz naggyá bennünket. 
Hát készülj te is: együtt kell megtennünk csuda dolgokat.

NIMRÓD -  
      MÉNRÓT

Nimród gyűrűjét bagdadban lelték meg
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Vadat űzni feljövének
Hős fiai szép Enéhnek:
Hunor s Magyar, két dalia,
Két egytestvér, Ménrót fia.
Arany János költeményét, a Csodaszarvas mondáját 

minden magyar ismeri. De amit sokan csak mesének 
hisznek, az valós történelem. 

Nagyon rég volt, az írott bizonyítékokban sok az ellent-
mondás, de az ékírásos sumér agyagtáblák megfejtése 
óta senki nem állíthatja többé, hogy a magyarok ősatyja, 
Nimród és fiai, Hunor és Magor nem léteztek. A történelmi 
forrásokból kirajzolódik az ókor egyik leghatalmasabb 
királyának, Nimródnak, azaz Ménrótnak az alakja, aki 
Noé dédunokája, a sumér birodalom, Mezopotámia ura, 
verhetetlen hadvezér, híres vadász és bölcs uralkodó volt. 
Ezelőtt hatezer évvel fallal megerősített városokat alapí-
tott, templomokat, alagútrendszert, föld alatti élelmiszer-
raktárakat építtetett. Ménrót felesége, Enéh Perzsia föld-
jén szülte meg ikerfiaikat, Hunort és Magort, a hun és  
a magyar törzsek vezéreit. 

A Ménrót név azt jelenti: Mennyei-Napisten-or szá gá-
nak-fejedelme. Nézz fel az égre: az egyetlen csillagkép, 
amely az északi és a déli féltekén egyaránt látható, az 
Orion (Nimród). Az égi vadász mindent lát, és íjával 
vigyáz népére, Hunor és Magor leszármazottaira, hiszen az 
Ikrek csillagkép az Orion közvetlen közelében, mintegy  
a védelme alatt áll.  

A Nimród név sumér értelmezése: Párduc-úr. A párduc-
bőr kacagány felségjelvény volt a suméroknál. S lám, 
csaknem ötezer év múlva Árpád vezér vállát is párducbőr 
ékesítette, hiszen ő is Nimród kései utóda volt, akárcsak te.

áprilisi megfejtések: Hosszú haj, rövid ész. A férfiak tisztálkodásának része a borotvál-
kozás. Régen szőrpamaccsal habosított szappant kentek az arcukra, a bicskasze-

rűen becsukható borotvát nadrágszíjon fenték, tokban tartották. A míves vagy 
míjes nap jelentése és mai neve: munkanap, hétköznap. májusi megfejtések: 
Egy gyékényen árulnak, közösek az érdekeik, ugyanazt akarják, hasonló 
helyzetben vannak. Kirántják alóla a gyékényt, elbizonytalanítják, megingat-
ják, rossz helyzetbe hozzák. Nád a házam teteje. nyertesek: Balogh réka, 

Marosvásárhely; Uivărăşan Viktória, Szatmárnémeti; a marosvá-
sárhelyi L. Rebreanu Iskola IV. E osztálya; a lövétei IV. B osztály.

zsigmond emese

Nimród óriási kőszobrának 
romja a törökországi 

nimród-hegyen 

nimród koronája

a nimród-hegyi oroszlán az 
orion-nimród csillagképpel

milyen híres ikreket 
ismertek még  

a mondavilágból?  
Miben különbözik tőlük 

hunor és magor?
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