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Az első két részben az emberi szokásokból eredő szokásjogok fejlődéséből indultam ki, 

választ keresve történelmi alkotmányunk alakulására. Arra következtettem, a szokásjogokkal 

kölcsönhatásban volt az anyagi és a szellemi művelődés fejlődése. A törvények ennek megfe-

lelően követték a változásokat. Az ásatásokból felszínre hozott tárgyak, utalnak az adott korban 

élő népünk művészi hagyományaira, anyagi természetű értékeinek megjelenési formáira, a kör-

nyezetünkben élő népek műveltségének befolyásaira, a nemzedékeken át öröklődő látásmódra.  

 

„A néplélekben rejtőző hagyományokat az emlékezet őrzi… A néplélek emlékezete iga-

zában egyének emlékezete s ezért őt is meghatározza az egyéni emlékezés alkatának és műkö-

désének különbözősége. E különbség okozza a közemlékezetben őrzött hagyomány esetleg ke-

letkező változatainak lassú kiegyenlítődését vagy a kezdeti, egy állományból változatok kelet-

kezését. Ma a parasztház sem épül úgy, a ruha sem készül úgy, mint száz esztendővel ezelőtt 

pedig, a korábbi formák, mintegy minták, állandóan szem előtt vannak, vagy voltak az átalaku-

lás folyamán” 1  

 

Mire következtethetünk? Tapasztald meg környezeted élő kultúráját, megismered benne 

mi a hagyomány, ez az az örökség, melynek életed részévé kell válnia ahhoz, hogy a nemzeti 

kultúra részeként fennmaradjon. Amikor önmeghatározásod részévé válik és tovább adod. Az 

átadás értékrend átadás is, közösségi magatartásforma.  

 

A monda 

 

A krónikások leírásaikban, az élő szájhagyományokra is tekintettel voltak, megörökítet-

ték írásaikban. Fogadjuk el, a szájhagyományok hiteles források. Minden monda, hordozza ma-

gában az ősök üzenetét. Múltunk gyöngyszem füzéreiben, jelképek formáiban, meséinkben, 

regéinkben, és ezek tárgyi formáinak láttán − minden elfogultságot mellőzve ‒ felfedezhető 

igaz történetünk.  

Az igazság kimondása kiköveteli: „A filológiai szövegvizsgálat bármennyire pontos is, 

csak úgy lesz megbízható, ha mindaz, amit kihámozunk belőle, összehasonlítjuk kortörténeti, 

vallástörténeti és néprajzi ismeretekkel.” 2  

 

Fenti idézetet igazolja, hogy az ókorban, i. e. három évezreddel ezelőtt akkád nyelven, 12 

agyagtáblára ékírással írták a Gilgames eposzt, a sumír kultúra fő alkotását. UM-NAPISTI me-

séli el Gilgamesnek a vízözön történetét, amely megegyezik Noé történetével. A vízözönt ol-

vassuk az Ószövetségben is. Idézet a Gilgames eposzból. Rákos Sándor fordítása:  

 

»Kunyhó, nádkunyhó, nádkunyhó-fal ‒ nádkunyhó, halljad, fal, tudd meg! 

Surippak férfia, te jámbor! Ubar-tutu bölcs fia! Bontsd le 

az ékes házat, melyben annyi sok öröm és gond vala részed; 

bontsd le a házat mindenestül, építs erős hajót helyette; 

bordája, árboca megálljon, még ha ég és föld összedől is! 

Építs hajót s vesd meg ezentúl − hiszen amúgyis elhagyod majd −  

 
1 A magyarság szellemi néprajza. Harmadik kötet 10. o.  
2 Dümmerth Dezső: Álmos az áldozat. Panoráma Kiadó Franklin Nyomda 1986. 40. o. (Az idézett gondolat azért 

is fontos: „hogy - ha meg akarjuk közelíteni Emese álmát és korát - nem a modern ember felvilágosult racionaliz-

musából kell kiindulnunk. Hiszen éppen ez okozta, hogy a Turul-mondával igazában nem tudott mit kezdeni a 

józan okmányok feltárásához szokott történetkutatás. Mesét látott benne, puszta mondát, s ha ezt nem, akkor egy-

szerűen írói kitalálást.” i.m. 63. o. Annyit viszont el kell fogadnunk, „csak sejthetően igaz az a vélemény, hogy 

végső soron a szájhagyományból származik minden, ami az írásbeliség előtti korra vonatkozik: tehát a fejedelmek 

idejére. … Az akadály azonban mégsem annyira egyszerű, mint a kutatók egy része látja, amikor e fordított szö-

vegek tartalmi lényegét is elvetendőnek tartja. … De az igazság kötelez, és a hazugság bűn.” i.m. 77. o.)  
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vesd meg a birtoklás hatalmát, mely odakötöz javaidhoz,  

vesd meg a házat, kertet, földet, ezt a múlandó gazdagságot 

s keresd az életet helyette − életet mentesz a hajóval!  

Gyűjts egy-párt az élő fajokból, hogy majd a k k o r magjuk ne vesszen!  

Pontos mérték szerint építsd meg a hajót: se széle, se hossza  

Hajszálnyit nem térhet el attól, amit veled parancsként közlök. 

Ha elkészültél idejében, a szent tengeren horgonyozz le ‒  

Horgonyozz le és várj a jelre, mikor vitorlát bontanod kell!... 

Midőn a nap hetedszer szállott Niszir hegy fölé, fölébünk,  

Egy galamb fiat eleresztek: hadd röpüljön, amerre tetszik!  

Elszállott a galamb, kerengélt és nemsokára visszafordult. 

Sík víz borította a földet ‒ pihenőhelyet nem talált még!…  

Kibocsátottam mind az élőt, hadd fusson szét, amerre tetszik. 

S fajbelijével párosodván, népesítse újra a földet!« 3 

 

Mondavilágunk egyik bizonyítását olvashatjuk az Ószövetségben. Isten így szólt Noéhoz: 

„Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden földi lény között.” Noé 

fiai, akik kijöttek a bárkából, Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám Kánaán atyja. Ezek hárman 

voltak Noé fiai, és tőlük származott a föld egész népessége. (Ter. 9. 17, 18) Kám fiai: Kus, 

Micrajim, Put és Kánaán. Kus fiai: Szeba és Dedán.  

Kus nemzette Nimródot. Ez volt az első uralkodó a földön. Nagy vadász volt az Úr előtt. 

Innen a szólás: Nagy vadász az Úr előtt, mint Nimród. Uralma kezdetben kiterjedt Bábelre, 

Erekre, akkádra és Sineát földjén minden városra. Erről a földről indult ki Asszur, és megépí-

tette Ninivét, Rechobot-Irt, Kalachot és Rezetn, Ninive és Kalch között. (Ter. 10. 6-12)   

 A Krónikák Első Könyvében került rögzítésre Dávidra irányuló családfa. A három fő-

csoporton belül Kám fiai: Kus, Micrajim, Put és Kánaán. (1Krón.1, 8) Kus nemzette Nimródot, 

ő gyakorolt elsőként hatalmat a földön. (1Krón. 1. 10) A Krónikák Könyvében az írásos mű a 

babiloni fogság után keletkezett. A történeti események ismeretében a teológus szerző Kr. e. 

IV. és a II. század között élt és válogatott a kor fellelhető forrásaiból, és mutatja be a dinasztiát 

Dávid koráig.  

 

A Kárpát-medencében felszínre hozott tárgyakon látható szimbólumok, a növényi jelek, 

fák, ágak, levelek elterjedési területe, Európa és Ázsia egy meghatározható területén élő növé-

nyi fajokra mutat. László Gyula - Rácz István vizsgálataikból arra következtetnek: „a díszíté-

sek, az ember - állat - növényábrázolás, Európa és Ázsia határán alakult ki. A növényzet elter-

jedési területe, a Volga vidéke, vagy a Kaspi-tó délnyugati partvidékére jellemző.” 4 A terület 

éghajlatából következik elhelyezkedése. Irántól nyugatra, Bizánctól északra és Permtől délre 

fekszik. Ez a terület, az egykori szkíta - trák - iráni hagyományok területe. Kirajzolódik egy 

földrajzi elhelyezkedés, utal egyfajta műveltségre, amely az őskort szívósan őrzi, a maga képére 

formálja mesékben, mondákban és hiedelmekben. Ez a terület megegyezik a hunok, az avarok, 

és Árpád magyarjainak vonulási útvonalaival a Kárpát-medencéig. Olvassunk részletet a Tarih-

i Üngürüsz történetének leírásából.  

 

 „Az évszázadok hírnökei és a hírek elmondói ilyenképpen adták elő. A régi időkben a 

Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott. Nemródnak volt egy Ankisza 

nevű felesége, s ettől a feleségétől két fia született. Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak 

 
3 Rákos Sándor fordításában Gilgames Európa Kiadó Budapest, 1974. {internetrőlmagtudin.org/Ko-

morócy_Géza-Gilgames_Agysag_tálák_üzenete.pdf} 
4 László Gyula, Rácz István: A nagyszentmiklósi kincs, 184. o. Corvina Kiadó - Kner Nyomda Dürer Üzem, Bé-

késcsaba 1983 
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hívták. Ők voltak Nemród első fiai, és állandóan atyjuk palotájában tartózkodtak. Egy nap Nem-

ród vadászatra ment, és magával vitte a fiait is. Vadászat közben Nemród egy elejtendő vadra 

bukkant. Azonnal nyomába eredt, és üldözni kezdte. Fiai is mindenfelé vadat kémleltek, s egy-

szer csak egy csodálatos vad tűnt fel előttük, amely csodálatos színekben pompázott. Önkény-

telenül is a vad után fordultak lovaikkal vágtában. A vad azonban elmenekült, és Adzsem (tar-

tomány) határán a hegyek közé érve eltűnt.  

A két királyfi, bármily soká kereste a vadat, nem találta meg. Sem a nevét, sem a fajtáját 

nem ismerték. A két királyfi gyorsan elfáradt, a szomorúság és a bánat tengerébe merült. Az 

után azon tanácskoztak, hogy mitévők legyenek. Majd visszatértek atyjukhoz, és arra kérték, 

hogy Adzsem határán, azon a hegyes vidéken egy monostort építtessen számukra, amelyben 

lemondva a világról lakhatnak, és a világ népétől visszavonulva saját gondjukkal foglalkozhat-

nak. Nemród kérésüket meghallgatta, és parancsot adott, hogy azon a helyen egy monostort 

építsenek. Miután a monostor felépült és elkészült, a két királyfi beleköltözött, hogy saját hit-

vallásuk szerinti imádságokkal foglalkozva jó ideig ott töltsék életüket. … Abban az időben 

Adzsem országának közelében egy bégnek két csodaszép lánya volt. Magor és Hunor ezt a két 

lányt feleségül vette.  

Miután ez így történt, a hírmondó szavai azt bizonyítják, hogy Üngürüsz népe Hunor 

nemzetségéből származott. Mivel Hunor neve később Hüngürüszre változott. Nemród halála 

után Hunor egész népével apósához, a tatár kánhoz folyamodott, és őnála telepedett le. A kán 

is megtisztelte őt, és Adzsem szomszédságában egy egész ország fejedelemségét adományozta 

neki.  

Midőn Nemród meghalt, Adzsem trónjára egy másik fejedelem került. Azt a vidéket pe-

dig, (amelynek Hunor volt a fejedelme), Dzsiddija tartománynak nevezték. Tatár tartomány 

volt, mely Szamarkandtól a Fekete-tengerig terjedt…  

Amikor Adzsem padisahja is Kosztantinije ellen ment, az említett Hunor népét támadás 

érte, mely aztán ily módon elvált Adzsem padisahjától, és Pannonija tartományba költözött… 

látták, hogy csodálatosan bősége folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse és bő termése 

van annak az országnak, és az ő nyelvükön (azaz Hunor népének a nyelvén) beszélnek (az ottani 

népek).” 5 

 

Több krónikás meséli el a Turul mondát. Más szavakkal írja le fent idézett történetet. Így 

azután ősgesztánkban olvashatunk régmúlt időkben élő őseinkről, Hunorról, Magorról, meoti-

szi mondáról, a két szép leányról. A csodaszarvasról szóló mesénket: a már múltba vesző ho-

mály nem fedheti el.  

