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Tisztelettel köszöntök  
Minden Kedves Olvasót!

A Geszterédi Aranyszablya történetével már több felületen is találkozhattak,  
megismerkedhettek! Néhány mondatban szeretném megosztani,  

hogy miért szívügyünk jómagam és a  
Geszterédi Aranyszablya Társaság Tagjai számára.

Az Aranyszablya számunkra nem pusztán egy gyönyörű és értékes tárgy.

Szimbólum – A kard a védelmet szimbolizálja.

A szablya, mint kard kiemelkedő helyet foglal el  
az ezoterikus tradícióhoz kapcsolódó jelképek között is.

Jelképezi: 
– A küzdelmet a harcot
– Hatalmat és az erőt

– Az igazságot
– Bátorságot és védelmet
– A méltóságot és erényt

A kard elválasztja a jót a rossztól

Hisszük és valljuk, hogy ez a szablya  egy fontos üzenet a múltból,  
amely úgy lebeg láthatatlanul felettünk mint egy védelmező ereklye!

Tisztelettel, Szabó József 
Geszteréd Település polgármestere
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Geszteréd kicsiny község Szabolcs megye 
déli részében, homokdombok ölelik körül és 
zárják el a nagyvilágtól, vasúton el sem érhe-
tő. Nevét mégis az egész földön megjegyezték a 
régészeti irodalom ismerői, hiszen itt került elő 
mindeddig legrangosabb honfoglalás kori lele-
tegyüttesünk, amelynek legszebb darabja – egy 
aranyszerelékes szablya egy világhírű történeti 
emlékkel áll kapcsolatban.

A geszterédi sír előbukkanásának körül-
ményei mesébe illőek. A községtől északra, a 
Nyíri-tag nevű urasági majorság közelében, 
1927. május negyedikének délutánján disznókat 
őrzött Balázs János bojtárgyerek. A domb olda-
lában a turkáló jószágok lába alatt egyszer csak 
csillogni kezdett a föld. Itt is, ott is felragyogó 
sárga ékszerek, finomrajzú díszítmények, ki-
sebb-nagyobb lemezek bukkantak elő, és egész 
halom zöldes réteggel bevont, helyenként mégis 
fénylő veret, azonkívül rozsdás fekete tárgyak 
sok furcsa csont között. A legényke visszahő-
költ, de a kíváncsiság lassan közelebb csalogat-
ta, és szedegetni kezdte a különös tárgyakat. 

A sírt maga is megbontotta, egy karperecet a 
karcsonttal együtt húzott ki a földből. Kincske-
reső nagyapák meséi derengtek fel benne, arra 
gondolt, hátha aranyat talált. Egy nagy darab 
papírvékony sárga lemezt izgatottan meg is 
szaggatott. Egész délután tépelődött, miféle em-
ber nyugvóhelyét háborgatta meg, s mit is kel-
lene tennie. Alkonyat felé elhatározta magát, s 
jelentést tett Geszterédi-Goldstein Lászlónak, 
a birtok bérlőjének, aki embereivel még az est 
leszállta előtt a helyszínre sietett. Felszedték a 
csontokat, igyekeztek mindent összegyűjteni, 
de az bizony nem volt könnyű.

A disznók nagy területen szerte túrták az 
értékes tárgyakat, betaposták, összerágták, 
ami eléjük került, egyik-másik darabot szin-
te a szájukból kellett kiszedni. A gyűjtőmunka 
a sötétedés miatt nem is volt tökéletes. A bér-
lő másnap csendőrséget hívott ki a lelőhelyre, 
megérkezésük előtt azonban a tanya lakói ki-
sereglettek, és összeszedtek minden fellelhetőt. 
Csaknem mindenki őrzött valamit a gazdag le-
leltből, amit aztán házról házra járva Goldstein 

Egy aranyszerelékes szablya
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László megkísérelt összegyűjteni. Háromnapi 
szorgoskodás után értesítette a nyíregyházi 
múzeum igazgatóját, Kiss Lajost, a nagyhírű 
néprajzkutatót. Jelentése szerint május 8-án 
már Kiss Lajos ásta fel Geszteréden a sír kör-
nyékét, de két napi ásatás után csak néhány 
apró veretet és egy nagyobb ezüst lemezt talált. 
Magához vette a Geszterédi-Goldstein László 
által összegyűjtött anyagot, de a teljesen feldúlt 
temetkezés tárgyainak a sírban való helyzeté-
ről semmi bizonyosat nem sikerült megtudnia. 
Már a következő évben megjelent Kiss Lajos tol-
lából a lelet első, rövid ismertetése, majd tíz év 
múlva ugyanő tette közzé kismonográfiában a 
sír teljes anyagát.

A nyíregyházi múzeumba került lelet igen 
gazdag ugyan, de bizonyos, hogy nem tekint-
hető teljesnek. Rebesgették, hogy a majorság 
lakói nem szolgáltattak be mindent, közülük 
többen tovább is tartogattak egyet-mást a sír 
anyagából. Emlékeztek arra, hogy egy kis szív 
alakú dísz a cséplőgép dobjába volt beverve ta-
lizmánul. Úgy látszik mégsem volt védőereje az 
ezeréves díszecskének: megsemmisült maga is, 
amikor a cséplőgép a színnel együtt porig égett. 
A leletek szétkallódásánál is nagyobb veszteség 
azonban, hogy a sír feldúlása miatt máig tisz-
tázhatatlan maradt a tárgyaknak egymáshoz 
való kapcsolata és egyes darabok rendeltetése. 
A lelet tudományos értéke így jelentősen csök-
kent. Az előkerült geszterédi sír igen tanulságos 
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abból a szempontból, hogy az emberek tudat-
lansága és közönye miatt milyen viszontagsá-
gos még a kiemelkedő leleteink sorsa is!

