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temetve? Erre Attila 'szelleme* el4Mt$f>$<8iMBft
mondotta, hogy egy nagy város közelében levő kis fala mellett, közvetlenül egy széles folyó közelében.
És ekkor megjelent a látomásában
arcképe
maga a hely is, tisztán látta a háRendkivin érdeket kmnttidódttácokitt H eredem
zakat a közeli folyót, egy téglaképeket közéi •
égetőt, magas kőkerítést, mögötte
OLauluutu
életér*!,
Ör&szországi
(tare&k
kutyaólat. Hillebrandt
professzor
legdrámaibb
jeleneteiről,
ekkor semmi tanácsot nem tudott
adni Kopesányinak, mert minden
cAnierika
haditen^eréizttérH
megfogható támpont hiányzott az
Gyönyörű színes képekfarfcttjúfcms
egész ködös előadásból. Legközelebb azonban m á r azt is közölte
ör&k
£rdélg.rel
Kopcsányival Attila, hogy a falu,
« nés eaépeégrfá, * XVIlt. sedmtdbeü veieneet
amelyről szó van. Tápé. Soha nem
metszetekről. Számos irodalmi, eeűeáuseH él
hallotta ennek a falunak a nevét,
tudományos cikk egészíti hi •
de hamarosan kinyomozta, Hogy
Szeged mellett van. Most m á r nem
sokat teketóriázott, egy ismerősé-1
pek autójával lejött Szegedre ésf
tartalmát.
éjszakának idején nekivágott Tápénak. A m i n t botorkál a holdvilágos
éjszakában, egyszer csak a megleKaphat* ms IBUSZ pavilonokban
ribLSR
petéstől elállt a lélekzete: ott állott
ás mm összes njségárusiti helyeken
a falu határában egy
téglaégető
mellett, amely pontosan
megegyezett a látomásban megjelent képpel.
hírű rhabdomanoiás
médiumot
s Gyula látomásainak
szereplő heMég a láncra fűzött kutya ott hevarázsvesszői
Ugyanakkor meghívta
Vak Raul lyet. M i n d a ketten
verészett. ugyanúgy, ahogy
azt
egyetemi magántanárt, a híres va- tartották a kezükben. A varázsveszKispesten látta víziójában. Leült a
rázsvesszős geológust, hogy lekont- sző kilengése adta meg a haladási
földre a kutya mellé és nem tudta,
rollálják, mi fogadható el Kopcsá- irányt. Mind a ketten a Tápé melhogy mihez kezdjen. Egész valóját
lett levő téglaégetőhöz közeledtek.
nyi meséibőli
áthatotta az a meggyőződés, hogy
Egyik sem járt soha ezen a vidéAttila sírja fölött, állt
Mi az a varázsvessző ken s egyik sem ismerte a Kopcsányi látomásaiban szereplő heMielőtt továbbmennénk, meg kell
Az első kísérlet
lyet. A kisőrlet eredményét izgaismertetni
olvasóinkat
a varázstott kíváncsisággal
várta
a tészta
Hajnalig
ott
ült,
azután
visszaA szentesi múzeum
nyugalmavesszővel. Ugyanaz a szerepe, m i n t
vevő társasági Bardorfer Antalné
utazott
Budapestre
és
ismét
felkezott igazgatója, Csallány Gábor, a
az Eötvös-ingának, a föld mélyéa férje és Kopcsányi Gyula.
szegedi múzeumigazgató, dr. Csal reste Hillebrandt professzort, aki- ben levő nagyobb tömegek felkutaElőször Novacek Olga érte «1 »
nek
beszámolt
élményeirőlA
prolány Dezső édesapja, egyike a legtására használják. De m í g az Eöttéglaégetőt.
Rövid ingadozás utáu
fesszor
azt
tanácsolta,
hogy
egy
j
ő
szakavatottabb Attila
kutatóknak.
vös-inga, mint fizikai műszer í;sok
a
kutyaól
mellett
levő helyen telmédiumitás
hírében
álló
leánnyal
a
30
tonnánál
nagyobb
tömegű
Az ő véleménye az, hogy a hármas
jes
éfövel
levágódott
a várásspetf
tegyen
kísérletet,
vájjon
ő
is
megmasszákat, fémet
kőzetet
olajat
koporsót valahol itt Csongrád vártalál ja-e ugyanezt a helyet? Kop- stb. jelzi, addig a varázsvessző, sző.
megye területén fejti a föld.
Ekkor már, közeledett Vajk Racsányi még egyszer lejött Szeged- mint metapszihikai műszer, a rab
A történelem, az irodalom, az
re a lánnyal, ekkor kapcsolódott be domanciának nevezett metapszihi- ul is. Az ö varázsvesszeje is ugyanareheologia s a népfantázia évszáaz eseményekbe Bardorfer Antalné kai tudományág eszköze, megfelelő azon a helyen vágódott le.
zadok óta birkózik a kérdéssel, a
is. kiderült azonban, hogy a lány- képességekkel rendelkező egyén keAz izgalom és az öröm tetőponttitkot azonban
eddig senki nem
bam semmi
szupranormális képes- zében sokkal kisebb tömegek előfor- jára hágott, a társaság körében. A
tudta
megfejteni.