 

Krónikás hagyományainkból mindeddig egyetlen csodaszarvas-mondát ismertünk. Prisz-

kosz rétor, Jordanes gót püspök, a bizánci Prokopiosz a közismert mondahagyományt őrizte 

meg. 6 A Tarih-i Üngürüsz két mondát tartalmaz, mind a kettő egy tőről fakad a meotiszi mon-

dával, ám az eltérések köztük hasonlíthatatlanul jelentősebbek; ez arra utal, hogy a két monda 

 
5 Mahmúd Terdzsüman: A magyarok története, Tárih-i Üngürüsz vagyis Üngürüsz története. 19. o. A két munkát 

török kéziratból fordította: Dr. Blaskovics József 1982/ 1988. 

 
6 A hunokról más származási hiedelem is volt nyugaton elterjedve. 

„Az Európát megfélemlítő nagy hun király alakja körül már Attila életében alakult ki valami legendás di-

csőség és éppen a legértékesebb anyag, igazi monda az az anyag, melyben maga Attila és hunjai is hittek. Ez a 

teljes hitelt érdemlő Priskos Rhetor feljegyzéseiből származott át az utókorra. Minthogy Priskos Rhetor történeti 

műve elveszett, hiteles töredékein kívül kompilátoraiban kell keresnünk az általa feljegyzett hiteles hun mondai 

hiedelmeket. Ilyenek elsősorban a hunok kijövetelét igazoló, a vezérállatra vonatkozó monda. Ezt a görög Sozome-

nos és a gót Jordanes egyértelműen mondja el; Sozomenos még kétféle változatról tud; egyik szerint a görög Io-

mondához hasonlóan bögöly-üldözte tehén, másik szerint egy menekülő szarvasünő mutatja meg a Maeotis túlsó 

partján élő hunoknak az ingoványon átvezető utat. A későbbi két szerző hozzáteszi, hogy vadászat közben egy 
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régen, még a történelem előtti időkben különült el a meotiszi mondától. Épp ezért a két monda 

őstörténeti jelentősége felmérhetetlen.  

Azt mondjuk, hogy a Tarih-i Üngürüsz két mondáról beszél. És van a harmadik monda. 

Így háromra emelkedik a csodaszarvas-mondáink száma. A három csodaszarvas-monda közötti 

megkülönböztetést elsősorban a mondai magban föllelhető őselemek segítségével tehetünk. A 

lényegi megállapítás szerint, a három monda nem egy időben keletkezett, tehát egymástól idő-

ben, három korban kellett születniük. A három mondai mag eltérő őselemeinek egybevetése a 

következő képet mutatja:  

 
a. A Tarih-i Üngürüsz-i első monda magvának új őselemei:  

1. Nimród maga vezeti ki fiait vadászatra.  

2. Nimród a csodálatos vad megjelenése előtt kiválik a mondai történésből.  

3. A szarvas Irán határai felé tart, menekülésének irányával is jelzi küldetésének tárgyát: a Pannóniába 

költözést.  

4. Az őstestvérpár fordított sorrendje (Magor az idősebb, Hunor a fiatalabb).  

5. Az őstestvérpár tanakodása a vad eltűnése után.  

 

b. A második Tarih-i Üngürüszi-i mondai mag új őselemei:  

1. Magor egyáltalán nem szerepel.  

2. Hunor már a vad felbukkanásakor felismeri annak mágikus küldetését; s ennek végső bizonyosságát 

a vad eltűnésében (elejthetetlenségében) jelöli meg.  

3. A vad eltűnése után Hunor tanakodás nélkül, tüstént kinyilvánítja a vad égi küldött voltát és az általa 

kapott, sorsát meghatározó égi elrendelést.  

c. A meotiszi monda eltérő elemei:  

1. A Meotiszba, majd Szkítiába költözés.  

2. A Kárpátok felé vivő útjuk szünetében sasok támadnak rájuk.  

 

„A három monda kronológiai sorrendjének meghatározásához fontos adalékot szolgáltat 

a mondai mag és a mondai cselekmény egybevetése is. Az első mondában, a cselekmény időben 

szorosan követi a mondai indítást. A szükséges felkészülés és két rövid időtartamú késedelmes-

kedés után Hunor elindul népével Pannóniába. A második mondában a feladat kijelölése (a 

csodálatos vad szereplése) után már jókora megszakítással folytatódik a cselekmény. A monda 

maga utal rá: „közben sok idő telt el”. Arról, hogy mennyi idő telhetett el, úgy alkothatunk 

képet, ha – a mondai dimenziókon belül maradva – gondolatban megpróbáljuk felbecsülni a 

vízözönt követő mondai őskortól (Nimród) a hunok 373. évi Kárpát-medencébe költözéséig 

 
szarvas tűnik fel a hunok előtt, mely azután a mocsárba menekülve mutatja az utat. A szarvast követve kiérnek 

Scythia termékeny és gyönyörű legelőire, de ekkor a nemes vad eltűnik szemük elől. …  

Ma már tudjuk, hogy a görög történetírók bizonyos értetlenséggel itt maguknak, a hunoknak eredetmondáját 

jegyezték fel. A mongol országi Noin-Ula-vidéki hun sírokból előkerült hímzés például eredeti alakjában mutatja 

a mitikus eredetmondát: látjuk amint a mesés menyétállat, a szárnyas rozsomák beleharap az üldözött rénszar-

vasba; a szarvas ősanyja, a rozsomák ősapja a hun népnek. … A magyarok ősanyjának, Enehnek neve is szarvas-

ünőt jelent és talán egy hasonló eredetmonda emlékét őrzi. Tudjuk, hogy a nyugat állandóan Isten ostorának ne-

vezte a nagy hun királyt, ki isteni küldetéssel jött büntetni a bűnbe merült kereszténységet. De adatunk van arra is, 

hogy már maga a hun király is hitt isteni küldetésében: hiszen kezében volt az isteni küldetés szimbóluma, az Isten 

kardja. Erre egykorú tanúságunk van, Priskos Rhetor, ki Constantiolus római követtől hallotta, hogy mikor Attila 

Rómával a neki járó címen vitatkozott, nagyon felháborodott azon, hogy neki csak a „vezér” címet adják. Nem 

lehetetlen, hogy méltatlankodásában közrejátszott az a tudat, hogy hiszen Isten kezébe adta a világ feletti uralmat, 

mert nyomban ezután a római követ elmondja Priskosnak, hogy Attila birtokában van Ares kardja, „melyet vala-

mikor a szkíta királyok szent tárgyként tiszteltek, és amely a seregek felügyelőjének volt szentelve. És miután 

sokáig nem tudták, hol van, egy tehén segítségével megtaláltatott”.  

Jordanes még részletesebben megőrizte Priskos elbeszélését: ő már azt is tudja, hogy egy pásztor találta 

meg a csodás kardot, még pedig egy sántító üszője vérző nyomát követve. A pásztor sietve viszi a kardot Attilának, 

ki azt jelnek veszi: Isten kezébe adta a világ uralmát.  

Ez a történet a legérdekesebb valamennyi Attilára vonatkozó mondai hiedelem között, mert Attila életébe 

is befolyt és maga Attila is végzetszerűen hitt benne. Összehasonlító kutatások alapján tudjuk, hogy kardot hegy-

ével felfelé földbe ásni keleti eredetű szokás, melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki széke-

lyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük. Egy ilyen kardba lépett bele a legelésző barom.”  
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terjedő időt. A meotiszi mondában még nagyobb az időszakadék a feladatkijelölő indítás és 

feladatteljesítés között, hiszen a monda zárókövéül tekinthető magyar honfoglalásra több mint 

fél évezreddel később, 896-ban kerül sor.” 7 

 

A Tarih-i Üngürüsz két mondája és a középkori krónikák meotiszi mondái arra utalnak, 

hogy a három főváltozat egyetlen ősmagból, egyetlen célkitűzésből indul ki, a monda további, 

feladatteljesítésre irányuló anyagrészeit az őstörzsről leváló nép időben egymást távolról kö-

vető három hulláma, három ága a maga képére formálta, és a maga elkülönülő, alapcélkitűzé-

sében mégis azonos történetéhez igazította. Grandpierre K. Endre szerint: 

„Ha csak valamennyire is valóságosan fogjuk fel e jelképekbe tömörült ősmondák anya-

gát, s nem zárkózunk el az elől, hogy egyes elemei mögött valóságos tényeket, valós történeti 

események mondai vetületeit keressük, úgy az égiek által elrendelt, csodás égi küldöttek által 

kinyilvánított visszatéréseket szoros kapcsolatba kell hoznunk a hazai őslakosság sorsával, an-

nak tragikus fordulataival. Az isteni küldöttek nem csupán azért rendelik el Magor és Hunor 

népének visszatérését, mert sokallják távolmaradásunk időtartamát, de alighanem elsősorban 

azért, mert itthon hagyott testvéreiket, a hazai ősnépet valamilyen baj, katasztrófa érte, fegyve-

res idegen had tört rá, vagy alattomos, lassú beszivárgással kezébe kaparintotta a hatalmat, és 

kegyetlen elnyomatás, üldöztetés, szétszóratás, tipratás, keserű ínség lett szomorú osztályré-

szük. Ily módon vált bűnné a távolmaradás, a jólétben, bőségben, hatalomban való gondtalan 

kinti mulatozás, és ennek folytán következett be az isteni közbeavatkozás.” 8  

 

Érdekes a hazatérés eseménytörténetének leírása. Választ kapunk arra a kérdésre is, miért 

higgyünk mondáink igazában? „Ősgesztánk és középkori krónikáink csodaszarvas mondáinak 

egybevetése már eddig is meglepő egyezéseket tárt fel. Ezek sora még tovább gyarapszik, ha 

feltárjuk eseménystruktúráit cselekményük sajátos felépítését. Két egymással szembefeszülő, 

egymással viaskodó erő párharca határozza meg a történéseket.”  

 

A Tarih-i Üngürüsz első mondája A meotiszi csodaszarva monda 
A A 

Első késés: még a mondakezdés előtt következik 

be: Magor és Hunor fiatalsága folytán még felkészület-

len a nagy feladat teljesítésére. 

Első sürgetés: a csodálatos vad felbukkanása az 

őstestvérpár tudtára adja: haladéktalanul fel kell készül-

niük a Pannoniába költözésre. 

Első késés: ugyanaz. 

 

 

Első sürgetés: ugyanaz. 

B B 
Második késés: az őstestvérpár a felkészüléshez 

előírt öt esztendő múltán nem távozik a szentélyből. 

Második sürgetés: az istenek megbízásából „ti-

tokzatos személy” érkezik és ráveszi a fiúkat a szentély 

elhagyására. 

Második késés: a magyarok indokolatlanul el-

időznek Szkítiában. 

Második sürgetés: az istenek óriási sasok pusz-

tító seregét bocsátják rájuk.  

C C 
Harmadik késés: Hunor ahelyett, hogy küldeté-

sét teljesítené, a perzsa uralkodó oldalán háborúskodik. 

Harmadik sürgetés: Hunor védtelenül hagyott 

népét pusztító támadás éri. 

Harmadik késés: a magyarok küldetésük teljesí-

tése helyett a Szkítiával határos területeken időznek. 

Harmadik sürgetés: besenyők pusztító támadása 

zúdul a magyarokra. 
X X 

Végkifejlet: a hunok sietve a Kárpát-medencei 

hazába költöznek. 

Végkifejlet: a magyarok sietve a Kárpát-meden-

cei hazába költöznek. 

 

A két mondát hatalmas, több ezer éves időköz választja el, s az ősjelképeknek a meotiszi 

mondaképződés korára már lezajlott elhomályosulása irdatlannak mutatja ezt a távolságot. 

 
7 Grandpierre K. Endre: Aranykincsek hulltak a Hargitára. 25. o.  
8 Grandpierre K. Endre: Aranykincsek hulltak a Hargitára. 40. o. 
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Szembetűnő, ha a meotiszi monda mégis hajszálpontosan követi felépítésében az ősmonda 

struktúráját. 9  

„A Tarih-i Üngürüsz őstörténeti anyagával olyan történetileg önmagát bizonyító hitelű 

láncszem került elő, amely a 896. évi honvisszafoglalást megelőző idők mindeddig töredezetten 

hézagos vagy éppen gyökértelennek tetsző eseményeit egyetlen szilárd eseménytömbbé, ese-

ménytörténetté foglalja össze. … Írásos forrásaink megsemmisültek, másrészt, hogy ősidőkre 

nyúlnak vissza s így meghatározó a szájhagyomány szerepe; ebből fakad, hogy őstörténetünk 

kettős jellegű, történeti és mondai egyszerre; őstörténetünk tehát mondai jellegű, ősi népmon-

dáink viszont történetiek. Annyira történetiek, hogy bízvást elfogadhatjuk őket élő szájhagyo-

mány útján ránk hagyományozódott őstörténetnek. 