A geszterédi sír, honfoglalás kori férfi nyug-
vóhelye volt. A futóhomokos domboldalon a sok 
évszázad vihara hordta le róla a földet, s az ere-
detileg mélyre temetett sír így jutott a felszín 
közelébe. A sírból való koponya éltes ember 
temetkezésére vall. A sír mellékleteiből mint-
egy százat mentettek meg. Különösen érdekes 
a finom gömbsorcsüngős arany fülbevalópár, 
amely férfi sírokban teljesen szokatlan. A nők és 
a férfiak ékszerei a honfoglaló magyaroknál ha-
tározottan elkülönülnek, a legelőkelőbb férfiak 
azonban megjelenésük pompájának fokozására 

női ékszerfajtákat is viseltek. Az is feltűnő és 
ritka jelenség, hogy a geszterédi férfi ruhájának 
a gombjai aranyból voltak, nagyméretűek, bor-
dázattal ékítettek. Ékszerként – talán kar- vagy 
lábperecként – viselt egy arany és egy ezüst 
pántot, ezek széthajlítva, kiegyenesítve kerül-
tek a múzeumba. Alighanem köntösét díszít-
hették az apró arany és ezüst lemezdarabkák. A 
lemeztöredékek között mintázottak is akadnak. 
A gyakran alkalmazott, végtelenül tovaszőhető 
növényi mintát találjuk fel a geszterédi töredé-
keken is.

A geszterédi férfit fegyvereivel helyezték sír-
jába. Tegezre és a benne hordott nyílvesszőkre 
következtethetünk a vastöredékekből, vasalás-
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darabkákból. Vele adták másvilági útjára azt a 
drágamívű szablyát is, amely a geszterédi sírt 
világhírűvé tette. Szemkápráztató látvány le-
hetett ez a csaknem csupaarany szablya viselő-
je oldalán! Gazdag ötvösmunkával kidolgozott 
aranylemez burkolta a fából való, s bizonyára fi-
nom, vékony színes bőrrel bevont markolat végét 
és tövét, valamint a hüvelyhez csatlakozó szíjtar-
tó füleket. Végig sima aranylemez fedte a mar-
kolathoz hasonlóan a bőrrel behúzott hüvelyt is.

A markolat és a szíjtartó fülek arany részei 
legszebb honfoglalás kori ötvösemlékeink közé 
tartoznak. Mintázatuk jellegzetes, keleti erede-
tű, levélcsokrokból, indákból szőtt növényi, ún. 
palmettás minta, amely a honfoglalás kori vise-
let és felszerelés tárgyain oly gazdag változatos-
ságban található. 

A geszterédi szablyát hosszú időn át hasz-
nálhatták, hiszen veretein rongálódások, tö-
résnyomok, illetve forrasztások láthatók, sőt az 
egyik erősen megsérült vagy elvesztett szíjtartó 
fület utólagosan pótolták. Ennek a darabnak az 
aranyanyaga is finomabb, élénkebb színű a töb-
binél, és a mintázat kidolgozása is más, a rajz 
erősebben domború. 

A geszterédi leleteket ismertető monográfiá-
jában Kiss Lajos, igyekezett megfelelni arra, hol 
és mikor készültek a geszterédi tárgyak. Abból 
indult ki, hogy a sír Északkelet-Magyarorszá-
gon került elő, azon a vidéken, ahol legnagyobb 

számban találhatók a Vereckénél beköltöző ma-
gyarok legjellegzetesebb, legkorábbi emlékei. 
Ez volt az a szállásterület, ahol először megál-
lapodtak, és huzamosabb ideig tartózkodtak. A 
geszterédi szablya, amely láthatóan hosszú időn 
át volt használatban, betelepülőkről lévén szó, 
még a honfoglalás előtti időkből származhat. A 
magyarság művészete az előző szállásterületen 
élte fénykorát, legtisztábban a honszerzőknél 
lehet fellelni, a honfoglalás után fokozatosan 
hanyatlik, mígnem teljesen elenyészik. A gesz-
terédi szablya ennek az ötvösművészetnek a 
csodálatos darabja. 

(Dienes István – Németh Péter után)
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Mint a tudományos leírásokból ismert Gesz-
teréden 1927. május 4-én, a véletlennek köszön-
hetően, egy honfoglaláskori fejedelmi sírra 
bukkantak a mai Nyíri tag – régebben Vay ta-
nya – közelében. Ebből a sírból került elő többek 
között az a világhírű aranyszablya, melyre oly 
büszkék vagyunk mi, geszterédiek.

