Varga Zoltán

A hazai események
Az elmúlt 5 év hazai eseményeinek összefoglalásával az a célom, hogy átfogó képet
nyújtsak a kedves olvasónak arról az útról, amelyet eddig megtettünk mindazok ellenére, hogy
történetünk több részlete már megismerhetővé vált Purisaca Golenya Ágnes: Táltosok Barlangja
c. könyvéből. Eddigi tevékenységünk eredménye nem csak azok munkája, kiket e fejezetben
nevesítek. Nagyon sokan tolták a szekeret a háttérből. Ki ötletekkel, adománnyal, fordítással, a
videók feliratozásával, vagy őszinte, baráti bíztatással. Minden segítség jól jött és jól fog jönni a
jövőben is. Hálás köszönettel tartozom ezért barátaimnak!
A hazai Móricz-kutatásokban sok személy tett le az asztalra az utóbbi bő két évtizedben.
Mindenkinek köszönettel tartozunk, ki lehetőségeihez képest újabb és újabb mozaikdarabkákkal
segített a tisztánlátásban. Az ezredfordulón Pap Gábor művészettörténész segítségével elérhetővé
vált Farkash Dániel németországi hagyatéka, amelyből több levelet is megismerhettünk,
nyomtatásban a Táltos Ménhír c. lapban jelent meg. Az 1981-es Chimborazo expedíció tagjai
jártak Móricz Chumbaratzai birtokán, amit Camp-nek neveztek. Az első hivatalos beszámoló –
mintegy három évtizeddel később – az ott történt beszélgetésekről, amely meglepően új
megvilágításba helyezi a témát, Zele Richárd: Üzenet az istenektől c. könyvében látott
napvilágot. Móricz János és Pataky László közötti levelezés anyagát Born Gergely dolgozta fel.
A teljes névsor ennél természetesen hosszabb, de a teljes történet megismeréséhez mindez
kevésnek bizonyult.

Purisaca Golenya Ágnes regénytrilógiájának borítói.

2011. május 13.-n Leányfalun tartotta előadását Purisaca Golenya Ágnes írónő
„Barangolás a Táltosok Barlangjától a Dél Keresztjéig – avagy ősi magyar nyomok Amerikában”
címmel. Már az év elején feliratkoztam hírlevelére, így értesültem arról is, hogy felvette a
kapcsolatot Móricz egykori ügyvédjével és barátjával, Dr. Gerardo Peña Matheus úrral, így
korszakalkotóan új információk birtokában lehet az üggyel kapcsolatban. Többen utaztunk
Tatáról az előadásra, melyet digitális kamerámmal rögzítettem, ígérve természetesen Ágnesnek,
hogy a rendelkezésére bocsátom a felvételt. Egyeztetés után Ágnes Istenes Győzővel
meglátogatott, átadtam számára a kiírt lemezeket. Tájékoztatott az útjai során szerzett
dokumentumok és interjúk témáiról, mennyiségéről. Szívesen közkinccsé tenné ezeket – mondta
–, de a feldolgozásuk munkaigényes, egyedül nem képes rá.

Szeptember 21.-n a Tatai Civil Napok keretein belül közös teltházas előadást tartottunk,
amely Ágnes „A perui papnő” c. könyvének helyi bemutatója is volt. Az előadóterem felé menet
vetette fel Ágnes, hogy szükség lenne egy csoportra, amely összefogja a hazai Móricz kutatások
eredményeit, valamint feldolgozná az általa hazahozott rengeteg anyagot. Alig 8 méter megtétele
alatt elvetettük fejünkben e gondolat magvát, majd a neveink bekonferálásakor bólintással adtuk
egymás tudomására, hogy megcsináljuk. Az egyesületünk alapító ülése a tatai BorDó Házban
történt 2011. október 22.-n. Az első kezdeményezés egy körmendi Móricz János Emléknap
tervezete volt, ahol a kutató szülővárosában tisztelgünk az emléke előtt. Ennek előkészületeiről
Ágnes elektronikus levélben tájékoztatta az ügyvéd urat, kérvén, hogy néhány mondat erejéig
üzenetben köszöntse az eseményen megjelenteket. – Személyesen jelennék meg az eseményen és
elmondanám a magyaroknak mindazt, amit erről a nagy formátumú emberről tudniuk kell –
hangzott a válasz. Ez volt az a hógolyó, amely elindította a lavinát…
2012. április 14-15.-n Körmenden, a Batthyány-kastély színháztermében nagy
érdeklődéssel kísérve, jó hangulatban folyt le a Móricz János Nemzetközi Őstörténeti
Konferencia. Az előadók: Dr. Gerardo Peña Matheus (akit családja is elkísért Magyarországra),
Ruth-Rodriguez Sotomayor, Manuel Palacios, Klaus Dona, Purisaca Golenya Ágnes, Dr.