További sajátossága e mondai jellegű, mondákba foglalt őstörténetnek a példátlanul ha-

talmas időtartam. A mondai-történeti kiindulópont, a vízözönt követő időkben uralkodó Nim-

ród fiainak felcseperedése, záró szakasza pedig a 896. évi honvisszafoglalást követő évek. A 

mondakör roppant időívének pillérei között tehát hosszú évezredek történése feszül”. 10 

 

„Még akad egy mondakör, amelynek ugyancsak a Kárpát-medencei hazába való vissza-

térés a tárgya. Ezúttal azonban a visszatérés nem a valóságban, nem a földön, de az égen át 

történik, égre írt ígéret formájában: a Csaba-mondakör ez s a Hadak Útja monda. Csaba, Attila 

legkisebb fia, a nagy égi folyón, a csillagporos égi utakon tér majd vissza népe segedelmére. S 

teljesen mindegy, hogy transzcendens, valóságfeletti hiedelem: mégis mondai tény, amelyet a 

mondaelemzésnek, jelképkutatásnak tanulmányoznia kell.  

Mi ez? Ősi beidegzettség? Vak ösztön? Megmagyarázhatatlan törekvés? Valamiféle kü-

lönös, ősi hazaszeretet, mely minden más hazát elejt, felejt, csupán egyhez tapad, abajgó gyöt-

relemmel? Mi lappang e legyűrhetetlen törekvés mögött? Aligha kétséges, hogy itt valami 

mélységes mély titok vár felderítésre.” 11 

Egészen kivételes a székelység hun hagyományá-

nak a dolga. Láttuk, hogy már a 12. századi Anonymus, 

sőt a történet-kritika megállapítása szerint már a Szent 

László-kori Gesta a székelységet Attila népe egyik töre-

dékének tartja.  

„Kézai más formában ugyan, Csaba nevéhez és 

történetéhez fűzve, szintén előadja ezt a nézetet. A szé-

kelységnek tehát immár kilencszáz éves történelmi tu-

data fűződik Attilához és a hunokhoz. A könyvnyomta-

tás óta ez a tudat természetesen csak erősödött. Érthető, 

hogy ha a nagy magyarság történelmi öntudata annyi 

erőt merített a legendás ős világhódító szerepéből, a ma-

gára hagyott, elszigetelten élő székelység büszkeséggel 

gondolt erre a szinte ezer éves történeti mítoszára. Ezért 

fakadnak székely földön minden hegyből, romból, for-

rásból Attila-mondák és ezért nézik ott a tejutat is a sza-

badító Csaba harci útjának.  

 

 
1. kép. Székelyudvarhelyen, a magyar-székely történelem tizenhárom kiemelkedő alakját megjelenítő szo-

borparkból Csaba királyfinak emelt emlékszobor. 2010. V. 24.  IMG_0516;  

 

 
9 Grandpierre K. Endre: Aranykincsek hulltak a Hargitára. 50. o. 
10 U. o. 55. o. 
11 U. o. 58. o. 
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Ami Tell Vilmos a svájciaknak, az Attila és Csaba a székelyeknek, és ha a történeti való-

ság ellene mond is az efféle hiedelmeknek, maga az a tény, hogy az, kilenc évszázadon át tar-

totta fenn a származás és a magyar vérrokonság tudatát, tiszteletet érdemel, mint eleven törté-

nelmet alkotó szellemi erő.” 12  

 

Gombocz Zoltán nyelvtudós véleménye: „Azt hiszem, hogy a honfoglaló magyarság már 

magával hozta a későbbi hunmonda néhány elemét. Így a hun-magyar rokonság hitét, azt a 

hagyományt, hogy a honfoglalás voltaképpen secundus introitus, visszahódítása annak a föld-

nek, amely a hunokkal való rokonság révén a magyarokat illeti meg, továbbá Attila kedvenc 

fiának, Csabának az emlékét.” 13  

 

Honvisszafoglalások időrendje. 

 
Őshonfoglalás Üngürüsz nép Meghatározatlan ősidőkben 

Első honvisszafoglalás Hunor népe Kb. 12. 000 – 8 000 

Második honvisszafoglalás Ősszkíták i.e. VII. sz. 

Harmadik honvisszafoglalás Szarmaták i.e. 30 – 10  

Negyedik honvisszafoglalás Hunok  i. u. 373 

Ötödik honvisszafoglalás Avarok  568 

Hatodik honvisszafoglalás Avarok (griffes-indások) 670 

Hetedik honvisszafoglalás Magyarok  896 

 

Ennyi érv után mondható: Van nemzet, melynek minden egyes tagja itt akar a Kárpát-

medencében élni, és elhagyni jó és nemes tettei után porhüvelyét. Ez a legnagyobb fokozata 

annak a hazaszeretetnek, idekötődésnek, honba kívánságnak, mi kiváltja a gyűlöletnek pusztító 

akaratát irigyeinkből. Kölcsey szavaival:  

„Isten egy szívnek egy kebelt teremte: így egy embernek egy hazát”. 14 

 

Bobula Ida írja A magyar nép eredete című könyvében: „A csodaszarvas több volt, mint 

egy egyszerű szarvas, és a magyarok sumír eredetének az igazsága több mint egyszerű igazság. 

Történetesen nagy igazságos ügy is, amelynek vissza kell adnia egy sokat szenvedett nemzetnek 

a helyét a nap alatt, a jogát az élethez, amelytől oly sokáig meg volt fosztva.” 15 

 

A honfoglalás tudományos magyarázata  

 

„Az égig érő fáról szóló mesénk a régi sámán (táltos) szertartás emlékét őrizte meg. A 

mese ősi vallásos emléket őriz, aminek alapja a hit, az „élet fájá”-ban található. Kozmikus voltát 

bizonyítja, hogy a hét- vagy kilencágú fát odafönn a nap és a hold övezi. Ellentmondás a hon-

foglalás kori régészeti feltárásoknál található, amíg a pálmavirágból, pálmalevélcsokorból szer-

kesztett díszítmények találhatók, „világfának”, „élet fájának” híre-hamva sincsen. Ellenben 

megvan a korai avaroknál. Nem lehetséges-e, hogy a korai avar korban, az avar honfoglalással 

egy időben magyar törzsek is megjelentek a Kárpát-medencében, s ezek utódai mind a mai 

napig élnek a magyar-népben, s magukkal együtt életben tartották ősi soron való mondáikat, 

meséiket, amelyek azután az egész magyarságban elterjedtek?  

A Hunor és Magyar monda népi, regös eredetű totem monda. A totem hit szerint ugyanis 

egy-egy nemzetség ősét, őseit állatalakban képzelték el a távoli előidőkben. A pusztai népeknél 

a mai napig a hét ős tudása az emberi méltóság és szabadság feltétele. Emlékezetük messzire 

 
12 Németh Gyula szerk.: i.n: Eckhardt Sándor: Attila a mondában 214., 216. o. 
13 Gombocz Zoltán: A bolgárkérdés és a magyar hunmonda. Magyar Nyelv XVII. kötet, 1921. 1. 3. o.  
14 Kölcsey Ferenc: Mohács. (Válogatott művei, második kiadás Budapest 1951. 11. o.) 
15 DR. Bobula Ida: A magyar nép eredete 57. o. Szerk.: Babinecz László Anahita-Ninti 2000.   
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nyúlik, ellenőrzik egymás családját s nemzetségét. Úgy látszik, hogy az Árpádok egyik ilyen-

fajta bizonyítéka az volt, hogy Atilla is a Turul-nemzetségből származott, akárcsak az Árpádok 

családja. A nemzetségi és családi hagyományokon kívül voltak világmagyarázó mítoszaink is. 

Székelyföldön, a Szepességben, a gömöri Rimabányán és a Muraközben a Szent László-le-

genda, mind a mai napig meglevő falfestményei, pogány kori örökséget őriznek. Eredetileg 

nem Szent Lászlóról és nem a kunokról szólt a legenda, hanem kozmikus mítoszunk volt, 

amelyben a világosság és a sötétség küzd egymással. Mindkettő sebezhetetlen. A VI. században 

az avarok az egész Kárpát-medence uraivá vállnak egészen 670-ig.   

 

A régészet nyelvén a VI. század közepétől a középkorig az alábbi rend bontakozik ki: 

 

1. Növényi jelképek kora  

    keskeny íj – avar kor 568-tól  

2. Állati jelképek kora (griffes-indás veretek),  

    széles íj- avar kor 670-től  

3. Növényi jelképek kora (palmetták),  

    keskeny íj – Árpád magyarjai.  

4. Állati jelképek kora (címeres gyakorlat, kőfaragás)  

                 – ? –  Árpád kor.  

 

A felsorolásból kitűnik, hogy az avar korban megvan a növényi jelképvilág és az állatala-

kos nemzetségjelek kora, de a kettő közt időrendi különbség fedezhető fel, mivel a „griffes-

indás”-nak nevezett stílus késői.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kép. Hun-avar szíjvégek. MNM. 2014. október 22. IMG_2509; 2512; 

 

Krónikáink másik ellentmondása: a honfoglalás kiindulópontja és útvonala. Más eredet-

hagyományt és őshazát ír le Anonymus és mást a krónikák szövege. Anonymusa Volga felé 

vezet minket, a krónikák pedig a Meotisz felé. Ugyanez a kettősség tapasztalható eredetmon-

dánkban. Az egyik, a csodaszarvas-monda, erdős-mocsaras területre vezet, a másik, a turul-

monda pedig fátlan, végtelen pusztákra. E kettősségre utalhat a fehér és fekete magyarok két 

népe, vagy, hogy kétnyelvű lehetett a magyarság. Fel kell vetnünk a kérdést: vajon nem abból 

származnak-e ezek az ellentmondások, hogy az adatok ugyan igazak, de nem egyazon korra és 

eseményre vonatkoznak. Úgy sejtjük, hogy a „griffes-indások” a Volga jobb partjáról, esetleg 

a Kaukázus előteréből kerültek a VII. században hazánkba. Márpedig mindkét hely a magyar 
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őstörténet színtere, vagy legalábbis joggal tartják annak mind a Volga mentét, mind pedig az 

onogur Kaukázus-vidékét. Ha pedig így van, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy az onnan 

hazánkba került VII. századi honfoglalók részben vagy egészükben magyarok voltak.” 16  

 

A Tarih-i Üngürüsz népünk történetének láncszemeit a mohácsi csatának kimenetelével 

zárja.  

 

Legendáink  

 

Az író Szent István király Kis Legendájában leírja, hogy a magyarok barbár nemzete a 

hitetlenségben már régóta tévelygett… úgy tetszett az Üdvözítő irgalmának, hogy bűneinek 

véget vessen… e nemzetnek legalább maradéka üdvözüljön… megvilágosodva a király, a 

Szentlélek kegyelmétől, felismerte az út és az élet világosságát, s követve az evangéliumi taní-

tást, az igazság nyomába szegődött. … Halála után a még gyermek István az ország trónjára 

emeltetvén, lángoló lélekkel kezdte terjeszteni az igazságot, mert ámbár még gyermekéveinek 

virágjában állt, nem a száján volt a szíve, hanem szívében volt a szája.  

Azon kezdett elmélkedni, hogy ha a szent keresztségben már újjászületett népről leveszi 

a fegyelem gyeplőjét, utóbb könnyen visszatér az hiú tévelygésbe. Így az egyház tanai szerint 

oktatta, rárakta nyakára a fegyelem igáját és törvényeit, s a gonoszság minden mocskát a földig 

lerontotta.  

… Támadóinak tömegét leigázva, s királyi trónját békében megerősítve a szent vallásnak 

egyre inkább bajnoka lett, s minden Krisztusban jámborul élőt egyre inkább megszeretett… 

hogy a jótettekben még szívósabban serénykedjék, eltökélte: kibővíti a szentegyház csarnokait, 

mit is a legalázatosabban tejesített… megparancsolta, hogy tíz falu népe egy templomot épít-

sen… élükre életük érdeme szerint püspököket és papokat állított, hogy a népet az apostoli 

hagyomány tekintélyével oktassák.  

Ó, igazán boldog István, hogy lakása legyen a mennyekben felépítve örökkön, magát for-

málta az Úr hajlékává a földön.  