Sajnos sem a múzeum szakembere, – a feltá-
rást vezető dr. Kiss Lajos akkori múzeumigaz-
gató – sem az ásatáson jelenlévő geszterédiek 
nem hoztak bennünket abba a helyzetbe, hogy 
a sír pontos helyét valamilyen módon megjelöl-
ték volna az utókor számára. Lehetett ez abból 
a megfontolásból is, hogy a jöttment kincsvadá-
szok elől elrejtsék a területet.

2015-ben megalakult az Aranyszablya Társa-
ság. Fontos feladatunknak tekintettük, hogy ezt 
a sírt felkutassuk, és itt egy emlékhelyet hozzunk 
létre. Szerencsére dr. Kiss Lajos múzeumigazgató 
nagyon pontos leírást készített a helyszínről annak 
idején. Felvettük a kapcsolatot a Jósa András Mú-
zeum szakembereivel, akik segítségünkre voltak 
abban, hogy műszeres felderítéssel a sírt beazonít-
sák. Így került erre a helyre az emlékhely.

Társaságunk szerette volna, ha 2017-ben az 
aranyszablya megtalálásának 90 éves évfordu-
lójára megépült volna az emlékhely. Az előké-
születeket akkor megtettük, ezért került a gránit 
obeliszkre a 2017-es dátum. Mivel az emlék-
hely területe a magyar állam tulajdonában van, 
melynek kezelője a Nyírerdő Zrt, így az engedé-
lyezési eljárás elhúzódott. Köszönettel tartozunk 
a Nyírerdő Zrt-nek, mindenekelőtt Dr. Szalacsi 
Árpád vezérigazgató úrnak és Tölgyfa Gábor-
nak a Nyíregyházi Erdészet igazgatójának, akik 
mellénk álltak és segítettek bennünket ebben a 
munkánkban. Engedélyük alapján 2019-ben el-
kezdődhettek a várva várt munkálatok.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Legelőször végig kellet gondolnunk, hogyan 
jelenítsük meg ezt a szakrális helyet. Nemcsak az 
itt eltemetett honfoglaló fejedelemnek akartunk 
egy síremléket állítani, hanem a honfoglalás ko-
rát is szerettük volna megidézni. Így jött az öt-
let, hogy faragtassuk meg a honfoglaló hét vezér 
teljes alakos szobrát tölgyfából, hiszen a vezérek 
irányításával kerültek Geszterédre is honfoglaló 
őseink. Az emlékhely megtervezésére felkértük 

Az emlékhely létrejötte
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Kálmán Ernő Magyar Arany Érdemkereszttel 
kitüntetett építészmérnököt, aki lelkesen nekilá-
tott a feladatnak.

Kellett keresnünk olyan fafaragót, aki rövid 
határidőre elvállalja ezt. Magyarországon több 
fafaragót megkerestünk, de vagy nem vállalták a 
határidő miatt, vagy olyan árajánlatot adtak, ami 
meghaladta az anyagi lehetőségeinket. A sors ösz-
szehozott bennünket Kótér Lászlóval, egy erdélyi 
magyar fafaragóval, aki nem a nagy üzletet látta 
ebben feladatban, hanem szívügyének tekintet-
te a megbízást. Szatmárnémetiből több mint egy 
hónapra geszterédi lakost csináltunk Laci bará-

tunkból. Szabó 
József polgármes-
ter úr biztosított 
szállást, Törő 
András igazga-
tó úr segítségével 
pedig megoldot-
tuk, hogy itt tar-
tózkodási ideje 
alatt megoldódjon 
az étkeztetése. 
Hetente az önkor-
mányzat buszával 
Horváth László a 
helyi futballklub 
szakosztályveze-
tője hozta, vitte a 
művész urat.

Amikor a fafaragó elkezdte a munkát Ke-
mény József vállalkozó, alpolgármester úr 
telephelyén, híre ment, és az emberek kíván-
csian várták a szobrok elkészültét. Mi pedig 
örültünk az érdeklődésnek, mert sokan nem 
tudták a faluban, hol is van ez a titokzatos 
sírhely.

KELL EGY CSAPAT!

Amikor ezt a fiatal akácerdőben lévő terü-
letet átvettük az emlékhely kialakítására, min-
denekelőtt kellett találnunk a társaságból és a 
társaság tagjain kívül olyan embereket, akiknek 
lelkesedése nem tiszavirág életű. Megérdemlik, 
hogy név szerint is megemlítsük őket.

Íme a csapat: Bacskai József, Csabai János, 
Csabai Róbert, Hajdu László, Jakabóczki Ist-
ván, Kemény József, Kókán István, dr. Kóti Csa-
ba, Kovács Béla, Molnár Mihály, Molnár János, 
Mondok István, Pataki József, Pataki Sándor, 
Radócz András, Radócz László, Radócz Tamás, 
Törő András.

Ők azok, akikre szinte minden alkalommal 
számíthattunk. Ki kell emeljük Kemény Jó-
zsef segítségét, aki nemcsak a telephelyét bo-
csájtotta rendelkezésünkre, hanem ő maga és 
alkalmazottai is a munkálatok szinte minden 
fázisából részt vállaltak. Voltak sokan olyanok, 
akik alkalmanként csatlakoztak hozzánk, így a 
tűzoltók, a futball klub- a nyugdíjas egyesület 
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tagjai. Lehetetlen vállalkozás mindenkit fel-
sorolni, akik részt vettek ebben a munkában. 
Természetesen mindenki munkája fontos volt, 
azért értékeljük nagyra az emberek hozzáállá-
sát, mert szívből jött, és ki-ki képessége, ideje 
szerint vette ki a munkából a részét.