Kisteleki Géza, Szilvássy Péter, Varga Géza és Varga Zoltán. A tolmácsok Bota Zoltán, Flores
Andrea és Frank Dóra voltak. Az előadások szüneteiben Alexander Horsch és Pápai Mária zenélt.
Az együttműködő szervezők: Körmend Város Önkormányzata, Csaba József Honismereti
Egyesület, Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár és a Körmendi Kulturális
Műhely.

A konferencia és az azt követő sajtótájékoztató.
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A rendezvényről 5 lemezes, 11 óra
előadást tartalmazó DVD-csomag került
kiadásra.

Az emlékeim rendezése közben nem tudok átsiklani afelett, hogy munkánkat sajnos két
esetben is bombariadóval zavarták meg. Emiatt mindkét nap a kora reggeli órákban átvizsgálták
az objektumokat, valamint a beléptetést is szigorítottuk. Vajon a tények tisztázása volt
valaki(k)nek kellemetlen, vagy netán Móricz János mindeddig bizonyítatlan, homályba vesző
egykori hazai tevékenysége sértette az önérzetét? Körmend Város Önkormányzata a rendezvény
után kifejezte együttműködési szándékát abban, hogy Móricz egykori szülőháza előtti területen a
későbbiekben egy kis emlékhelyet állítson. A kutató születésének 100. évfordulóján itt fogunk
koszorúzni terveink szerint. Körmend alpolgármestere, Szabó Ferenc úr a kezdetektől fogva
pártolja az ügyet. Horváth Róbert tapolcai szobrászművész már el is készítette az első
agyagformát…
A rendezvényről a Vas Népe napilapban az alábbi közlemény jelent meg április 16.-n:
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2012. április 18-n az
Országos
Mezőgazdasági
Könyvtár és Dokumentációs
Központ (Budapest I., Attila
út
93.)
nagytermében
sajtótájékoztatót tartottunk,
amelyet
megtiszteltek
jelenlétükkel Dr. Jaime
Augusto
Barberis
úr,
Ecuador
magyarországi
nagykövete,
valamint
Domingo Santiago Cullen
úr, Argentína nagykövete is.
A csekély érdeklődésre
magyarázat
lehet
a
sajtófelelősünk, Czuh János
által közölt tény, miszerint
több újságíró kollégája
jelezte, hogy az „írjuk át a történelemkönyveket” szlogennel nem adhatnak le cikket. Az ügyvéd
úr a két nagykövet részére átadott egy-egy dedikált példányt a könyvéből, hogy jobban
megismerhessék Móricz János életútját. A nagykövet urak amellett, hogy nagyra értékelték
Móricz János tevékenységét, kifejezték annak fontosságát is, hogy a tények további kutatása
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nagyban hozzájárulhat az emberiség kulturális örökségének megismeréséhez, valamint az
országaink közötti kapcsolatok erősítéséhez.

Domingo Santiago Cullen és Golenya Ágnes.

Az ügyvéd úr dedikál.

Az események után Guillermo Aguirre BuenosAires-ből e-mail küldeményében számos jó minőségű
fotót küldött Golenya Ágnesnek arról a fémlemezről,
amelyet a páncélszekrényében őriz. E lemezről már több
fotó keringett a világhálón, de ez az első, amelyen kiváló
részletességgel lehet vizsgálni annak részleteit.