 

Idézett gondolatok Szent István Nagy Legenda történetéből. … Alamizsnálkodással és 

imádkozással töltve idejét gyakran borult a szentegyház padlójára, s könnyeit hullatva bízta 

Isten akaratára tervének teljesedését, hogy az, aki az Úr nélkül mit se tudna tenni, ha az Ő 

rendelésének betöltése segíti, a kitervelt jót erényes kezdeményezésekkel véghezvihesse. Ennek 

megkezdéséhez és beteljesítéséhez azonban szükségesnek tartván Krisztus híveinek tanácsát, 

követekkel és levelekkel mindenfelé hírül adta kívánságát. …  

Atyja halála után az ötödik évben ‒ így akarta az isteni kegyelem ‒ elhozták az apostoli 

áldás levelét, s miközben a püspökök és a papság, az ispánok és a nép egybehangzó magaszta-

lásukat fennen kiáltozták Isten kedveltje, István, királlyá választatott, s az olajkenettel felkenve 

a királyi méltóság diadémjával szerencsésen megkoronáztatott. Hogy az uralkodói rang jelének 

elnyerése után milyen életű s ítéletű férfi volt, megvilágítja a püspökökkel és Magyarország 

főembereivel együtt kibocsátott törvénykönyve, melyben tudniillik megszerkesztette minden 

ártalomnak ellenmérgét. És mert úgy tetszett néki, hogy a békének, mellyel Krisztus fűzte egybe 

a világot, legyen fia, el nem múló kötés aláírásával utódinak szigorúan meghagyta: senki köztük 

ellenségként más földjét ne támadja, törvényes vizsgálat nélkül ellenfelét ne bántsa, az özve-

gyeket és árvákat senki se nyomorgassa.  

Királyságának sorsául pedig, de kivált sarjadékának szaporításáért a római császári mél-

tóságot viselő, szelíd erkölcsi miatt jámbornak nevezett Henrik húgát, név szerint Gizellát vette 

házastársul, kit miután olajkenettel felkentek, a korona viselésében társának ismert el.  

 
16 Szombathy Viktor szerk.: Évezredek hétköznapjai. in.: László Gyula: Magánbeszéd a honfoglalókról és a kettős 

honfoglalásról. 164. o. 
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Maga a király a nemrég alapított püspökségeket az apátságokkal egyetemben majorsá-

gokkal, udvarházakkal, szolgákkal és javadalmakkal királyilag felruházta, keresztekkel, edé-

nyekkel és az istentisztelethez járó más eszközökkel kielégítően felszerelte. …  

Ez a férfiú hívő volt, minden cselekedetét teljesen Istennek szentelte, fogadalom s felaján-

lás útján imáiban magát és királyságát az örök szűz istenanya, Mária gyámsága alá helyezte…  

Jóakaratának és művének híre, melyet az egyházak építésében saját hatáskörében szerzett, 

messze fekvő, igen híres földeket bejárt. Szerzeteskolostort alapított ugyanis Jeruzsálemben, 

abban a városban, ahol Krisztus emberi természete szerint tartózkodott, bőséges mindennapi 

eleséget szolgálattó majorságokkal és szőlőkkel gazdagította. A világ fejében, Rómában is, Ist-

ván első vértanú nevére tizenkét kanonokból álló, minden tartozékkal bővelkedő gyülekezet 

állított, és egy kőfallal körülkerített telepet házakkal és vendégfogadókkal azon magyaroknak, 

akik imádkozás végett felkeresik az apostolok fejedelmének, boldog Péternek küszöbét… mél-

tán nyerte hát el birodalma határain belül az apostol nevét…  

Minden óhajtásával azt kívánta, hogy fia túlélje, s hogy utána országának ő kerüljön élére. 

S hogy ilyen nagy uralom kormányát majd erősebben kézben tarthassa, rávett, hogy az igazhitű 

férfiak tanítását mindkét füllel hallgassa mindennapos olvasás által. Az atyai szeretet lángjától 

ösztökélve ő maga is erkölcstanító könyvecskét szerkesztett, melyben őszintén és barátian, a 

lelki intelem igéivel szó hozzá, oktatva, hogy mindenekelőtt őrizze a meg a katolikus hitet, 

erősítse az egyházi rendet… Az ilyen és ehhez hasonló ismeretekben oktatott kiváló ifjú enge-

delmeskedve az örök végzésnek, amelynek mindenek alávetettnek, az Úr megtestesülésének 

1031. évében ezt a múló életet az örökre cserélte fel, csatlakozván a mennybéliek társaságá-

hoz…  

Mindig úgy mutatkozott, mintha Krisztus ítélőszéke előtt állna, lelki szemeivel az ő tisz-

telendő külsejű jelenségét látta, s kimutatta, hogy Krisztus a száján, Krisztus a szívén, Krisztust 

hordozza minden tettén.  

 

Hartvik püspök írja Szen István legendájában: Tehát a kijelölt napon, melyen a már el-

késztett koronát a lengyelek fejedelmének kellett volna küldeni, illetve a megelőző éjszakán, a 

pápának látomásában megjelent Isten küldöttje, és ezt mondta: „Tudd meg, hogy a holnapi na-

pon, a nap első órájában hozzád ismeretlen nemzet követei jönnek, akik tőled fejedelmüknek 

az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát követelnek. A koronát hát, melyet 

csináltattál, fejedelmüknek, miként kérik, juttatni ne habozzál. Mert tudd meg, hogy ez néki a 

dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár.” … Azonfelül keresztet küldetett a királynak, 

mintegy az apostolság jeleként, így szólván: „Én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus 

apostola, ha Krisztus annyi népet térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az 

isteni kegyelem őt oktatja, az egyházaknak, s népeiknek mindkét törvény alapján történő igaz-

gatását.” 

 

Szent Imre herceg legendája Egyszer, amikor Szent István királyi fiával együtt imádkozni 

jött Szent Márton egyházába, amelyet Pannónia Szent Hegyén alapított és a szerzetesek kiváló 

közösséggel ékesített, a király, ismerve gyermeke jelen érdemeit, azt a tiszteletet adta fiának, 

amely őt illette. Amikor ugyanis az említett testvérek körmenetet tartva kivonultak a király 

köszöntésére, tiszteletből fiát küldte előre a köszöntésre. A gyermek Imre pedig eltelve Szent-

lélekkel, ahogy az isteni kegyelem kinyilatkoztatása mindegyikük érdemeit megismertette vele, 

kinek-kinek egyenlőtlenül osztotta a csókokat. …  

Amikor atyai rendelkezésből nemes, mégpedig királyi nemzetségből származó szüzet je-

gyeztek el Szent Imrével és hoztak hozzá, hogy a két királyi ágból királyi utódok származzanak 

a jövőre, ő a húsból való népséget ‒ mivel az mulandó − a szüzesség lelki fogadalma mögé 

helyezte. Testét böjtökkel sanyargatta, lelkét azonban Isten igéjének kenyerével táplálta, ne-

hogy a test incselkedése úrrá legyen raja, és felesége szüzességét romlatlanul megőrizte. Ó, 
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milyen csodálatra méltó az ifjú magatartása, mely a könnyek patakjával fojtotta el a szerelem 

tüzét, és bár lángot hordozott keblében, nem égett meg annak tüzétől.  

 

Szent Gellért Püspök nagy legendája mondja el. Gellért tehát abban a monostorban élt, és 

inkább Istenen, mint a világi hiúságokon csüggött. Ezért minden evilági dolgot megvetett, és 

buzgón törekedett, hogy a ruhának, amelyet magára vett, és a fogadalomnak, amelyet Istennek 

tett, mindenben megfeleljen… Történt azonban, hogy mikor Szent István király a Boldogságos 

Szűz évenkénti ünnepét megülni Fehérvárra érkezett, akkor szokásos volt az apátokat és püs-

pököket összehívni, hogy a szent ünnepségen együtt vegyenek részt. Ezért Mór püspök és 

Anasztáz apát az ünnepre Fehérvárra mentek a királyhoz, és Gellért urat is magukkal vitték. 

Egy alkalmas órában üdvözölte a királyt, és mikor a király Gellértet megpillantotta, a püspöktől 

titkon tudakolta: „Honnan jött ez hozzánk? Mert úgy nézem, istenfélő ember.” felelt a püspök: 

„Velence városából igyekszik Jeruzsálembe. Csakugyan kiváló pap.” Szólt a király rá: „Vajon, 

ha nálunk maradna, nem volna Isten papja? Mi is Isten szolgái vagyunk. Hogyan találhatna 

Isten szolgálatára ennél jobb országot? Ne engedjétek elmenni, várjon még egy kicsit, amíg 

Isten segítségével ellenségemet, Ajtonyt legyőzöm, és neki adom Marosvárt, hogy benne püs-

pökké rendeltessék.” Másnap pedig a király magához hívatta, ő így szólt hozzá: „Hozott Isten, 

jó ember. Isten áldjon meg itt és a másvilágon.” Ő pedig miután térdre ereszkedve köszöntötte 

a királyt így szólt: „Királyi felségem. Társaim is viszem, akik a Dunán lehajóznak velem.” De 

a király ezt mondta: „Hagyj föl ezzel a szándékoddal, jó ember, és meredj nálunk, erősítsd a 

hívőket, térítsd a hitetleneket, öntözd az újonnan sarjadt vetést, és hatalmat adok neked, hogy 

országomban bárhoz az igét hirdesd, kísérőket adok melléd, akik éjjel-nappal szolgálnak neked. 

Te csak nyisd ki a szádat, és vesd el ennek a népnek szívébe az élet magvát. Nem menj Jeru-

zsálembe, hisz nem is engedlek el. Íme, a mai nappal Marosvár püspökségét néked adtam.” 

Ezek hallatára újból üdvözölte a királyt, és ettől fogva Gellértet választottnak nevezték. A tör-

téntek után szíve szaggatása megaszűnt, szándékának szála megszakadt, és amit tenni régtől 

fogva elhatározott, ebben a pillanatban félretette… 

Nem volt olyan írás, miből példát ne vett volna. A király és a nép csak nézték, és minden 

keresztény ember csodálkozott az isteni ige ekkora vigasztaló erején. A király nagyon megsze-

rette őt ezért. 

Mikor az ünnep elmúltával mindenki hazatért, a király magánál tartotta Gellértet, vigyá-

zatra, és hozzá illő palotában segítségeket rendelt melléje, valamin fiának, Imre hercegnek ne-

velőjévé tette hosszú időre…  

Keresztelő Szent János ünnepén − azután hogy a prédikációt befejezte és áldást osztott ‒ 

mintegy száz ember járult a püspökhöz, s azt kérte, hogy szenteljen meg számukra helyeket, 

ahol templomokat építhetnek. Hitvallásuk a püspököknek nem kis örömet okozott…  

Történt pedig, hogy mikor a püspök elment a szerzeteseivel az egyházmegyéjét megláto-

gatni, és felszentelni azok temető helyeit, akik templomokat akartak építeni, ezek úgy fogadták, 

mint a szent apostolokat, akik jeleket és csodákat tettek. Mindenükből, amijük volt, készséges 

lélekkel ajánlottak föl ajándékokat. Az említett hét szerzetes pedig a püspök előtt ment minden 

helységbe, ahová enni készült, hirdették az igét, és keresztelték a népet. Általuk a hívőknek 

megszámlálhatatlan tömege csatlakozott az Úrhoz. Ezek ajándékait elfogadták, azután Maros-

várra szállították…  

Amint tehát a hívők és a papok száma növekedett, az Isten embere az egyes városokban 

templomokat emelt, s a fő monostort, amelyet Szent György vértanú tiszteletéra Maros partján 

épített, Marosvárnak nevezte el. Szent István király, ezt mintegy hozományul bőkezűen feléke-

sítette adományokkal…  

Történt pedig, hogy István, a szent király Pannóniát ‒ miután a keresztény hit világossá-

gára térítette − a Boldogságos Szűz oltalmába ajánlotta, és az Úr Anyjának mennybevitele nap-

ján testétől szabadulva az örök nyugalomba költözött. Utána Pétert koronázták királlyá. Az or-

szág nagyjai mind hűséget esküdtek neki, de Aba, a palota ispánja, előzte Péter, s a királyi 
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koronát meg a királyi udvart maga birtokolta. Uralkodása alatt, mint a próféta mondja: „véron-

tás vérontást ért”, azaz bűn bűnt követett. Mert a nagyböjt szent napjaiban nem átallotta taná-

csának legtisztesebb embereit, mint barmokat vagy oktalan állatokat botokkal és husángokkal 

agyonveretni. Midőn azután Marosvárra Szent Gellért püspök székhelyére érkezett a húsvéti 

szent titkok megünneplésére, az Úr feltámadásának napján fő embereit és a püspököket a szent 

főpaphoz küldve, magát Szent Gellértet hívattak, hogy az ő keze tegye fel az ország koronáját 

fejére. Minthogy ő vonakodott és nem akart menni, a jelenlevő püspökök tették fejére a koronát, 