Az emlékhely létrehozása a társaság és az 
önkormányzat közös finanszírozásában való-
sult meg. Köszönet érte! A legnagyszerűbb eb-
ben az volt, hogy ez a közös munka közelebb is 
hozott bennünket egymáshoz, csapattá avatott 
bennünket a közös cél, az emlékhely kialakítása. 
Megvalósítottuk Böjte Csaba gondolatát, misze-
rint: „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó em-
ber van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglát-
ja milyen sokan odaállnak mellé.” 

EPILÓGUS

Miért is volt fontos számunk-
ra az emlékhely elkészítése? 
Azért, mert nemcsak ennek az 
egy honfoglaló fejedelemnek 
akartunk emléket állítani, akit 
itt temettek el, hanem rajta ke-
resztül tisztelegni akartunk a 
honfoglaló hősök előtt, akik ide 
vezették népüket. Ezzel kezdődött 
meg a mi Kárpát-medencei hon-
foglalásunk. Az első letelepedett 
csoport, amely itt talált jó földet, 
jó legelőt, szép tájat, ahol a meg-

élhetését biztosítottnak látta. Ezt a földet válasz-
totta, ezért harcolt, ezt védte. Közösséget hoztak 
létre. Nem volt könnyű elsőnek lenni, kialakítani 
az együttélés szabályait, de volt valami közös cél-
juk, ami összetartotta őket.

Nekünk is ma, erre az összetartozásra van a 
legnagyobb szükségünk! A fennmaradásunk zá-
loga az egyetértés, az egymás tisztelete. Ez meg-
hozza a lelki békét, és egymás elfogadását. Az 
ember társas lény, nem tud egyedül eredménye-
ket elérni, csak a közös cél, a közös gondolkodás 
hoz biztos jövőt. Tanuljunk őseinktől kitartást, 
összefogást, mert az ellenség mindig itt ólálko-
dik körülöttünk, de ha összezárunk, megmara-
dunk szép, kicsiny falunkban barátságban, bé-
kességben.
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Leülhetünk ezen az emlékhelyen 
egy közös asztalhoz, eltölthetünk egy 
délutánt beszélgetéssel, miközben ro-
tyog a bográcsban egy szarvas. A mon-
da szerint egy szarvas vezette ide az 
első lakókat. A bogrács körül nagy tör-
ténelmi dolgokon is elmélkedhetünk.  
Pl ilyeneken:

„Álmos vezér küldetése az volt, hogy 
összegyűjtse a rokon íjfeszítő népeket és 
erőszövetséget kovácsoljon. Művét vitte 
tovább az utolsó fejedelem, Vajk – az első 
magyar király, István – aki ezt a külde-
téstudatot egy új dimenzióba emelte. Úgy 
alakította ki keresztény államát, hogy az 
ősök hagyományára, hagyatékára építke-
zett. A szuverenitásra, az integritásra, a 
függetlenségre, a hagyományok és az ősök tisztele-
tére. Ez volt az a biztos alap a magyar nép sanyar-
gattatásainak és véráldozatainak időszakában, 
amire újra és újra új hazát építhettek. A jövő mindig 
a múlt méhében születik meg. Nem szabad elfelej-
teni, hogy honnan jöttünk és kik vagyunk. Tudjuk 
azt, hogy mi onnan származunk, ahol a nap felkel 
és tudjuk azt, hogy ez a származástudat, ez az ön-
azonosság, egymás szeretete, megbecsülése és a ro-
konaink megbecsülése a jövőnk záloga.” (Kásler M.)

A magyar társadalmi élet és ünneprend egyik 
régi hiányossága és adóssága, hogy nincs egy 
olyan ünnepünk, amikor a magyarság legna-
gyobb valós őseiről az ő történelemformáló szere-

pükről és a magyarságot megtartó tetteiről emlé-
kezne meg méltósággal az egész nemzet.

Mi, geszterédiek, a május 4.-ét az aranyszablya 
megtalálásának napját, kitűzhetjük a megemlé-
kezés napjának. Elzarándokolhatunk az emlék-
helyre, ahol megemlékezünk őseinkről, magyar-
ságunkról, nemzetünkről, hisz ők kezdték írni a 
magyar nemzet első lapjait a Kárpát-medencében. 
Őseink megszerezték nekünk ezt a földet. Ez a föld 
ma már a mienk is, védjük, óvjuk, mert ha időn-
ként el is hagyjuk, ha megtérünk mindig vissza-
vár, otthont nyújt számunkra.

Emlékezzünk őseinkre büszkén és méltósággal!
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Rácz János a Geszterédi Aranyszablya Társa-
ság elnökének kezdeményezésére, közösen ha-
tároztuk meg, hogy milyen formában kerüljön 
bemutatásra az Aranyszablya Emlékhely, mint 
a világhírű geszterédi szablya történelmi lelő-
helyének megjelenítése. Én e felkérésnek eleget 
téve készítettem el a terveket. 

A lelőhely ma egy fiatal erdőben helyezkedik 
el ott, ahol 1927. május 4-én megtalálták a híres 
leleteket, mely a magyarság eredetének tanúi.