Guillermo volt az életrajzírója Julio Goyen Aguadonak,
aki egykoron Móricz János barátja volt. 1968-ban
Móricz levitte Julio Goyent a fémkönyvtárba, állítólag
ekkor Móricz állítását bizonyítandó magukkal hoztak
néhány tárgyat. A páncélszekrény még egy rendkívül
fontos dolgot őriz: a fémkönyvtár lemezein lévő
ideogrammák Móricz szerinti fordítókulcsát. A lelet
esetleges laboratóriumi vizsgálata meghatározhatná
annak fémes összetevőit, valamint utalhat az
előállításának módszerére. Az már a fotók vizsgálata
során is egyértelmű, hogy az aranyat kizárólag felszíni
bevonatként használták, mintegy korrózióvédelem
gyanánt, az alaplemez – ahogy az a sérülések helyén
látszik – bronzos benyomást kelt. A lemez eredetiségét
természetesen többen kétségbe vonják, mivel nem
ellenőrzött, dokumentált körülmények között került elő.
Guillermo Aguirre.
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A Guillermo-féle aranyozott fémlemez. A felső fotókon jól látszódnak az eredeti
hordozófémet feltáró sérülések.
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Ezen
a
nagyításon
szembeötlő, hogy szövetmintázat nyomódott a
puha aranyozásba.

Móricz János spanyol
jegyzete az ideogrammák
lehetséges megoldásával.

A fémlemez és őrzője.
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E könyv első magyar nyelvű kiadásának példányait természetesen postáztam Ecuadorba,
Dr. Gerardo Peña Matheus és Manuel Palacios részére. Ezek után nem sokkal Manuel Palacios
jelezte, hogy Rafael Correa, Ecuador államelnöke is élénken érdeklődik a téma iránt, elrendelte a
Tayos-barlangrendszer újravizsgálatát, e munkában lehetőséget lát az ecuadori-magyar közös
együttműködésben, valamint szeretne egy magyar nyelvű példányt a könyvből. A köteteket az
alábbi szövegű (angol és spanyol nyelvű) kísérőlevél társaságában postáztam az elnök úr részére
Dr. Gerardo Peña Matheus-on keresztül 2014. január elején:
Rafael Correa Elnök Úr részére
Nagy örömmel olvastam és tolmácsoltam munkatársaim felé Manuel Palacios barátom
által közvetített üdvözletét!
Őszintén megvallom, számomra először hihetetlennek tűnt, hogy az Elnök Úr
személyesen is érdeklődik a Tayos-barlangok iránt. A Magyarországon megrendezett
konferencián résztvevő honfitársainak elkötelezettsége és segítsége – amiért nem lehetünk eléggé
hálásak – eddig is biztos alapot adott munkánk folytatásához, azonban most lehetőséget kaptunk
arra, hogy merjünk nagyobbat álmodni.
Figyelve az igazság melletti kiállását nem kérdéses számomra, hogy egy jobb világ
felépítésén dolgozik, miközben a hazugság falainak lerombolásával több esetben szembesül a
nemzetközi politika képmutatásával. Ezt a harcot vívjuk mi is több-kevesebb sikerrel az Európai
Unió ránk erőltetett keretein belül, hogy sikerüljön egy szebb jövőt biztosítanunk
gyermekeinknek.
Számtalanszor eltöprengtem azon, vajon az emberi faj hogyan juthatott el idáig, hogy az
anyagiasság és az erőszak uralja a világunkat. Egy értékrendi, morális válság előzte meg a
mesterségesen gerjesztett gazdasági válságot, mivel egyre erősödik a globalisták hangja, akik
többek között azt is parancsolják, hogy vágjuk el gyökereinket, értelmezzük az ő akaratuk szerint
a történelmünket. Amennyiben továbbra is csak a győztesek által írt történelmet tanítjuk,
gyermekeink nem fogják megismerni őseink valódi kulturális örökségét, e kapaszkodó nélkül
pedig egy élhetetlen jövőt építünk.
Honfitársam, Móricz János egy ilyen tabuk nélküli tisztázás lehetőségére nyitott ajtót az
Ön országában, de élete során támogatás hiányában sajnos nem érte el célját. Ő sem azt nézte,
hogy mennyi nehézséggel jár e munka, hanem az a veszély erősítette, hogy mit veszíthet az egész
emberiség, ha senki sem foglalkozik a dologgal. A tét talán ma még komolyabb, hiszen a világ
nagyobb sebességgel rohan végzete felé, ezt kell közös harcunkkal lassítani. Emiatt nagy
megtiszteltetés és kihívás számunkra, hogy lehetőséget kapunk a Tayos-barlang titkainak
lehetséges tisztázásában. Annak érdekében, hogy szerény képességeinkhez mérten a lehető
leghatékonyabb segítségére legyünk ebben, szükségünk van annak ismeretére, hogy milyen
jellegű tevékenységekben számít ránk. Amint ez körvonalazódik, azonnal megkezdenénk az
előkészítő munkát az Ön által kijelölt kapcsolattartóval állandóan egyeztetve.