és nagy pompával, a papság meg a nép kíséretével vezeti be a székesegyházba. Isten embere 

azonban a Szentlélekkel eltelve fehér stólát öltve fellépett a szószékre, és a királyt kegyetlen-

ségért rettenthetetlenül dorgálni kezdte, mondván: „A szent nagyböjt fegyelme a bűnösöknek 

bűnbocsánatra, az igazaknak jutalmunkra adatott. Te azonban, király, megfertőzted azt, mert 

karddal gyilkoltál. Tőlem is elvetted az atya nevet azzal, hogy ma nélkülöznöm kell legkedve-

sebb gyermekeimet. Ezért e napon nem érdemelsz semmiféle kegyelmet. Minthogy pedig 

Krisztusért kész vagyok meghalni, megjósolom neked, mi vár rád. Íme, az eljövendő harmadik 

évben bosszuló kard támad fel ellened, mely csalárdsággal szerzett uralmadat elveszi tőled.” …  

Mikor azután mindez beteljesedet, Pannónia összes lakói előtt világossá vált, hogy Isten 

emberében a prófétaság lelke lakozott. Mert azt is megjövendölte a nemzetnek, hogy igen nagy 

lázongás tör majd ki, és hogy ebben ő maga is vértanú koronát kap. …  

Mikor tehát Péter király és a magyarok között nagy egyenetlenség támad, a magyarok 

fényes követséget küldtek Vászoly fiai: András, Béla és Levente után, akik Szent István nem-

zetségéből valók voltak, és kérték őket, hogy Lengyelországból jöjjenek Magyarországra. Így 

András és Levente Magyarországra jöttek, de Béla ott maradt. Éa a magyarok valamennyien 

seregesen tódultak hozzájuk, Pest városába. Ördögi sugallatra fellobbanva azt követelték: en-

gedjék meg nekik, hogy az egész nép pogány módra éljen, a püspököket és papokat megöljék, 

a templomokat ledöntsék, a keresztény hitet elvessék, és bálványaikat tiszteljék. Ők meg rájuk 

hagyták, hogy szívük vágya szerint menjenek és vesszenek el őseik tévelygéseiben. Mert más-

különben nem szálltak hadba Péter király ellen. …  

Erre a hírre Szent Gellért, Beszteréd, Bödi, Benéta és Szónok ispán, akik sok keresztény-

nyel Székesfehérvárra gyűltek össze, elindultak Fehérvárról Buda felé, hogy Andrást és Leven-

tét tisztességgel fogadják. Mikor aztán az említett püspökök sietve arra a helyre elértek, amelyet 

Diódnak neveznek, Gellért Szent Szabina templomában misét mutatott be, és a jelenlevő nép-

nek buzdításul ünnepi beszédet mondott a katolikus hitről és az örök élet jutalmáról. A beszéd 

végén könnyekre fakadva így szólt: „Testvéreim és püspöktársaim, s ti hívők, akik itt vagyok, 

tudjátok meg, hogy mi a mai napon a mi Urunk Jézus Krisztushoz jutunk a vértanúság koroná-

jával az örök boldogságba. … Ezek után Szent Gellért figyelmezette őket, hogy vallják meg 

egymásnak bűneiket, és a mise végeztével buzgó imádságba fogtak, az örök boldogság biztos 

reményében, mint leendő vértanúk, felvidultan megáldoztak. Azután útra kelet a Duna réve 

felé.  

Szent Gellért azonban, minthogy alacsony termetű volt, és mert Isten szolgálatában min-

den erejét teljesen kimerítette, kocsin vitette megát. Mikor a pesti révhez jutottak, íme öt isten-

telen ember, Vata és cinkosai, eltelve a gonosz szellemekkel, amelyeknek magukat átadták, 

rárontottak a püspökökre és társaikra, és kövekkel támadtak rájuk. Szent Gellért püspököt pedig 

azokra, akiket kövekkel dobáltak, szüntelenül a kereszt jel vetette. S Szent István első vértanú 

példájára, Pannónia első vértanúja a földre térdelve hangosan így kiáltott: „Uram, Jézus Krisz-

tus, ne ródd fel nekik bűnül, mert nem tudják, mit tesznek.”ám azok ezt látva még jobban meg-

dühödtek, neki támadtak, és kocsiját felfordították a Duna partjára. Ott leráncigálták kocsijáról, 

taligára rakták és Kelenföld hegyéről letaszították. Mivel pedig még mindig lihegett, mellét 

dárdával átütötték; ezután egy sziklához vonszolták, és agyvelejét szétloccsantották. Így költö-

zött el Krisztus dicsőséges vértanúja e világ nyomorúságából az örök boldogságra az Úrnak 

1047. esztendejében. …  
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A következő napon aztán nagy sírással temették el Pesten a Boldogságos Szűz templomá-

ban ugyanabba a ruhában, amelyben a vértanúságot elszenvedte. …  

András herceget pedig Székesfehérvárt megkoronázták. Meg is hagyta fejvesztés terhe 

alatt az egész nemzetnek, hogy a pogány szokásokat hagyják el, térjenek Krisztus hitére, éljenek 

Szent István király törvényei szerint. Így is történt. Ez a jámbor, felette keresztény király aztán 

két monostort épített: Tihanyt és egyet Visegrád mellett. … 

A szent vértanú testét László király kanonizáltatta az Úrnak 1068. esztendejében.  

 

Szent László király legendájában olvassuk. Az egész Pannónia annyira rendezetten s meg-

gyarapodva virágzott, hogy boldog István király ideje óta törvények, szabadság és bőség tekin-

tetében soha még ily csodálatosan nem csillogott. Minden korábbi állapotánál gazdagabban 

Magyarország azidétt kezdte szabadságának fejét a bőség telt szaruival az egekig emelni, s gaz-

dagságában, rangban és dicsőségben szinte valamennyi vidéket legyőzni…  

Kétségtelen gondviselése a Teremtőnek − kiről írják, hogy szebb az emberek fiainál, és 

nincs határa bölcsességének ‒, hogy önnön hasonlatosságára műve jó reményű helytartójául 

állította, s eljövendő méltósága fundamentumát úgy alkotta, hogy mindjárt alkatában testi és 

szellemi szépségére kiválasztott fiúnak nyilvánítsa, ki azért jött e világra, hogy e szerepet fel-

nőttként is eljátszhassa…  

Megvilágosította ugyanis a Szentlélek kegyelme: a rá mosolygó s hízelgő világi dicsősé-

get esendőek és átmenetinek vélte, az igazságot szomjúhozta és éhezte, hogy az örök hazába 

szerencsésen eljusson. Ennek okáért halandó testében már nem is ő maga élt, hanem benne a 

helyes, igazi, katolikus hit, amely Krisztus Jézuson alapszik, a próféták és pátriárkák szívében 

gyökeredzik, az apostolok hirdetik, s ezt dédelgette hűségesen egész lelkében. … Mert bőkezű 

volt az ínségben, nagy türelmű a tűrésben, derűs király a kegyességben… Jóságos hát indulatá-

ban, megfontolt a tanácskozásban, igazmondó a beszédben, állhatatos az ígéretben, igazságos 

az ítéletben, derűs a korholásban, s az ítéletek mérlegelésekor nem annyira ítélni félt, mint meg-

ítéltetni: úgy hitte, őt magát inkább fenyegeti rettenetes ítélet, mint azokat, kiket ő ítélt meg…  

 

Ezután besenyő zsiványok törtek be Magyarországra, és férfiakat, nőket hurcolta onnan 

rabságban. Seregével üldözvén őket a király nagy pusztaságba jutott, s nem volt mit enniük. S 

míg a sereget az éhség kísértette, ő eltávolodott tőlük, imádkozva földre borult, és Isten irgal-

máért könyörgött, hogy aki egykoron Izrael fiait mannaesővel táplálta, ne engedje a keresztény 

népet éhségtől, koplalástól elpusztulni. Mikor pedig imájából felkelve visszaindult, íme, 

szarvas- és marhanyáj ballagott vele szemben, s vadságát levetkezve, a királlyal együtt vonult 

a sereg közepébe. Szedett tehát ki-ki az állattokból annyit, amennyire szüksége volt, dicsérve 

és dicsőítve szentségében Istent, aki így megkönyörült rajtuk. Megjelenik Isten az ő választot-

tainak, hogy a jó ügy szolgálatára irányítsa indulatukat.  

 

Mikor Istennek e választott szolgája azon gondolkodott, hogy minden erejével Istennek tetszőt 

cselekedjen, mennyi sugallatra elsősorban az ötlött eszébe, hogy a szentek testét ‒ akiket a vi-

lágegyetem alkotója megtisztelni méltóztatott azzal, hogy kebelébe fogadta − ne engedje tovább 

a porban feküdni. Imígyen, a pápa parancsát kieszközölve felemeltette a szent testeket: mármint  

Boldog István királyét; fiáét, Szent Imréét; továbbá Szent Gellért vértnút, Boldog András és 

Benedek testét avattatta csodálatosan szentté…  

 Míg a világegyetem alkotója ilyen nagy csodákkal nyilvánította ki, hogy a szent király isteni 

erőben részesül, az Úr 1912. évében szent teste dicsőségesen szentté avattatott…  

 

Középkori irodalmunk kincsei közé tartoznak még a Szent András és Benedek legendája, a 

Boldog Ilona és Szent Margit Legenda. Az eredeti, latinul íródott legendák fordítói Kurucz 

Ágnes, Csóka J. Gáspár, Szabó Flórián, Érszegi Géza. Köszönet érte. 
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A griff 

 

„A griff - fantázialény a - sas és az - OROSZLÁN keveréke, s miután mindkét állat szoros 

kapcsolatban van a → Nappal - a griff a NAP - jelleg megkettőződésére utal. Ezen kívül ‒ lévén 

a leghatalmasabb →FÖLDI, s a leghatalmasabb →ÉGI állat keveréke ‒ a földi hatalom és az 

égi energia, az erő és a bölcsesség, az →EMBERI és az isteni természet egyesülését szimboli-

zálja. … A griff motívuma megjelent a szkíták művészetében is, de az i. e. I. évezredből a Káma 

mentéről szintén előkerültek griffet ábrázoló tárgyak. A nagyszentmiklósi kincs 2. számú kor-

saján →SZARVAS -t megtámadó griff látható. László Gyula szerint griff lehetett a késő avar-

ság egyik népének jelképe.” 17  

 

A griffek „nem tartoznak közvetlenül a solymászat körébe, hiszen nem létező, sólyom-

fejű, füles, szárnyas, oroszlántestű állatok. Mivel azonban fejük „turulfej”, nem szabad figyel-

men kívül hagynunk őket. Már a szkíták kedvelt állata volt. Többnyire támadó állásban látha-

tók, és bizony félelmetesnek tűnnek. A nagyszentmiklósi kincsen is láthatók hasonló összeállí-

tású állatok… Mivel a griffek vagy őriznek valamit, pl. életfát, vagy támadnak – megölnek más 

állatot, azért gondolom, hogy „szittya” művészetben is hasonló jelentésük lehet! Természetesen 

sem megjelenésében, sem jelentésében teljes megegyezést nem várhatunk, az azonban bizo-

nyos, hogy a griffek fejéről a sólyom általában jól felismerhető. Tehát nem a sast tekintették a 

legnagyszerűbb madárnak, hanem a sólymot. Ezt döntő motívumnak tartom, mert ennek figye-

lembevételével nem tudom elképzelni, hogy ne a sólymot választották volna „szent” állatuknak. 