A mintegy 15 méteres körben a honfoglaló hét 
vezérek, gyönyörű tölgyfából faragott két és fél mé-
ter magas szobrai állnak. A kör közepére került az 
a nemes gránit kőoszlop, mellyel az ide eltemetett 
honfoglaló fejedelemnek állítunk emléket. A kőosz-
lop mögött egy X /kereszt/ formájú fából faragott 
kopjafa motívumokkal készített zászlótartó van, 
mely a X. századot is szimbolizálja. A zászlótartó 

két ágán, egy magyar és egy honfoglaláskori zász-
lót lobogtat a szél. Az emlékhely külső körében hét 
kocsányos piramis tölgy áll büszkén, a hét magyar 
honfoglaló törzs emlékére. A hét honfoglaló vezér 
és a hét magyar törzs neveit gránittáblák jelölik. 
Az emlékhely gyepesített, kőpadokkal, parkolóval 
információs táblával lett kialakítva.

Nagy lelkesedéssel örömmel készítettem el 
a magyarságot reprezentáló terveket, hiszen ez 
a szabolcs-szatmár-beregi térség születésem és 
gyermekkorom helye, mely egész életemet mun-
kásságomat meghatározta. Innen nem messze, 
Tiszaszalkán születtem. A nyíregyházi líceum 
után Budapestre kerültem az Újpesti Felső Ipa-
riskolába, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen 
építészmérnökként végeztem.

Ezt követően kerültem Debrecenbe, ahol a 
Debreceni Tervező Vállalat alapító mérnöke-

Kálmán Ernő építészmérnök, 

a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje

Tervezői gondolatok a Geszterédi  
Aranyszablya Emlékhely kapcsán
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ként tevékenykedtem. Mint fiatal építésztervező 
nagy tervezői feladatokat kaptam, de soha nem 
a feladat nagysága érdekelt, hanem a kihívás, a 
tartalom, és ami mögötte van. A tervezőirodá-
ban vezetőtervező, majd műteremvezető, végül, 
mint főmérnök dolgoztam. A nyugdíjkorha-
tárt elérve, folytatom tervezői munkámat ma-
gánvállalkozás formájában, mind a mai napig. 
Terveztem: bölcsődéket, óvodákat, több mint 
20 iskolát, ipari épületeket, kórházakat, cam-
pingeket, társasházakat. A legnagyobb elköte-
lezettséggel a szakrális épületeket terveztem. 
Így valósult meg az a 12 templom is, amit ed-
digi életem során megterveztem. Ebbe a szak-
rális körbe tartozik a Geszterédi Aranyszablya 
Emlékhely tervezése is. A feladathoz így álltam 
hozzá és öröm volt számomra, hogy munkám-
mal hozzájárulhattam ahhoz, hogy ez az em-
lékhely ilyen szép lett.

Örülök, hogy az emlékhely Trianon 100 éves 
évfordulójára elkészült.

SZÁZ ESZTENDŐ NEM A VILÁG, ÉLJEN A 
MAGYAR SZABADSÁG!

A hit és a közösség ereje, a szellemei össze-
tartozás kössön össze bennünket, hogy együvé 
tartozzunk, és kovácsolja egybe ezt a nemzetet! 
Ehhez az együvé tartozáshoz járult hozzá ennek 
a nemes, szép honfoglalás kori emlékhelynek a 
közös megvalósítása is.
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Amikor megkeresett Rácz János az Arany-
szablya Társaság elnöke, hogy faragjam meg 
Geszteréden a honfoglaló vezéreket, igencsak 
megörültem. Ez már a második ilyen jellegű 
nagyméretű alkotásom a tiszakanyári szobor-
park után.

Hálás vagyok az elnök úrnak a megbízásért, 
köszönöm, hogy minden segítséget megadott ah-
hoz, hogy ezt a feladatot a lehető legjobban meg 
tudjam oldani. Köszönöm Szabó József polgár-
mesternek a szállást és szállítást, hogy hetente 
hoztak és vittek. Köszönöm Kemény József alpol-
gármesternek, helyi vállalkozónak, hogy telep-
helyén helyet biztosított a szobrok faragásához, 
hogy nyugodtan tudtam a munkámat végezni. 
Köszönöm ezt nekik.

Magamról röviden annyit, Szatmárnémeti-
ben, Erdélyben lakom, és 50 éve foglalkozom fa-, 
kő-, márvány- és csontfaragással. Tagja vagyok 
az országos láncfűrészes fafaragó válogatott-
nak. 1978 óta tagja vagyok a Szatmári Képzőmű-
vészek Egyesületének. Évente két egyéni és hat 
közös kiállításon veszek részt. Eddig tizenkét 
településen van monumentális köztéri szobrom.  

Kótér László fafaragó művész
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Teljes szoborpark három helyen van, Magyar-
országon és Erdélyben. Létrehoztunk Szatmár-
hegyen egy magánmúzeumot, ahol több mint 
ötszáz munkám is megtekinthető. Részt veszek 
különböző faragó szimpóziumokon, alkotótábo-
rokban, ahol gyerekeket is oktatunk a faragás 
fortélyaira. Egyaránt kedvelem a reális és stili-
zált absztrakt formákat. 

Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, 
hogy Geszteréden megfaraghattam a hét ve-
zér teljes alakos szobrát, melyek az Aranyszab-
lya Emlékhelyen lettek felállítva. Remélem, lesz 
időm és lehetőségem, hogy előbb vagy utóbb ezen 
a történelmi helyszínen én is megcsodálhassam 
munkáimat.
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1981 január 19-én születtem Nyíregyházán. 
Születésemtől kezdve geszterédi lakosként élem 
mindennapjaimat. Gyermekkorom óta foglal-
koztat a fa léte, mint megmunkálható elem. 
Amióta az eszemet tudom, mindig a fafaragás 
különböző formáját próbálgattam. 18 éves ko-
rom óta munkával keresem a mindennapi be-
tevőre valót. Nagyon sok munkahelyen megfor-
dultam, ahol iskolázatlanságom miatt betanított 
munkásként tevékenykedtem.

Szabadidőmben rengeteget foglalkoztam fa-
megmunkálással, faragással, hisz szívem mindig 
ebbe az irányba húzott. A 2015-ös év volt az az év, 
amikor eldöntöttem, megpróbálkozom saját ter-
mékek értékesítésével. Nádudvaron elvégeztem 
egy tanfolyamot, szakképesítést szereztem, kitűnő 
bizonyítvánnyal. Népi faműves és fajátékkészítő 
lett belőlem. 2017-ben egyéni vállalkozást nyitot-
tam és azóta faművesként próbálom megkeresni a 
mindennapi betevőt családom számára.

Kézműves termékeimet, vásárokban, inter-
neten, és egy nyíregyházi galériában értékesí-
tem. Többségében használati tárgyakat, konyhai 
kiegészítőket, ajándék- és dekorációs tárgyakat 

készítek. Készítek 
még hagyományos- 
és régi stílusú bútor-
darabokat, faragáso-
kat. Ezeket igyekszem 
mindig a saját elgondolásom szerint, de a régi 
idők motívumvilágával megvalósítani. Ezeknél a 
bútoroknál igyekszem betartani a régmúlt idők 
szerkezeti összeállítását. Örülök annak, hogy 

Hajdu László népi faműves
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egyre többen ismerik meg munkásságomat, és 
bíznak meg különböző faragott tárgyak elkészí-
tésével.

Így lehettem részese ennek a gyönyörű 
Aranyszablya Emlékhely elkészülésének. Na-
gyon nagy öröm volt számomra, amikor Rácz 
János úr megkért, hogy készítsek el egy zászló-
tartót az emlékhely kellős közepébe. Hatalmas 
megtiszteltetés volt ez számomra, és büszkeség 
tölt el, hogy munkámmal hozzá tudtam járulni 
az emlékhely méltó kialakításához.

Lehetőségemből adódóan, próbálom mindig 
támogatni az Aranyszablya Társaságot, hol tár-
sadalmi munka résztvevőjeként, hol saját szak-
mai tudásommal. Volt már lehetőségem kézmű-
ves foglalkozást is tartani, gyerekek és felnőttek 
számára egy-egy rendezvényükön.

Sok foglalkozást tartok gyerekeknek, felnőt-
teknek egyaránt, ami iránt mindig nagy az ér-
deklődés. Meglátásom szerint mindenképpen 
érdemes tovább foglalkozni a régmúlt idők búto-
raival, eszközeivel, és a vele járó munkálatokkal. 
Fontosnak tartom, hogy a mai fiatalság is megis-
merje a múltban használatos eszközöket, biztat-
va őket a népi hagyományok tiszteletére, megőr-
zésére. Bízom benne, hogy lesznek folyamatosan 
olyan fiatalok és idősebbek is, akik a népi mes-
terségeink iránt érdeklődnek, és érdeklődésük-
kel megteremtik annak a lehetőségét, hogy ez a 
mesterség ne haljon ki, fennmaradjon.
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Radócz András  
a társaság alapító tagja

Születésem óta Geszteréden élek, a csalá-
dommal együtt. Soha nem gondoltam rá, hogy 
máshová elmenjek, mindig megtaláltam azt a 
munkát, amely a szülőfalumhoz köt. Szerintem, 
aki szeret dolgozni, szereti a földet, az állatokat, 
megtalálja a falusi élet szépségét. 

Munkám mellett mindig szántam időt a falu 
szépítésére, kerestem az alkalmat, miben segít-
hetek a mindenkori vezetésnek.  A sport külö-
nösen érdekelt, ezért elvállaltam a sportelnöki 
felkérést.

Bármit kell segíteni, szívesen elvállalom.

Az Aranyszablya megalakulásánál első szóra 
beléptem a Társaságba, az alapítók közé. A cé-
lokkal egyetértek, minden rendezvényen részt 
veszek, anyagilag amennyire erőmből telik tá-
mogatom az ott folyó munkát. Fizikai munká-
ban természetesen kiveszem a részem, fiaimmal 
együtt. Az emlékhely elkészítésénél az első kapa-
vágástól a zászló kitűzéséig minden munkafá-
zist segítettem. 
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Nagyon örülök, hogy sikerült ezzel a csapat-
tal megvalósítani ezt a nagyszerű emlékhelyet. 
Külön öröm számomra, hogy a két fiú unokám is 
tudott segíteni bizonyos munkákban.