ség nem volt s így ez a kísérlet dulását is gelsi. A varázsvessző nem kísérlet a jelek szerint tökéletesen
És most sorompóba léptek a mecsődöt mondott. Elment
ellenben egyéb, mint egyszerű, keresztbe haj- sikerült, az összes körülmények hajtapszihikusok, a rhabdomantiások,
Kopcsányi Csallány Dezső szegedi lított fémrudaCska, amelyet felfelé szálpontosan összevágnak. A téglaaz okkult tiidományok
művelői,
múzeumigazgatóboz, akinek elmon- tartva két kezében fog a kutató- égető mellett valamit rejt a föld.
hogy megfejtsék a nagy
rejtélyt.
dotta Attiln-látásait és érdekes víMinden kommentár nélkül elmond- zióját s Hillebrandt professzorra Jelzésnél Olyan erővel vágódik leTelepatikus jelenség i
hogy
vissza
juk az eddig történteket, amelyek- hivatkozva, segítséget kért.' Csal- felé a varázsvessző,
Most pedig adjuk át a szút:
ről Attila
sirjával kapcsolatban lány igazgató egy embert adott sem lehet tartani. A varázsvessző*
talajku
tatásnak
Európaszerte
isBardorfer
Autalnénak, a kísérlet
azóta, hogy metapszihikai cikkein- Kopfsányi mellé, ez körülnézett a
mert
nagy
médiumitással
rendelkevezetőjének.
ket irni kezdtük, már egy budapesti téglaégetőnél s kijelentette, hogy
Olga
akilap is megemlékezett, majd közöljük ott semmiféle sír nem lehet s ezzel ző művelője Novacek
— Hogy m i van itt a főid mének a közreműködésével Magyarorinformátorunk, Bardorfer
Antalné a múzeum részéről be is volt felyében, egyelőre nem lehet tudni,
szágon is számos
forrást
kútat,
véleményét a mindenesetre különös jezve a dolog.
.csak annyi biztos, hogy
valami
szén és érctelepet, bányát
nyitottak
m érdekes eseményekről.
van — mondja Bardorferné — Vajk
Ezek után Bardorfer Antalné vet- mát meg. A rhabdomantla művelé- tanár ú r véleménye az, hogy kik
Németországban,
te
kezébe a kutatást s egyidejűleg se legfejlettebb
Egy kispesti ember látomásai
íülbelül 40 méter mélységben legkét kísérletet állított be Kopcsányi ahol a talajkutatásnál rendszere- rosszabb esetben feltótlenül van egy
Az egymással összefüggésben le- látomásainak
ellenőrzésére. Meg- sen alkalmazzák a varázsvesszőt is
vő események három évvel ezelőtt hívta Novapek O l g á i az európai s ezen a téren hatalmas eredménye- bő vízréteg. A varázsvessző ugyanis nem %sak a fémeket, de a vizei
kezdődtek. Egy Kopcsányi
Gyula
ket értek már el.
is kimutatja.
Ennek a feltevésnek
nevű kispesti embert, nyugalmazott
az igazolása azonban csak fúrássá"
városi altiszt, lakik Szigligeti-utca
Levágódik a varázsvessző volna lehetséges. Ez pedig a vele
46 szám alatt, ogyszer osak látogatképesített szűcsmester
Néhány héttel ezelőtt érkezett járó költségek miatt nehezen valóni kezdtek a »szellemek.« FelkeresTakaréktár-utca 8.
Szegedre Novacck, Olga ós
Vajk sítható meg.
te Hillebrandt
professzort a Nem
Telefon: 28—95.
— De érdemes megvizsgálni
»
Raul,
akik
egymástól
teljesen
fiig.
zeti Múzeumban és elmondotta nevlodern
szabású
női
bundák,
mindenkérdésnek
az
Attila
koporsójával
getleuül,
különbőzé
irányokból
i
n
.
ki, hogy megjeleni
előtte
Attila.
féle s'őrmeSruk.
dúltak el megkeresni
Kopcsányi összefüggésben levő részét is. AnélMeííkéi-dezte tőle., hogy hol vau el-

(A Délmagyar ország
munkatársa,
tói) Legutóbbi cikkünkben jeleztük,
hogy be fogunk számolni olvasóink,
uak azokról a parapszihikai elképzelések alapján megindult és még
©ost is folyamaban levő kutatásokról, amelyeknek eólja
megtalálni
Attila koporsóját. Hogy hol rejtőzik ez a hármas, mesés kincseket
rejtegető koporsó, azt senki sem
tudja. Vannak történelmi feljegyzések, amelyek bőven utalnak A t .
tila életére (Pris'cus rhetor, Jornandes), de ezekben nem lehet kihámoani a kétségtelen
bizonyosságé
történelmi magot a legendák és a
fantázia szüleményeinek összekeverédéséből. . Jornandes
feljegyzése
nyomán él még ma is a köztudatban Attila halálának és eltemetésének legendája. Eszerint valahol a
m a i Magyarország területén hármas, arany, ezüst és vaskoporsóba
helyezték a nagy
hún
fejedelem
holttestét s a koporsót két folyó
összetalálkozásánál temették el
a
meder alá. Ezt a feljegyzést szárnyára kapta a hagyomány, a néprege, az irodalom s évszázadok óta
izgatja a kérdés a fantáziát: hol
lehet Attila sírja? Minden folyótorkolat gyanús, de kutatják a holt
medreket is, talajgyűrődéseket
figyelnek, amelyek valamikor folyómedrek lehettek: hátha egyszer valahonnan előkerül a Hármas koporsói
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