Az avar griffeket pedig a magyarok tartották meg.” 18
 

 

„A griffeket székelyek a szkíta hagyományból vették át. A griff ábrázolás a románkori 

művészet visszatérő, ismert motívuma, az olasz reneszánsz mintakönyvektől kezdve a szász 

hímzésekig épp olyan ábrázolásmódok jönnek elő, mint a székely hímzéseken. Mivel a rene-

szánsz mintakönyvekben leszámolható rajzok vannak, elég nagy a valószínűsége, hogy a ke-

resztszemes hímzéseken inkább ezt alkalmazták. Szkíta karcolt ábrázolást nem lehet egyből 

levarrni, egy leszámolható milliméteres papírra rajzolt mintát igen. Ez nagyon elterjedt motí-

vum.” 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemedám György: Jelképtár 76. o. (Sz. Gy.) Helikon Kiadó 

1988. Kner Nyomda Rt., Dürer Nyomda és Kiadó Kft., Gyula 1990/1994.  
18 Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár 49. o.  
19 Dr. Szőcsné Gazda Enikő kiegészítő megjegyzése.   
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3. kép. Hun-avar csuklós dísz. MNM. 2014. október 22. IMG_2509; 

4. kép. A griff a madárcsőrű szárnyas párdus hunn-avar sírjaink öntött brondíszei között fordul elő, mindig 

profilban. Hegyes fülekkel, stilizált szárnnyal. MNM. 2014. november 31. IMG_2619; 

 

Kerecsensólyom  

 

„A sólyom a hun lélek számára sokkal több, mint madár. A sólyom szellemisége a hun 

lélek Isten által alkotott megnyilvánulása. Olyan érzelmi energiával töltött, belső érzelmi kép, 

mely kifejezi népünk egyéniségét, erényeit, tulajdonságait, győzelemre törő, rendíthetetlen, 

harcos szellemét, dicső uralkodóink győzelmeit, a koronázási szertartásokat, a karacsongi ün-

nepkört. Ha egy nép lelkében az erőt adó, nemzeti lelki képek külső testi képpé változnak, akkor 

a nép elveszti lelki tartását. Csak a test vágyai, az anyagi javak érdeklik, elveszti önmagát, és 

előbb-utóbb szétesik és elbukik.  

A lelki képben erős az érzelmi energia, az érzelmi tartalom. Érzelmi energia nélkül a lelki 

kép üres testi képpé válik. A lelki kép a mai szóhasználatban „jelképet, szimbólumot”, a testi 

kép pedig „jelet” jelent. A jelnek egyetlen racionális jelentése van, (a kerecsensólyom ragadozó 

madár), a jelképnek viszont számtalan érzelmi jelentése lehet (mindaz, amit a kerecsensólyom 

jelent a hun nép számára). A jel a fizikai világ eszköze, a jelkép az érzelmi, lelki világé. …. Ha 

a jel érzelmi tartalmat kap, jelképpé válik; ha a jelkép elveszti érzelmi tartalmát, jellé változik”. 
20 A sólyom szellemisége ezredéves átörökítés során a hun nép mitológiai gondolkodásban él, 

Attila korában, mélyen kötődik kulturális környezetéhez.  

 

A Hun Birodalom ősi hun mondái, dicső hun uralkodókról, kivételes hősökről, csodálatos 

átváltozásra képes állatokról, amelyek fontos szerepet játszottak a hun lélek értékrendjében, a 

hun nemzettudat kialakulásában. Az emberek sokat tanulhatnak az állatoktól, nemcsak őszin-

teséget, de hűséget, ragaszkodást és szeretetet is. Különösen a hunoknak fontos ezt megérteni, 

mert már legősibb legendáinkat is benépesítik az állatok, a leggyakrabban a sólyom a sas, a 

daru, a farkas, a ló, a szarvas a kos és a bika. Az állatősös mondákban a nemzetség, a törzs, a 

nemzet szellemisége és ősi világképe él tovább. Az ősök minden mondában fontos üzenetet 

rejtettek el az utódaik számára. A monda olyan, mint egy szellemi táltosló. Képes átszállni év-

századokon és évezredeken, hogy megremegtesse az érzelmeket az utódok lelkében és átadja 

nekik az üzenetet. A mondákat nem szó szerint kell értenünk, hanem a bennünk rejlő lelki képek 

üzente szerint. 21  

 
20 Cey-Bert Róbert Gyula: ATTILA a hun üzenet. 70. o. 
21 Idézet Cey-Bert Róbert Gyula: Atilla a Hun üzenet c. regényéből. 52. o. A sárkánymonda lényege: hogyha 

lelkünkben és szellemünkben egyesítjük a szarvas és a ló gyorsaságát, a farkas céltudatosságát, a tigris küzdőszel-

lemét, a sas magasan szárnyaló térlátását, a hal különleges életképességét, akkor bármilyen ellenség tör is ránk, 

sikeresek leszünk és győzni fogunk.  
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„A Turul maradt annak a madárnak a neve, amely egykor jelölője volt a magyarokat ve-

zető családnak. … Ha fontos volt őseinknek, ak-

kor ma sem mehetünk el e név mellett érdektele-

nül, és nem intézhetjük el a kérdést egy kézlegyin-

téssel vagy homályos és főleg téves magyarázat-

tal”. 22  

A Turul (Tórul) etológiája az „egyenesen 

célba érni” hun dogrul ige jelentésére épül. A ke-

recsensólyom a hunok eredetmondájának fősze-

replőre. A hétköznapi nyelvben a sólymot tórul-

nak, 

vagyis 

egyenes 

röptűnek 

nevezték.  
 

5. 

kép. Szé-

kelyudvar-

helyi Hun- 

Emlékmű 

és a felirat. 

2010. má-

jus 23. 

IMG_0455; 0456;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. kép. Bélyegek a Turullal. Nem tévesztendő össze a megbélyegzéssel.  

 

 

 
22 A Kárpát-medencében, 2012-es adat szerint, nagyjából 300 pár kerecsensólyom fészkel. Az utóbbi években a 

kirepült fiókák egy részét a Magyar Madártani Intézet nyomkövető GPS-gyűrűkkel látta el. A vadon élő kerecsen-

sólymok csak az Altáj és a Kárpát-medence közti területeken fészkelnek, vagyis a hunok és a magyarok több 

évezredes vonulási térségében. 2008-ban egy csodálatos esemény történt, amelyet azóta is a „magyar kerecsensó-

lyom misztériumának” neveznek a solymászok. Egy Tisza-parton meggyűrűzött fióka a kirepülés után három hét-

tel az Altáj-hegységben volt. Egyedül, szülei nélkül 4000 km-t repült. Véletlenül tette meg három hét alatt a ha-

talmas távolságot, vagy egy megmagyarázhatatlan belső ösztön vitte oda? Milyen misztérium rejtőzik a hunok és 

a magyarok szent madara, a turulsólyom altáji repülésében?   
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Emese álma versben és kerámiában   

 

Juhász Gyula Emese álma c. versében írja: 

 

Ázsia sátor mélyén, / Ázsia éjek éjén, / Hulló csillag fénye mellett / Álmodott 

Don vize mellett. …  

Szíve táján a jövendő, / Lelke mélyén ősi erdő, / Napnyugatra terjedendő, / 

Melynek méhe sohse meddő. …  

Népek útján büszke haddal / Söpri gátját diadallal, / És föléje vén turulnak / 

Védő szárnyai borulnak. …  

 

„A mondák nem álnak távol a meséktől. A Csodaszarvas legendája és Emese álma a két 

legfontosabb eredetmondánk.” Hagyományainkról szóló meséink megértése azt jelenti, elfo-

gadjuk eredetmondáinkban megjelenő „világnézetet”.  

„A versben és a legendában is említett égberagadási jelenet mintegy térbe kivetült látomás 

megjelenik a kompozícióban, a jurta sátor formáját idéző hátlapon, a csodaszép alvó Emese 

alakja mögött. Ennek felületébe karcolva az álom lenyomata látható, a Nagyszentmiklósi kincs 

7. számú korsóján látható ábrázolásnak megfelelően. A hitelességre törekedve Emese alakján, 

a László Gyula professzor által rekonstruált, Cibakházán talált sírban fekvő fejedelemasszony 

viselete figyelhető meg. Fejedelemasszonyi rangját, a homlokát övező négy szív alakú palmetta 

formájú fejdísz mutatja, amelyeken egyébként éppen szembenéző párban, turulmadarak tűnnek 

fel.” 23  

Józsa Judit kerámiaszobrász Emese-álma összetételét körbejárva, az együttes szimbó-

lumba sűrített jelzések képeit, szavakba önteni nem könnyű feladat. 24  

 

Az álmot, a jurta sátorban alvó fejedelemasszony éli meg. A térbe kivetült látomás jelenik 

meg előttünk, a jurta sátor formáját idéző hátlapon. Az álomkép visszavezet a földi életben 

Atilla nemzetségéig. Az elragadtatást jelképező szárnyas csodalényre, az égberagadás pillana-

tára tekintve, egy másik síkon létező dimenzió misztikáját csodálhatjuk.  

A túlvilági utazás képeit a fejedelemasszony ébredése után meséli el. Az álom megfejté-

sére Béla király jegyzőjétől, Anonymustól a Gesta Hungarorumban kapunk választ. 

 

1 „Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek, amit fentebb mon-

dottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt Scíti-

ának, aki feleségül vette Dentü-Mogyerben Önedbelia vezérének Emese nevű leányát. Ettől fia 

született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni csodás eset következében nevezték el Ál-

mosnak, mert teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelnet meg turul-madár képében, 

és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás 

fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak el. 

Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet magyar nyelven álomnak mondják, és az ő születését 

álom jelezte előre, azért hívták őt szintén Álmosnak. Vagy azért hívták Álmosnak - ami latinul 

annyi, mint szent -, mivel az ő ivadékából szent királyok és vezérek voltak születendők.”  

 
23 Józsa Judit kiadása: Magyar Mesevilág HÍR-ÁSZ KFT nyomdaüzem Balassagyarmat. 26. o. 
24 Emese álma megfejtésénél, a nagyszentmiklósi kincsek, közvetlenül a 2. és 7. számú korsók díszítményeinek 

jelentéseit László Gyula Rácz István: A nagyszentmiklósi kincs c. munkájukban részletesen elemzik.  
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2 … apja, Ügye, Magóg király nemzetségéből eredt. 3. Akkor a választásuk arra esett, hogy 

majd Pannónia földjét keresik fel. Erről ugyanis a szállongó hírből azt hallották, hogy az Attila 

király földje, akinek az ivadékából Álmos vezér, Árpád apja származott. 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. kép. Emese álma. Józsa Judit kerámiaszobrász alkotása. 

2012. november 08-i kiállítás anyagából. IMG_1202;  

 

 

 

 
25 Béla király jegyzőjének Anonymusnak a Gesta Hungarorum című művéből: „Álmos, az első vezér” fejezeté-

ből részlet. 
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A magyar kutatók rendelkezésére álló források hiányosak. A valóságot bizonyító körül-

mények teljes feltárásához szükséges hiteles írásos dokumentumok hozzáférhetőségének aka-

dályai miatt, a valóságot összefoglaló leírásainknál elmaradásban vagyunk. 26 Így azután a tör-

ténelemkönyvekben az jelenik meg, a tatárjárás Magyarországot elpusztította. Ebben persze sok 

a valóság. Az alföld falvainak népessége vagy sikerrel elmenekült, sokukat a mongolok kard-

élre hánytak. Tagadhatatlan, a magyar sztyeppén megszűnt az élet. Jó lenne ennek a történelemi 

kornak, ismeretlen részleteit feltárni. – Tudjuk, mint minden más dolgunkban, fáradságos tevé-

kenység a részletekbe merülő kutatatás – mégis, küszködéseink eredményeiről, erényeinkről 

essen szó a magyar társadalom tisztánlátása érdekében. Elsősorban a tanuló társadalom korosz-

tályaira gondolok, ki másra? Tudni illik, csakhogy megtudják: a tatárjárás előtt és utána is a 

Magyar Királyság a közép-európai térség domináns hatalma volt, aminek köszönhetően, IV. 

Béla vezetésével a magyar nép erőfeszítése gyorsan eltüntette a romokat. Akkor, ha elpusztult 

a sokaság, ki hozta életképes helyzetbe a magyar királyságot?  

 

Azután hivatkozunk a mohácsi vészre. Fontos az alábbi kérdés: kötelező olvasmány-e a 

„Mohács Emlékezete” c. könyv? Az eligazodás és az érdeklődés felkeltése érdekében néhány 

részletet kiemelünk ebből a fontos anyagból. Nem kifejezetten a kor történéseinek bemutatása 

igényli. Jó tudni, mit sem változott közel ezredév alatt az iszlám törekvése. Jelen korunk ese-

ményeire gondolva, szembesülhetünk a migrációval. Mutatja a múlt alkotmányos életünk fenn-

tartásának ellehetetlenülését, a keresztény hitű kis ember küzdelmeit, és kiválasztott vezetőink 

harcát mindenkori belső ellenségeinkkel.  