Szeretnék példát mutatni nekik, hogyan kell 
megtalálni nehéz helyzetben is a megélhetésün-
ket, örökségül hagyom nekik, szeressék ezt a kis 
falut, amelyet ősei tartanak össze.
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Miért támogattuk az Aranyszablya Társasá-
got? A kérdés kapcsán három fogalom vetődött 
fel bennünk... az otthon, a szülőföld, és a haza.

Az otthon véleményünk szerint az a hely, ahol 
otthon vagyunk a világban, így Tamási Árono-
san fogalmazva. Az otthon vagyunk érzést akkor 
tapasztaljuk, amikor hazaérünk valahonnan…, 
most már nem történhet nagy baj, már megér-
keztünk.

Wass Albertesen pedig:

Ahol valaki vár este.
Ahol úgy fekszel le az ágyba,  
hogy nem csak alszol, hanem pihensz.
Nem csak pihensz, hanem kipihened magad.
Kipihened az életet, az embereket, mindent.
Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés.
És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, 
akik hozzám tartoznak.

Kemény Józsefné  
a kuratórium tagja

Kemény József  
a társaság alapító tagja

és
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A szülőföld a három fogalom közül azt hisz-
szük a legnyilvánvalóbb. A szülőföld leegysze-
rűsítve az a hely, ahol születtünk. Itt vannak a 
gyökereink, a nagyszülők, a dédszülők sírjai, és 
egyáltalán, itt kaptuk kezdeti indíttatásunkat, 
ami talán a legmélyebben meghatároz bennün-
ket. Minél több időt élünk a szülőföldünkön, 
annál hangsúlyosabb lesz az identitásunkban.  
A szülőföld, amihez a múlt köt, emlékek, csa-
ládi történetek, tárgyak, barátok, és ami a leg-
meghatározóbb, a gyökereink.

Számunkra nagyon fontos, hogy a gyereke-
inknek, unokáinknak meg tudjuk mutatni, hogy 
ebbe az iskolába jártak nagyszüleitek, ide járt 
édesapád, édesanyád. Szerencsésnek érezzük 
magunkat, mert a szülőföld az, ahol a gyökere-
ink vannak, és még szerencsésebb, hogy itt van 
az otthonunk is.

A haza a harmadik, és talán a legnehezeb-
ben megfogható fogalom. A haza egy társa-
dalmi és politikai környezet, és milyen sze-
rencsések vagyunk, hogy benne található a 
szülőföldünk és az otthonunk. Magyarország, 
Geszteréd, a szülőföldünk, a hazánk. Mert lak-
ni, élni lehet sok helyen, de szülőföldje csak 
egy van az embernek.

Ezért segítettük, támogattuk az Aranyszab-
lya Emlékhely kialakítását. Büszkék vagyunk 
arra, hogy tagjai lehetünk az Aranyszablya 
Társaságnak, és a mi segítségünkkel mara-

dandót hozhattunk létre Geszteréden. Örü-
lünk, hogy valakinek eszébe jutott, hogy ezzel 
a honfoglalás kori örökségünkkel - az arany-
szablyával - kezdeni kell valamit. Minden tisz-
teletünk a Rácz családé, hogy ezt bevállalták, 
végig csinálták.

Reménykedünk, hogy a Geszterédről elszár-
mazott családok, gyerekek nem feledik el apáik, 
nagyapáik tanítását, és ha visszatérnek szülőfa-
lujukba büszkék lesznek arra, hogy innen szár-
maznak, mint ahogy sokan mi is, az itt élők, ma 
is így érzünk...
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Gyerekkorom meghatározó élményei Geszte-
rédhez kötnek. Sajnos szüleim halála óta ritkáb-
ban járok a faluban, de a falu és az itt élők élete, 
fejlődése mindig is érdekelt, még ha tevőlegesen 
nem is vettem részt benne.

Ezért nagyon örültem a Geszterédi Arany-
szablya Társaság létrejöttének, mely nem csak 
az itt élőket szólította meg egy szép cél érdeké-
ben. A társaság céljait szívügyemnek érzem. 
Kevés településnek van ilyen különleges kincs a 
birtokában, mint a sok évig csak a szakmai ber-
kekben számon tartott honfoglalás kori vezéri 
sír, melynek leletei közül kiemelkedik az arany-
szablya. A társaság fontos feladatának tekinti a 
lelet megismertetését a falu lakóival, illetve az 
ország téma iránt érdeklődő lakosaival, emléket 
állítani, megőrizni az utókor számára.

Ennek az egyedülálló leletnek véleményem 
szerint óriási jelentősége van és lesz a falu életé-
ben, mivel ez egy olyan unikum, amellyel ki le-
het lépni a szűkebb és tágabb környezet elé, ezen 
keresztül bemutatva őseink életét, és bemutatva 
a mai Geszterédet is.

Ennek az útnak 
nagyon fontos lépé-
se volt a fejedelmi sí-
remlék méltó kiala-
kítása, amelynek megálmodója Rácz János és 
felesége. Ők ketten a társaság megalapítói, akik 
felkarolták ezt a nemes eszmét. Sikerült a falu 
nagy részét az ügy mellé állítaniuk, olyan kis 
közösséget sikerült létrehozni és megmozgatni, 
akik szívesen vállalták a célok elérése érdekében 
a tevékeny részvételt. Nem kis anyagi áldozat és 
fizikai munka ráfordításával tudtunk méltó em-
léket állítani az itt eltemetett honfoglalás kori fe-
jedelemnek.