Köszönöm a figyelmét és ezúton is kifejezem Önnek nagyrabecsülésemet, valamint
sikerekben és eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok:
Varga Zoltán, a Móricz János Kulturális Egyesület elnöke
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E levél után kötelességemnek éreztem tájékoztatni a Külügyminisztérium illetékeseit a
lehetséges ecuadori-magyar együttműködésről az alábbi formában:
Móricz János Kulturális Egyesület
Levélcím: 2541 Lábatlan; Ságvári Endre út. 39.
E-mail: proetkontra@freemail.hu; juanmoricz@gmail.com
Weblap: www.juanmoricz.hu
Reg. szám: KEM Törvényszék Nr. 1858.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MARTONYI János
Külügyminiszter úr
Bem rakpart 47.
H - 1027 BUDAPEST
Tárgy: Tájékoztatás a közös ecuadori-magyar kutatási lehetőségekről
Tisztelt Miniszter úr!
A 2012. áprilisában Körmenden megrendezett Móricz János Nemzetközi Őstörténeti
Konferencia egyik vendégeként üdvözölhettük az ecuadori Dr. Gerardo Pena Matheus urat,
Móricz János egykori ügyvédjét és barátját. Az ekkor kezdődő munkakapcsolatunk első
gyermekeként a gondozásában megjelent „A Tayos-barlang kutatásának dokumentált története”
c. hiánypótló műve immáron magyarul is elérhető. A konferenciát követő – inkább baráti körben
megrendezett – sajtótájékoztatóra elfogadta a meghívásunkat az argentin és az ecuadori konzul
egyaránt. Itt részletes tájékoztatást kaptak a kutatások eddigi eredményeiről, valamint a jövőbeni
reményteli lehetőségekről.
Jaime Augusto Barberis úr visszahívását követően beszámolt Rafael Correa elnök úrnak a
magyar kezdeményezésről. Correa elnök úr ezután megkérte Manuel Palaciost (szintén előadó
volt a konferenciánkon), hogy adjon bővebb tájékoztatást a témában és mutassa meg számára a
Tayos-barlangot. A hír hallatára a területen élő shuar indiánok együttműködési szándékukról
biztosították az elnök urat, így lehetővé válik egy teljes feltáró expedíció. Rafael Correa nagy
lehetőséget lát a közös ecuadori-magyar expedícióban, ezzel a nemes gesztussal fejezve ki
köszönetét a magyar kezdeményezők irányába. Jelenleg a magyar fél várható feladatainak
meghatározása folyik, ennek függvényében készülünk fel szakembergárdával és felszereléssel a
feladat végrehajtására. Első körben az esetleges barlangi leletek meglétének igazolása a célunk,
majd e reménybeli leletek minősége és típusa fogja meghatározni egy alaposabb vizsgálat irányát.
Mivel Ön eddig is érdeklődéssel kísérte a fejleményeket a témában, nem szükséges
hangsúlyoznom, hogy egy esetleges sikeres expedíció mekkora jelentőséggel bírhat a
történelmünkben lévő talányok tisztázásában. Amennyiben munkánkat fontosnak és
támogathatónak tekinti, kérem tájékoztasson az esetleges későbbi együttműködésünk
lehetőségeiről. A felmerülő kérdéseivel kapcsolatban természetesen állok rendelkezésére.
Válaszát várva, tisztelettel:
Tata; 2014. január 08.
Varga Zoltán
elnök
Móricz János Kulturális Egyesület
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Válasz nem érkezett a levélre. Ezt követően személyi változás történt a Külügyminiszter
személyében, így Navracsics Tibor részére is elküldtem egy hasonló szövegű tájékoztató levelet
2014. június 30.-i dátummal. Válasz erre sem érkezett. Szijjártó Péter kinevezése után nem írtam
újabb tájékoztató levelet. A hivatalos hazai szervek támogatása nélkül jelentősen csökkent az
esély egy magyar csapat kiutazására.