Mondjuk és halljuk, keresztény Európa, elmegyünk a templomaink mellett. A mai isz-

lámisták viselkedésén felháborodunk, kérdés: elvisszük-e gyermekeinket, diákjainkat a Debre-

ceni Déri Múzeumba, hogy lelkes tudós emberek vezetése mellett, együtt döbbenjünk rá, mily 

valóság ma is, amit Munkácsi Mihály megörökített számunkra is a Krisztus Trilógiájában, mit 

jelent napjainkban Krisztus Pilátus előtt; az Ecce homo; és a Golgota? Ugye, amikor beme-

gyünk a múzeumba kissé üresen, sűrített lélekkel jöhetünk ki a holnap reményére.  

 

A legenda ereje  

 

„A népvándorlás zűrzavarában a magyaroknak volt olyan szervezeti rendjük, aminek kö-

szönhetően erő adatott a honalapításra és annak védelmére. Ezt nem kizárólag csak a szent-

istváni államrendnek tulajdoníthatjuk, hiszen Árpád és István vezetése között száz év telt el, 

mai szemlétet szerint korszerű államszervezet nélkül. A történelemi tény viszont az, hogy a 

magyarság az alatt az idő alatt is megmaradt.” 27  

 

„Mi volt akkor hát az összetartó erő? Az összetartó erő a régi, steppei, lovas nomád ér-

zelmű ’rend’-ben: a kagánnak és dinasztiájának tekintélyében rejlett, melyet rendkívüli képes-

ségű egyes személyiségei újra és újra fel tudtak emelni, valóságos politikai hatalommá ková-

csolni, s ennek révén saját, családi hagyományaikat is – mint minden idegen, befogadó közös 

eredettudatot – ki tudták terjeszteni alattvalóikra, akikből végül is itt a Kárpát-medencében en-

nek a tudatnak révén és nem faji alapon formáltak nemzetet. 

 

 
26 Példaként. Györffy György: Napkelet felfedezése című összeállítás bevezetőjében olvassuk: „Utazó kereskedők 

és követek élményei, földrajzi tapasztalatai a latin Európában nem nyertek irodalmi megfogalmazást. Jóllehet Bi-

záncban a császári udvar gondosan gyűjtötte és áthagyományozta a követjelentéseket, sőt a bizánciak földrajzi 

ismereteit egy császári szerző, Biborbanszületett Konstantin a X. század közepén írásba is foglalta; igaz, hogy 

ezek a művek még a korabeli görög irodalomnak sem váltak közkincseivé, nemhogy latin fordításban elterjedtek 

volna. Ilyen módon nem csodálkozhatunk azon, hogy a latin nyelvű irodalomban már Kelet-Európa is az antikvi-

tásból származó, elavult ismeretek és mesés hiedelmek ködébe burkolózott; ami pedig azon túl volt – Belső-Ázsia 

és Távol-Kelet – teljesen ismeretlen volt a kortársak előtt.”  
27 Dúcz László: A közöttünk élő Turulmadár 95. o. 
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Nos, ezt a tekintélyt biztosította a népművészetünkben a sokszor felbukkanó Turul-le-

genda.” 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. kép. A 2014. évi törzsi gyűlés képeiből. 2014. augusztus 9. IMG_1770;  

 

László Gyula bizonyítja, hogy a honfoglaló magyarok földet műveltek, többféle házat 

építettek, szép ruhákban jártak, csodás ékszereik, fegyvereik nagyjából egyöntetűek voltak. Ak-

kor pedig nem rabolhatták, hanem csak ők készíthették. Készítéskor sajátos (magyaros) díszí-

téssel látták el nemcsak a fegyvereket és ékszereket, hanem a mindennapos használati tárgyai-

kat is. Ezek a díszítő elemek, motívumok találhatók kisebb-nagyobb változásokkal mind a mai 

napig népművészeti tárgyainkon. Valószínű azonban, hogy ezek a minták nem egyszerűen csak 

a díszítést szolgálták, hanem meghatározott jelentésük is volt. Ezeket kell megfejteni, értel-

mezni, s többet mesélnek a régmúlt időkről, azoknak műveltségéről, mit bizonytalan nyelvé-

szeti fejtegetések vagy idegenek által lejegyzett történetek.  

Tudom, ez a témakör nem egyszerű, s nem véletlen, hogy a legtöbb kutató óvakodik tőle, 

mert többnyire a képzeletére van utalva, nem írhat tény-, és adatszerű, csupán támadható elmé-

leteket. Sajnos, lassan saját népünk művészetétől is olyan távol leszünk, hogy egyre nehezebben 

értjük meg. Igen sok eredeti népművészeti tárgyat és képet kell nézegetni ahhoz, hogy alkotóik 

gondolkodásmódjára ráérezzen. A Napkorong ott van az egyiptomi, az asszír és a magyar orosz-

lánon, sőt az egyiptomin és a magyaron ugyanaz a négy ék is jelen van. A Nap és a Hold a 

sumér pecséthengeren, az asszír fogaton (az asszír fogat díszítése akárhány magyar lószerszá-

mon megtalálható és nem hat idegenül rajta), az Aranybulla pecsétjén, Erdély címerén és nép-

művészeti tárgyaink sokaságán is megtalálható. Nos, ezek a jelzések késztettek arra, hogy je-

lentést tulajdonítsak nekik és higgyek értelmezésükben, szem előtt tartva László Gyula és Pén-

tek János intelmét, miszerint a képzelet ne legyen képzelgés, a népi motívumok értelmezése ne 

legyen belemagyarázás.  

 

 
28 Dümmerth Dezső: Árpádok nyomában 121. old. Bp. 1977 Panoráma Kiadó.  
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„Alaposabb tanulmányozás után eljuthatunk a háttérben rejtőző jelölés értelmezéséig. A 

Turulmadár szinte mindenhonnan felbukkan, ahol ezek a jelek alkotnak képet, hiszen Isten kül-

dötte, aki az Úr akaratát továbbítja. De találkozunk vele egymagában is, korábban (pl. honfog-

lalás kora) női ruhák díszítéseként, mert viselője az „áldott állapotot” várta, amit ma sajnos 

terhességnek nevezünk.  

Ma viszont, amikor Emese álma már nem él a köztudatban elevenen, igen gyakran fel-

bukkan a „szent akarat” jelzése gyökértelenül, jelentés nélkül, csak díszítő szereppel. Egykori, 

eredeti jelentése sehol másutt nem található a világon, csak azokban a műveltségekben, melyek 

„rokon”–nak számítanak, amelyeknek „leszármazottja”, illetve folytatója a magyar műveltség; 

mint ahogy egyedül a mi nyelvünkben találjuk az előbb használt kifejezésmódot a gyermekvá-

rásra.  

Vagyis a Turulmadár ebben a formában nálunk-magyaroknál élt és él még ma is. Eljött, 

elvezetett ide bennünket a Kárpát-medencébe, Attila földjére, a mítoszbeli madár is nem csak, 

mint élő és létező kerecsensólyom. Hogy velünk együtt vagy már jóval korábban (a hunok ide-

jében) érkezett ide, s itt bevárt minket, az már teljesen mindegy. A mondának mindenképpen 

van alapja, amint az eddigiekből kitűnik. Tőlünk nyugatabbra sem a mítoszbeli Turulmadár, 

sem a létező turulmadár nem él.  

Ott nem értik, mert a nyugati műveltség számára csupán totemállat, ős, amitől vélemé-

nyük szerint származtatjuk magunkat. Nálunk egy idő után összeolvadt a római keresztény szel-

lemmel, mégsem veszítette el népét. A felfogás, ami szülte e madarat, benne maradt az embe-

rekben, velünk együtt élt még akkor is, amikor már csaknem elfeledtük nevét. Ez a „pogányból” 

katolikusba átültetett gondolkodásmód adhat magyarázatot arra is, hogy Szent István miért Szűz 

Mária oltalmába ajánlotta az országot.” 29  

 

Mondánkon kívül, őseink jelképrendszerében, sőt a Hunoknál és az Avaroknál is gyakran 

előfordult a Turulmadár szimbóluma. Napjainkban is találkozunk Turul madárral díszítő motí-

vumként különböző tárgyainkon.  

 

A közöttünk élő Turulmadár  

 

„A birodalmak általában akkor hullottak szét a történelem folyamán, amikor nem volt 

megfelelő személy, aki mint uralkodó tovább vezesse, irányítsa, vagy éppen megvédje az elődei 

által alkotott, szervezet birodalmat. Ebből eredően egy uralkodó akkor igazán „nagy”, ha utó-

dokról is gondoskodik, akik a népet tovább éltetik, művét továbbfejlesztik. Ezt szolgáltatta a 

Turul-legenda, mert egy olyan hitet adott, amely az egész népre kihatott, hogy ugyanis a Turul-

lal jelzett család tagjai alkalmasak a vezetésre és csak a Turul-család tagjai lehetnek vezetők. 

Mert ők azok, akiknek isteni küldetésük van, őket álmodta meg Emese, ők az Atya kül-

döttei. Mikor azonban a legenda eszméje kezdett feledésbe merülni azáltal is, hogy sok főúri 

család született, már a királynak kellett az utódról gondoskodnia, hiszen a családba vetett hit 

fényét veszítette. Az utód, a családkövetkező sarja nem vált automatikusan olyan uralkodóvá, 

aki szerepét maradéktalanul betölthette volna, hiszen hiányzott a mítosz, ami addig körülvette 

a királyt. Az új főurakra már nem hatott a varázslatos erő, a legenda által elmondott születés és 

hatalom, amit a származás biztosított. … 

A madár és a mítosz emlékének megőrzése nem nacionalizmus, ne féljünk tőle, hiszen 

egy népnek nem csak faragott kapui, festett tulipános ládái, azaz tárgyi emlékei lehetnek, hanem 

szellemiek is. Ezeket pedig könnyebb elveszíteni, ám megőrizni is, mert nem lehet elvenni sen-

kitől. Ez az a szellem, melynek még ma is köszönhetjük létünket, mert ez őrzött meg bennünket. 

Ezért próbálok emléket állítani ennek a madárnak és a hozzá tartozó mítosznak. Így látom én, 

ezért írtam le, s adom tovább, bízva benne, hogy nem hiába.”30  

 
29 Dúcz László: i. m. 93-94. o. 
30 Dúcz László: i.m. 91. 101. o. 
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„A magyar nyelvben van három szó, ami ma is használatos és a solymászatra, de még 

inkább magára a sólyomkultuszra utal. Ez a három szó – a Kerecsen, a Zongor és a Turul – 

együttesen csak a magyaroknál ismert. A Zongor szó változott alakilag, a másik kettő változat-

lan. Mit is jelentenek? Az eredeti jelentése mindháromnak egy-egy sólyomfaj. És ma? A kere-

csen maradt a madár neve, a létező, az élő madár neve, mint fajnév. A zongor, vagy mai for-

májában Zsombor, férfinév, ami a madárból származtatható. Tehát ezt a madárnevet megőrizte 

a magyar nyelv, mint személynevet. A Turul pedig maradt annak a madárnak a neve, amely 

egykor jelölője volt a magyarokat vezető családnak. …  

 

Kézai Simon – aki leírja a Turul-legendát – említi, de semmiféle magyarázatot nem fűz 

hozzá, hogy e név honnan származik! Ez csak azzal magyarázható, hogy az ő korában ez telje-

sen természetes és közismert lehetett, ezért nem szorult magyarázatra.  

„Etele király címere, egy madárhoz hasonlított, amelyet magyarul Turulnak hívnak… 

Egész Géza vajda koráig ezt a címert viselték a harcban.”  

 

Majd 150 év elteltével eltűnt a Turul név, szavaink közül és csak Kézai krónikájának 

megtalálása után vált újra ismertté. Vajon miért e gyors feledés? Hogyan tűnhetett el egy nép 

eredetmondája – történelmi időket számítva – oly hirtelen? Csak egyetlen elfogadható választ 

találok erre: el kellet felejteni a táltosokkal, a regősökkel, a rovásírással és az ősi, ma már is-

meretlen hitünkkel együtt. A feledésre azért volt szükség, mert a magyarok katonailag igen 

erősek voltak, a Kárpát-medencét pedig minden szomszéd szerette volna megszerezni. Hábo-

rúban nem tudták legyőzni e népet, tehát azt az erőt kellett elpusztítani, ami összetartotta a 

magyarságot. Mi az, ami egy nemzetet oly annyira összetart? A múltja és vallása. 31   

 

A történelem igazolja, hogy a Turul-mítosz eltűnése, az Árpád-ház kihalása indította meg 

sajnos a magyar önállóság megszűnését. Azóta egyetlen magyar király sem tudta a folytatást 

úgy biztosítani, mint az, amit ez a látszólag lényegtelen kis legenda, Emese álma képviselt. 

