
Kiszely 
 
 
Mindig is tudtam, hogy sok igazság van abban, amit ez az ember állít, de mivel a 
legalapvetőbb kérdésben – hogy honnan származik a magyarság – nem értettünk 
egyet, írásait „en bloc”, félretettem. Most valahogyan megint elém került 
közülük az egyik, és egy érdekes részt fedeztem fel benne:    
 
 „A sárospataki könyvtárban ugyanúgy megmaradt minden. Négyszázhatvan 
éves tankönyveket olvasok. Hál’ Istennek nem katalogizálták. Nagyon 
vigyáznak rá, hogy ne katalogizálják, mert akkor a Széchenyi Könyvtár 
kiemeli, elviszi és csak kutatási engedéllyel kérhető ki.”  (Kiszely István: A 
magyar pörköltet evett, amikor...) 
 
Az OSZK a közhiedelem szerint azért van, hogy a régi dokumentumokat 
megőrizze, hogy az érdeklődők vagy a kutatók megtekinthessék őket, de ezek 
szerint ez nem egészen így van. Amit ezek elvisznek, az valahogy el is tűnik, 
mint a „kulák” vagyon Rákosi rendszerében. Saját tapasztalatom, hogy az ilyen 
könyvekről a könyvtárosok valahogy „nem akarnak tudni”. Csak ha az ember 
nagyon akaratos, és bátran állítja, hogy ennek itt biztosan meg kell lennie, akkor 
hajlandóak utánanézni. Aztán a végén néha kiderül, hogy tényleg megvan, de azt 
csak az igazgató úr írásos engedélyével lehet megtekinteni. (Nem elvinni, csak 
megnézni!) Viszont az igazgató úr most éppen nincs itt, ezért szíveskedjen a 
jövő héten visszajönni. Aztán az egész kezdődik elölről, többnyire egy másik 
alkalmazottal, aki kezdi elölről a mesét. Példának okáért, megpróbálhatja bárki, 
hogy Magyar Adorján: Ázsiából jöttünk-e, vagy európai ősnép vagyunk? című 
könyvét ki tudja-e kölcsönözni innen, vagy bármelyik megyei könyvtárból? 
(Ezekben biztosan megvan.)    
 
Már foglalkoztam ezzel a kérdéssel a Hamisítványok és eltüntetések c. 
írásomban én is: 
„A tárgyi bizonyítékok eltüntetése hatékony módszere történelmünk 
meghamisításának. Ami nincs, arról könnyen állítható, hogy nem is volt 
sohasem. Ám a dokumentumokat nem olyan könnyű „csak úgy” eltüntetni, 
rafináltabb megoldást kellett tehát keresnie az erre törekvőknek! Egyik ilyen 
módszer a hamisítvánnyá nyilvánítás. A hamisítványok megsemmisítése, 
forgalomból való kivonása minden további nélkül elfogadtatható a 
közvéleménnyel. Az a legfőbb baj, hogy a gyakorlatban az lesz a hamisítvány, 
amit „hivatalosaink” annak nyilvánítanak, emiatt tehát a dolog fordítva (is) 
működik: amit el akarnak tüntetni, arra egyszerűen ráfoghatják, hogy 
hamisítvány! Így megy ez már 1849 óta! Jó partnerek ebben azok a tudálékosok, 
akik jól megtanulták a hamis leckét, és azonnal fújják, ha meghallják például 
Literáti Nemes Sámuel nevét: HAMISÍTVÁNY!!! Literáti sokat áldozott arra, 



hogy felkutassa legrégibb írásos emlékeinket, és sikerült is összegyűjtenie 
néhányat, de „hivatalosaink” utóbb teljesen lejáratták, bemocskolták a 
nevét. Biztosan állítható mégis, hogy az általa külföldön felvásárolt magyar 
írásmaradványok nagy része eredeti.” 

„Ez idő tájt figyelt fel az Országos Széchenyi Könyvtár akkori vezetője, Mátray 
Gábor a főleg Literáti halála után felbukkanó hamisítványokra, és igyekezett 
azokat összevásárolni, hogy kivonja őket a forgalomból. ...A Literáti-
hamisítványok már - több itt nem ismertetett darabbal együtt - békésen 
szunnyadoznak az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattátában, és érdekes 
módon napjaink botcsinálta nyelvészei mutatnak érdeklődést irántuk.” 
(http://www.neumann-haz.hu) 

„De vajon miért költi egy ilyen intézmény a pénzét "hamisítványok" 
felvárárlására? Nem kellene inkább a „nem hamisítványok” gyűjtésére és 
megóvására koncentrálniuk? (Na persze, ha a cél a forgalomból való kivonás, 
akkor az csak így megy!) Hamisítvánnyá vált ilyen módon a Csiki Székely 
Krónika, a Túróci Fakönyv, és tulajdonképpen minden, ami útjába került a 
finnugorizmusnak.” 

 „Kilencven éve halt meg Szentkatolnai Bálint Gábor. Kevesen tudják, ki volt, 
mert az arra hivatott tudós társaságok halálában éppen úgy megfeledkeznek 
róla, mint ahogy életében is mellőzték. Ki volt ez a talán még Kőrösi Csoma 
Sándornál is jelentősebb tudós, felfedező, és mi volt a bűne, hogy 130 éve 
agyonhallgatják?” – olvashatjuk Tharan-Trieb Marianne, a „Múltadban nincs 
öröm” című írásában. „Korának egyik legnagyobb világutazója, Kőrösi Csoma 
szellemi örökösének bűne az volt, hogy tanulmányai és kutatásai alapján nem 
fogadta el a magyarul alig tudó Budenz és Hunfalvy-kitalálta finnugor 
elméletet... Nem csoda, hogy fennmaradt műveit máig rejtegetik a Széchenyi 
könyvtárban.” 

Nahát, nahát, már megint ugyanott... 

Horvát István, a könyvtár első „őre” (könyvtárosa, vezetője), valószínűleg forog 
a sírjában. Az antik nyelveket, Európa könyvtárait kutatva, a magyarok őseiről 
számtalan bizonyítékot felmutató tudós művei is hasonló sorsra jutottak. 

Éppen ideje lenne ennek a könyvtárnak valami új nevet adni! Lehetne például 
Hunsdorfer Iratkezelő, vagy valami hasonló, hogy ne gyalázzuk tovább 
legnagyobb magyarjaink emlékét.  

Tóth Imre, 2014.01.27 