Mivel az Egyesület szűkös anyagi forrásait felemésztette a felszerelés vásárlása és a
felkészülés, így a végén magánerőből, egyedül utaztam ki Ecuadorba 2014. október 13.-n. A
Tayos-rendszer újravizsgálatának irányításával Theofilos Toulkeridis-t, a quitói Universidad de
las Fuerzas Armadas geológus professzorát bízták meg. Sajnálatos módon az induláshoz nem
biztosították számára a kért teherhordó helikoptert, így az első expedíció, amelyre meghívást
kaptam, elmaradt. Így egy kisebb csapattal, klasszikus módon – kenu, gyaloglás – küzdöttük le a
terepet, természetesen egyénileg vállalva annak kockázatát, hogy egy esetleges baleset esetén
jóval később kaphatunk szakszerű orvosi ellátást.

A NANKUPAS – TALTOSOK BARLANGJA 2014 expedíció tagjai. Felül balról: Manuel Palacios,
Fernando Ortega, Adrian Marcato, Fabian Sanchez, Miguel Garzon, Jorge Cuellar és Lucky Lenin.
Alul Jimy Vargara, Varga Zoltán és Noel Martinez. Fényképez: Joachim C. Leon.

A barlangban 4 napot, 3 éjszakát töltöttünk. Fernando Ortega és Miguel Garzon
operatőrök a készülő La Leyenda de Tayos című dokumentumfilmhez rögzítettek anyagot. E
produkcióban a korhű jelenetekben Móricz János szerepét Zsámboki Tibor játssza. A tervek
szerint 2016. januárjában mutatják be (www.leyendadetayos.com). Az út során dokumentáltam
minden körülményt, lehetőséget, hogy ezek alapján alaposabban előkészítsek egy önálló magyar
expedíciót. Hazautazásom előtt Dr. Gerardo Peña Matheus és családjának vendégszeretetét
élveztem. Itt megtekinthettem a könyvtárában lévő „Gönchon”-pecséttel ellátott könyveket,
melyek egykoron Móricz János tulajdonában voltak. Az expedíció bővebb leírását egy későbbi
kiadványban olvashatják.
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Hazautazásomat követően több városban adtam többnyire teltházas előadásokat. A
tényszerű közléseknek hála a Magyar Demokrata c. hetilap újságírójának is felkeltette az
érdeklődését a téma. A 2015. március 4-i számban a 30-32. oldalakon a „Magyar rejtély lappang
Ecuadorban” címmel jelent meg az alábbi szövegű cikk Bokory Orsolya jóvoltából:
Magyar rejtély lappang Ecuadorban
A nemzetközi média 1969-ben hírt ad arról, hogy egy magyar származású kutató, Móricz János
az ecuadori őserdőben egy letűnt ősi civilizáció eddig feltáratlan nyomaira bukkant a föld alatt.
Az ügy felkeltette többek között Erich von Däniken érdeklődését is, aki „Az Istenek aranya” c.
könyvében jelentette meg a történetet, hamisan. De ki is volt e magyar származású kutató, akinek
a nevét nem hogy a magyar történelemkönyvek nem említik, de nemzetközi szinten is hallgatnak
a munkásságáról? Erről beszélt Varga Zoltán geológus, a Móricz János Kulturális Egyesület
elnöke.
– Miért hozták létre a Móricz János Kulturális Egyesületet?