Társaságunk ezen kívül a falu más történel-
mi emlékeit is igyekszik megőrizni az utókor 
számára.

Vannak még további céljaink, ezek közül ki-
emelkedik magának a leletnek, az aranyszablyá-
nak a valósághű elkészítése, amely reményeink 
szerint, hasonló összefogással, mint ez az em-
lékhely, el fog készülni. Szerencsére nagyon sok 
ember felismerte a faluban és tágabb közössé-

Dr. Kóti Csaba  
a kuratórium tagja
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günkben, környezetünkben is ennek jelentősé-
gét, ami nemcsak a falunak lesz érték, hanem 
országunknak is.

A most felavatandó Aranyszablya Emlékhely-
lyel egy olyan lelet kerül a köztudatba, ami se-
gít megőrizni történelmünket, emlékeztet múl-
tunkra.

Tudjuk, akinek nincs múltja, annak nincsen 
jelene és nincs jövője sem.

Az elkészült emlékmű avatása mérföldkő 
mind az Aranyszablya Társaság, mind Geszte-
réd életében.
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Kékfekete bársony az ég teteje, 
Abban ragyog a nagy Göncöl szekere. 
Nótát mondok a nagy Göncöl-szekérről, 
Vagyis inkább a hét magyar vezérről.

ÁPRÁD volt az első vezér, a legfő; 
Szeme, mint az oroszláné, rettentő! 
Kardja, mint az istennyila úgy vágott. 
Ki is vágott minekünk egy országot!

Árpádnak az öregapja ELŐD volt, 
De biz’ abban hatalmas nagy erő volt. 
Rezes kópja százesztendős kezében, 
Unokáját üstökösként kisérte.

KENDÉ-nek is fehér volt már a feje, 
Mint ősszel a vén havasok teteje. 
De nagyokat rikoltott a csatában: 
„Fiatalság, ezt csináld meg utánam!”

ÓNOD vezér akkor sem állt leghátul, 
Ha ész kellett, még pedig a javábul. 
Ónod vezér süvegében elég volt, 
Mikor az a süveg Ónod fején volt.

TAS vezér is gyöngyhírt hagyott magárul: 
Martó királyt nadrágolta pogányul. 
Ő volt apja a nagy dicső Lehelnek, 
Kinek kürtjét Jászberényben emeld meg!

Várak ellen HUBA vezér járt hadat, 
Vas-kosokkal döngette a falat. 
A cseheket kidobálta Nyitrából: 
„Coki, bratye, az Atilla várából!”

Vezérek közt TÉTÉNY volt a hetedik, 
Arannyal kék felírni a tetteit! 
Mint Erdélyért, nem harcolt úgy seholse, 
Azóta se veszett abból egy hold se!

Kékfekete bársony az ég teteje, 
Hét fényes kard a nagy Göncöl-szekere: 
A hét vezér, mikor oda feltérült, 
Beleszúrta a bársonyba emlékül.

GÁRDONYI GÉZA

A HÉT VEZÉR
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A HÉT VEZÉR
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ÁRPÁD
a Megyer törzs vezére

ÁPRÁD volt az első vezér, a legfő;
Szeme, mint az oroszláné, rettentő!
Kardja, mint az istennyila úgy vágott.
Ki is vágott minekünk egy országot!
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ELŐD
a Nyék törzs vezére

Árpádnak az öregapja ELŐD volt,
De biz’ abban hatalmas nagy erő volt.
Rezes kópja százesztendős kezében,
Unokáját üstökösként kisérte.
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OND
(ÓNOD)
a Tarján törzs vezére

ÓNOD vezér akkor sem állt leghátul,
Ha ész kellett, még pedig a javábul.
Ónod vezér süvegében elég volt,
Mikor az a süveg Ónod fején volt.
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KOND
(KENDE)
a Kürtgyarmat törzs vezére

KENDÉ-nek is fehér volt már a feje,
Mint ősszel a vén havasok teteje.
De nagyokat rikoltott a csatában:
„Fiatalság, ezt csináld meg utánam!”
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TAS
a Jenő törzs vezére

TAS vezér is gyöngyhírt hagyott magárul:
Martó királyt nadrágolta pogányul.
Ő volt apja a nagy dicső Lehelnek,
Kinek kürtjét Jászberényben emeld meg!
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HUBA
a Kér törzs vezére

Várak ellen HUBA vezér járt hadat,
Vas-kosokkal döngette a falat.
A cseheket kidobálta Nyitrából:
„Coki, bratye, az Atilla várából!”
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TÖHÖTÖM
(TÉTÉNY)
Keszi törzs vezére

Vezérek közt TÉTÉNY volt a hetedik,
Arannyal kék felírni a tetteit!
Mint Erdélyért, nem harcolt úgy seholse,
Azóta se veszett abból egy hold se!
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A Létrehozók
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Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány
4232 Geszteréd, Kállói u. 2. 

Mobil: +36 (30) 943 4100 
E-mail: info@geszterediaranyszablya.hu 
Honlap: www.geszterediaranyszablya.hu
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