– A célunk a Móricz-legendárium valóságalapjainak tisztázása. Ez szinte lehetetlen feladatnak
látszódott az elején, mivel nagyon kevés ellenőrizhető, hiteles információ, levél, dokumentum
volt elérhető a témában. Köszönet az elődök munkájáért! Pap Gábor, Born Gergely, Aradi Lajos,
Nádorfi Lajos, Bank Szabolcs, Zele Richárd, Matek Kamill kutakodtak vagy jártak utána terepen
is. Mindannyiuk hozzájárult egy vagy több darabkával ehhez a nagy kirakós játékhoz, de a teljes
kép természetesen még így sem állt össze. Az Egyesület megalakulását, illetve mindazon
események előmozdítását, amelyeknek köszönhetően jelentős haladást értünk el, Purisaca
Golenya Ágnes írónő másfél éves terepi munkájának és az ott szövődött személyes kapcsolati
tőkéjének köszönhetjük. Jelképes kezdet volt a 2012. áprilisi Körmenden megrendezett Móricz
János Nemzetközi Őstörténeti Konferencia, amelynek fő vendége Dr. Gerardo Pena Matheus,
Móricz egykori barátja és ügyvédje volt. Itt mutatta be 600 oldalas egyedi dokumentumgyűjteményét, amely már magyarul is elérhető „A Tayos-barlang kutatásának dokumentált
története” címmel. Ez a mű minden levelet, expedíciós leírást, cikket, hivatalos iratot bemutat a
témával kapcsolatban, tehát igen jó, hiteles alapot biztosított munkánk megkezdéséhez.
– Mikor hallott először Móricz János nevéről?
– Még lábatlani általános iskolás koromban az osztályfőnököm és földrajztanárom, Radnai Péter
mesélt róla, miszerint vannak a világban izgalmas felfedezések, melyeket nem tanítanak, ezek
tisztázása embert próbáló feladat
– Ki volt Móricz János? Mit csinált Dél-Amerikában?
– A történet dióhéjban: Dél-Amerikába emigrált honfitársunk 1964-től Ecuadorban végez
kutatásokat egy német cég megbízásából. Régi térképek, iratok alapján az egykori Inka
Birodalom területén elhagyatott aranybányákat keres. A célja az, hogy újra megnyitja a bányákat,
modernebb technológiával, hatékonyabb módon kinyerve a maradék nemesfémet. A perui
határszélen fekvő Morona-Santiago tartományban megbarátkozik a shuar törzs tagjaival, akik a
fejvadász jivaró népcsoport tagjai. Bizalmas kapcsolatuk olyan erőssé válik, hogy beavatják őt
titkukba, miszerint a törzs feladata egy ősi tudás megőrzése, melyet egy fejlett civilizáció
helyezett el egy barlangrendszer mélyén egy katasztrófa elől. Céljuk ezzel az volt, hogy az
újrakezdő emberiség e tudásra alapozva egy fejlettebb szintről kezdje az új életét. A Tayosbarlangrendszer egyik rejtett szakaszában a shuarok mesterséges termeket mutattak Móricznak.
Az ősi tudás itt aranyozott fémlemezekre volt írva, ezek mellett szobrokat, használati tárgyakat és
gépeket is rejt a föld gyomra. A központi termet nevezte el Móricz János Fémkönyvtárnak. A
felfedezést bejelenti, a területre védelmet kér, de a Fémkönyvtár pontos helyét nem árulja el.
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– Mit szólt mindehhez az ecuadori kormány? Egy idegen kutató óriási felfedezést tesz a
saját hazájukban….
– A kormány támogatásával kutatóexpedíciót szervez 1969-ben, amely első szakaszában a
barlangrendszer meglétét hivatott bizonyítani. Ez megtörtént, de a folytatáshoz – amely a leletek
helyi vizsgálatát foglalta volna magában – nem kap sem támogatást sem biztosítékot arra, hogy
érintetlenül hagyják a helyet. Fontos kiemelnem, hogy az ismert bejárat, ahol az expedíciók, így a
későbbi brit, majd a sajátunk is lejutott, kb. 30 km távolságra van a Fémkönyvtártól, a föld alatt
szinte lehetetlen elérni, ebben a részben csak egy kisebb szoborraktárat említ Móricz.
– Móricz felfedezése felkeltette többek között Erich von Daniken érdeklődését is.
– Igen, Erich von Däniken felkeresi Móriczot 1972-ben, majd tőle elkér néhány fotót, hogy
azokat európai előadókörútján bemutatva 200 ezer dollárnyi támogatást szerez az expedíció
második szakaszához. Ehelyett azzal a hamis állítással áll elő, miszerint megmutatta neki Móricz
a Fémkönyvtárat és ezt „Az istenek aranya” c. könyvében hamis körítéssel tálalja a nagyközönség
előtt. A könyv hatalmas sikert aratott, azóta is a paleoasztronautika egyik alapművének számít,
bár Móricz egy árva fillért nem kap Dänikentől, akivel emiatt hosszasan pereskedett.
– Móricz nem kötött szerződést Danikennelk a fotók átadásakor?
– Sajnos nem. Becsületes ember volt, saját magából indult ki. Később már óvatsabbá vált. Miután
a mormon egyház is megkereste – 10 millió dollárt felajánlva a Fémkönyvtár tartalmáért -,
előfordult, hogy pisztollyal az övében járt. 1976-ban brit-ecuadori expedíció kutatott a
barlangban, de Móricz nem kapott biztosítékot a leletek sértetlenségére, így abban nem vett részt.
A Fémkönyvtárig ők sem jutottak el, hivatalosan nem került elő komoly leletegyüttes, de nem
hivatalosan 3 lezárt láda hagyta el az ország területét.
– Ezt honnan tudja?
– Ezt először egy egykori hordár videóvallomásában hallotuk 2011-ben, de személyesen is
készítettem ezt az állítást megerősítő interjút az expedíció egykori vezetőjének, Stan Hallnak a
személyes segédjével. A leletek eltulajdonítása két okból is kínos: egyrészt igazolhatták volna
Móricz állítását a közvélemény előtt, másrészt egy nemzeti hős, az első Holdra lépő űrhajós, Neil
Armstrong volt az expedíció tiszteletbeli vezetője, így ez beárnyékolhatja a róla alkotott idealizált
képet. Móricz 1991-es haláláig őrizte titkát, de Guillermo Aguirre (Buenos Aires) állítása szerint
őriz néhány relikviát, amelyet Móricz még egykori kutatótársával, Julio Goyen Aguadóval hozott
fel a Fémkönyvtárból. A részletes fotókon jól látszódik, hogy sok helyen a felszíni aranyozás alól
előbukkan a fémlemez bronzszerű jellege. Fontos, hogy a rendelkezésünkre áll Móricz
fordítókulcsa is a lemezek olvasásához!
– Úgy tűnik, Móricz a Fémkönyvtár felfedezésével hatalmas lavinát indított el a világban,
mégis elcsendesedtek a dolgok a Tayos-barlang körül az évek során. Mi ennek az oka?
– A történet mellőzésének több oka is van. A legfontosabb a minden kétséget kizáró
bizonyítékok hiánya. Móricz haláláig nem hozta nyilvánosságra a Fémkönyvtár pontos helyét,
mivel tudta, hogy a körülmények nem tették lehetővé, hogy az emberiség hasznára,
felemelkedésére legyen az ebben őrzött tudás. Tudta, hogy rossz kezekbe kerülve mindez fordítva
sülhet el – tudjuk, hogy a nemzetközi helyzet ma sem jobb. A kutatók leletekkel dolgoznak, ezek
hiányában nem foglalhatnak állást, a tekintélyüket sem akarják megingatni a téma melletti
állásfoglalásukkal. A másik sajnálatos ok is az emberi ostobaság terméke: a meglévő
információkat elferdítve, féligazságokat logikátlanul összekötve jelennek meg cikkek, melyek a
ma már elérhető hiteles információk ellenére is elárasztják az internetet.
– Így nehéz lehet harcolni annak érdekében, hogy Móricz kutatásának eredménye hiteles
maradjon a magyar és a nemzetközi közvélemény előtt.
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– Ez így van. 1977-ben megjelenik Háry Györgyné cikke, amelyben kijelenti, hogy Móricz
magyarul beszélő indiánokkal találkozott az őserdőben. Ez a hazugság azóta is köznevetség
tárgyává teszi a történetet. A másik dezinformáció, hogy székely rovásos aranylemezekre
bukkantak a barlangban. Móricz egyszer említi, hogy egyes írásjelek emlékeztetik őt a székely
rováselemekre, ebből ferdítették az előbbi „értesülést”. Fontos tény, hogy Móricz sohasem
beszélt magyarul a shuar indiánokkal. Egy-két szót ugyan megértett, de nem magyarul beszéltek.
Ami viszont igaz, hogy a két nyelvben olyan szógyök megegyezéseket fedezett fel, amely nem
lehet a véletlen műve. Nem arra célzok, hogy a nagy bábeli zűrzavar előtt beszélt egységes nyelv
az ómagyar volt, hanem arra, hogy a magyar nyelv tartotta meg a legtöbb ősi szógyököt –
történetesen 68 százalékban – az ősi nyelvből. A nyelvészek sokat kutatott „Szent Grálja” az
emberiség ősnyelve, melyet az Ószövetség Mózes első könyvében említ (1Mózes 11:1).
– Móricz János a Fémkönyvtár mellett ezt is felfedezte volna? Hogy a bábeli zűrzavar előtti
egységes ősi nyelv kódja a mi nyelvünkben megtalálható?
– Nem, Ő ennél sokkal több mindenre rájött, de elméletének eddig csak egyes részeit sikerült
bizonyítani. Viszont amit már tudunk, annak függvényében alázattal kell alkalmazni azt a tudást
és képességet, ami a nyelvünkben rejlik. Érdekességként szeretném megemlíteni, hogy a shuar
indiánok a szúnyogokat csipkének hívják, a Napot ők is napnak nevezik. Móricz a jegyzeteiben
több száz magyarul értelmezhető, sőt magyarul olvasható szót gyűjtött össze: sumír, tanya, kapa,
árok, bikadél. Az indián törzsön belül a barlang titkának őrzőit pedig Belasnak, Bélának hívják.
– Hol tartanak jelenleg a Táltos-barlang feltárásában?
– A Móricz János által említett barlangi szakaszokat összekötő alagútrendszer több járatát is
felderítették már, de a gyakori földrengések miatt a legtöbb szakasz járhatatlan. A perui Cuzco
városában a katedrálist a lerombolt inka szentély, a Nap Templomának helyére építették. Itt az
ismert lejáratot biztonsági okból befalazták több személy eltűnése miatt. Latin-amerikában
közismert tényként kezelik ezt a témát, az Inka Birodalom meghódítása során is feljegyezték a
spanyol barbárok, hogy titkos alagútrendszerekben egész seregnyi harcos tűnt el a szemük elől.
Az inka uralkodó, Atahualpa meggyilkolásának hírére a váltságdíjjal még úton lévő karavánokat
is „elnyelte a föld”.
– Ön is járt a barlangban?
– Igen. A 2012-es körmendi konferencia utáni sajtótájékoztatón megjelent az argentin és az
ecuadori konzul is. Jaime Augusto Barberis Martinez beszámolt az ecuadori elnöknek, Rafel
Correának a hazai eseményekről. Az elnök úr érdeklődését felkeltette a téma, kért egy magyar
nyelvű példányt is a „Tayos-barlang kutatásának dokumentált története” c. könyvből, valamint
bővebb felvilágosítás után elrendelte a Tayos-barlangrendszer felderítését. Az expedíciósorozat
első szakaszára kaptam meghívást. A 12 tagú csapatot Manuel Palacios vezette, 4 napot, 3
éjszakát töltöttünk lent, az 1976-os expedíció által feltérképezett szakaszok legnagyobb részét
bejártuk. Egy összefoglaló dokumentumfilmhez is rögzítettek anyagot a társaink. Az itt szerzett
tapasztalataim elősegítik egy későbbi önálló magyar expedíció előkészítését.
– Mik a jelenlegi és távlati tervei?
– Jelenleg országos előadóturnén tájékoztatom az érdeklődőket a kutatásaink eredményeiről, ezek
időpontjai a közösségi oldalunkon elérhetőek. Még idén elindul a Móricz János Kutatóház
alapítása, amely információs és expedíciós bázisként fog funkcionálni, elősegítve a kutatók
logisztikai biztosítását. Jó érzés, hogy a gyermekkoromban még legendaként megismert
történetnek nem külső szemlélője vagyok, hanem részben alakítója, aktív szereplője lettem. Az
elért eredmények hírére szerencsére sikerült segítőket is szerezni a folytatáshoz, egyre többen
tekintik szívügyüknek, hogy kivívják e nagyszerű kutató, Móricz János eredményeinek az
elismerését. Az egykori érdeklődésem idővel hitté, majd Ecuadorban meggyőződésemmé vált. Ez
ad további erőt munkám folytatásához.
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Dokumentumfilm:
A TV helyett produkció stábja az alábbi dokumentumfilmben teszi közzé az eddigi kutatási
eseményeket: https://www.youtube.com/watch?t=10&v=GM-yOHvkZVI
A bő órás filmben objektív képet kaphat az érdeklődő a témáról.
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