Hiszen a sok nyugatról érkezett – főleg német ajkúak –, akik főúri székbe jutottak, gyökér nél-

küliek voltak. Eltűntek vagy összezsugorodtak a honfoglaló családok, elvesztették vezető hely-

zetüket. Ez vezetett azután Mohácshoz. De amíg élt az Árpád-ház, addig pislákolt még a mítosz: 

a Turul-családba vetett hit. IV. László halála után, kihalt az Árpád-ház, még ekkor is tartott az 

e családba vetett hit, oly sok feledtetés után is. … Gyökere azonban e tiszteletnek a „pogány” 

Turul legenda – Emese álma –, amely századokon át összefogta, eggyé kovácsolta és így fenn-

tartotta a magyarságot.  

Ez az a szellem, melynek még ma is köszönhetjük létünket, mert ez őrzött meg bennünket, 

nem a kereszténység felvétele. Ezért próbálok emléket állítani ennek a madárnak és a hozzá 

tartozó mítosznak. Így látom én, ezért írtam le, s adom tovább, bízva benne, hogy nem hiába - 

fejti ki véleményét Dúcz László könyvének: A legenda ereje című részében. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Dúcz László: 21-22. o. 
32 Dúcz László: i.m. 91. 101. o. 
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9. kép. Mesterségek Ünnepe. Turul szobor a Várban 2019. 08. 20. IMG_8148; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ötödik rész: Szimbólumaink  197 

 

Törzsi gyűlés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. 11. képek. Kurultáj, Barátságban 2014. augusztus 19. IMG_1987; 1746;  
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12/1 kép. Turulmadár. A Mádéfalvi áldozatok tiszteletére elemelt emlékoszlopról egy részlet. 

 2010. május. 25. IMG_0578.  

 

 

Népművészetünk megszólaltatói 

 

Turul és griff a kézművességben  

 

 

 
12/2; 3. képek. Józsa János kerámiái Korond. 2015. július 27. IMG_ 4639; 4642; 
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13. kép. Józsa János gyönyörű kerámiája - Turul, Hét vezér, Magyarország koszorús címerével.  

Korond, 2015. július 27. IMG_4642;  
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14. kép. Józsa János kerámiája - „a magyarok nyilaitól ments meg Urunk minket” és a Hét vezér.  

Korond, 2015. július 27. IMG_4633;  
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Turul fába metszve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. kép. Szekeres Lajos fafaragó művész Parajdi lakásán Erdélyben 2010. május 24. IMG_0565;  

 

 

Gólya hozza a gyereket – ősmagyar alaperedet. Attila korából sajnos kevés csontlelet ma-

radt, hiszen a halottakat akkortájt máglyán elégették. „A hunokat Európában soha senki nem 

győzte le. Attila nem jelölt ki utódot, ezért belháború tört ki és a hunok egy része kivonult a 

Kárpát-medencéből, egyesek egészen vissza a Kaukázusig, erre van csont- és genetikai bizo-

nyíték” – mondta. Arra is rávilágított, hogy a több címerben fellelhető sas és sólyom jelképek 

a turulból származnak, a magyarok ősi totemje a lélekmadár, az életfa.  
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„Három dimenzió létezett az ősi magyar hitvilágban: az alsó világ a zűrzavaré, a középső 

a jelenlegi lét, a felső pedig ahova mindenki tartott. Az ábrázolásokban a nagy madár két kisebb 

másikat tart a két lábával: a meg nem született lelkeket húzza fel az e-világba. A turul a közve-

títő a világok között. Ebből terjedt el az is, hogy a gólya hozza a gyereket: nem a gyereket 

hozza, hanem az új lelket a régi keleti legendák szerint. Nyelvünk is egyedülálló Európában, de 

semmi szégyellnivalónk nincs, mert akik idehozták a nyelvünket, azok magasabb kultúrát kép-

viseltek, mint a többi kelet-európai nép. Ha nem így lett volna, akkor már réges rég beolvasz-

tottak volna a szláv, germán, újlatin csoportok. A magyar az egyetlen antropológiai európai 

nemzet, amelyben olyan genetikai kódok vannak, amely más európai nemzetben nincs meg. 

Bizonyítottuk a szkíta-szarmata ősöket és a türk vonalat is” –   

 

Kazakisztánba hallottak egy magukat madzsarnak, madjarnak nevező törzsről. Ellátogat-

tak hozzájuk és a férfiaktól Y-kromoszómát gyűjtöttek (az Y-kromoszóma egyedi, apai ágon 

évszázadokon át szinte módosulatlanul öröklődik, és nagyjából 180-szor pontosabb, mint az 

ujjlenyomat). „40 népnek gyűjtöttük be az Y-kromoszómáját, és megállapítottuk, hogy ehhez a 

madjar törzshöz apai ágon vérrokoni szál fűzi a magyarokat. Ők még tartják a törzsi rendszert, 

ami azt jelenti, hogy a férfiak mindig együtt maradnak, ismerik például 7 apai felmenőjüket. A 

magyarok egy részének és a madjarok nagy részének ősei valamikor egy törzsben éltek. Először 

azt hittük, valamit elrontottunk, annyira találtak az adatok, ezért megismételtük, de nem téved-

tünk: a magyarokhoz legközelebb a kazakisztáni torgaji madjar törzs áll, a mai európai népek 

közül pedig a bolgár, de érdekes adatokat kaptunk az oszétekre, az ukránokra, a törökökre is. 

Az őshaza pedig valahol ott van, ahonnan a torgaji madjarok 350–370 éve elvándoroltak jelen-

legi lakhelyükre, Kazakisztánba” 33  

 

Mindezek után ÉRTJÜK EGYMÁST ugye?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. kép.  2014. évi törzsi gyűlésen 2014. augusztus 9. IMG_1724;  

 

 
33 biroandrászsoltakta/kurultaly – történelmi portál az interneten  
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Lelki kép, lélekkép: jelkép  

 

A piros tulipán, a hun nép legkedvesebb virága, ame-

lyet hunvirágnak is nevezünk. Megjelenik mondáinkban, 

énekeinkben, ékszereinkben, faragásainkban és díszítése-

inkben. 34 

„A virág ősidők óta a hunok és utódnépeik, az avarok, 

törökök, magyarok legkedveltebb díszítő eleme. Alakjában, 

a virág gömbölyded első felében ugyanúgy jelen van az élet 

női eleme, mint a szirmok egyenes, nyílhegyet képező vo-

nalaival az élet férfi eleme, ugyanakkor az ég felé mutató 

szirmaival csodálatos módon jeleníti meg az éggel való 

kapcsolattartás fontosságát. 

Számunkra a tulipán legfontosabb üzenete mégis az, 

hogy Üstengri csak akkor adja áldását a hun népre, nőkre és 

férfiakra, ha a szeretet és az összhang megvalósításával biz-

tosítják utódaik születését és megerősödését. Ezért lett a tu-

lipán hunvirág. Gyönyörű a tulipán mondája.” 35 
 

 

17. kép. 2014. március 10-én készített felvétel. IMG_1575;  

 

 

 

 

 

 

 

A szimbólumok nagyrészt virágdísszé alakultak, de 

ezen a kalotaszegi kályhacsempén még látható a tulipánok 

közt a női alak. (Visky-Bátky-Györffy: L’art populaire 

hongroise. Budapest, 1928, 107. l.) 36 

 

 

 

 

 

 

 

A piros szín az érzékiséget szimbolizálja. A magyar népművészetben jellé formált for-

mája megtalálható a kapufélfákon, cserépkorsón, szűrhímzéseken, hozományos ládákon.   

 

 

 

 

 

 
34 A tulipán géncentruma a hunok ősi szállásterületén Belső-Ázsiában van.  
35 Cey-Bert Róbert Gyula: ATTILA a hun üzenet. Püski kiadó, Budapest, 2012. 45. o. 
36 DR. Bobula Ida: Sumer - Magyar rokonság Editor Esda Buenos Aires 1982. 73. o. 
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18. kép. Józsa János kerámiái Korond, 2015. július 27. IMG_4646;  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

19. 

kép. Tarisznyás Márton Múzeum Gyergyószentmiklós Hozományos láda Tekerőpatakról, 1878.  

2015. július 28. IMG_4717; 
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Világfa - életfa kerámián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. kép. Józsa Judit kerámiaszobrász alkotása. 2015. szeptember 22. IMG_5063;  

 

Józsa Judit kerámiaművész írja:  

 

„Művészettörténészi ismereteimre alapozva kifejezett célom, hogy olyan témákat dolgoz-

zak fel évente megújuló tárlataimban, amelyekre addig nem vagy csak elvétve került sor a ma-

gyar képzőművészetben, különös tekintettel a szobrászat műfajára. A tárlat két alapvetően fon-

tos alkotása a magyar népmesék igazi hazáját, életterét idézi meg a Magyarország – Anyaország 

és Erdély megszemélyesített alakjaiban. Közöttük magaslott az Életfa, amelynek révén újra fel-

fedezhetjük, megismerhetjük ősvallásunkat, a magyar nép ősi világképét. A magyar ősvallásban 

a föld közepén, a föld köldökén álló nagy hegy csúcsán nő a világ oszlopa, a világfa, vagy 

istenfa, szép magyar szóval az életfa.  

Az életfát beragyogó anyaistennő szerepét a magyar nép a keresztény vallásban Szűz Má-

ria alakjára ruházta át, gondoljunk csak a Bódogasszony, Nagyboldogasszony vagy éppen a 

Napba öltözött Boldogasszony elnevezésekre. A talapzat áttört rései a lenti világra utalnak, a 

szív alakú palmetta-virágok a szeretetből fakadó életet idézik meg. A magyar életfa tövében 

csodaszarvas pihen a párjával, megidézve a csodaszarvas mondáját. Törzsén – a remény és az 

élet zöldjében pompázó – szív-palmetta középső magjából jutunk el a Csillag rézszintjére, innen 

a Hold ezüstfényébe, ahhoz, hogy majd a Nap aranyfényében ragyoghassunk. A Hold szintjén 

páros lélekmadarakat látunk, hiszen a hagyomány szerint az életfán énekelnek a madarak, sőt 
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maga az életfa muzsikál. Végül a csúcson a székely rovásírás egy istent jelentő rovás jeléből 

alkotott szimbólum idézi meg a magyarok egy isten hitét, így magát a teremtő Atyaistent.”  

 

Görbe tükrünk történelmet mutat: A nyugat 1849-ben sem és 1914-ben sem állt a magyar 

nemzet mellé. Az első világháború kirobbantásával felszámolta Közép Európa nagyhatalmát, 

az Osztrák-Magyar monarchiát. A világháborút papíron lezáró Trianoni békeszerződéssel, 

1920. június 4. -i aláírással, feldarabolták a Magyar királyságot, a Szent Korona országát. A 

Szent Korona országa egy test. „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi 

tagja, noha sokan vannak, mégis egy test.” 37   

 

 

„A Világfa a hun világmindenség rendezőelvét jelenti. Ez köti össze az égi, a földi és a 

földalatti világot, vagyis az embert az Istennel.  

A Világfa, amelyet Életfának is nevezhetünk, kicsiben minden emberben megtalálható. 

A fa ága és levelei képezik az ember tudatát. A tudat a gondolkodás székhelye, mely az akarat 

ellenőrzése alatt áll. Cselekedeteinket legtöbbször az akarat irányítja. A fa levelei gondolatain-

kat, emlékeinket, vágyainak és álmainkat jelenítik meg. A földre hullott levelek a múltbeli gon-

dolatokat és álmokat tartalmazzák, amelyeket jórészt elfelejtettünk; az avarban vannak már, de 

ha feltámad a szél és felrepülnek, akkor emlékként néha visszatérnek. A legtöbb levél azonban 

az avarban marad, szétfoszlik és bekerül a földbe, táplálja a gyökérzetet. A Világfa gyökereibe 

vannak elrejtve az ősök mondái, üzenetei, hagyományai, amelyek nemzettudatunk szellemi és 

lelki értékeit képezik.” 38 

 

Életfa a természetben 

 

A kép, vagy bármilyen jel, önmagáról kezd beszélni, amit érthetünk. A világfa, aminek 

három egymásból eredő része van, tudatja velünk, hogy gyökérzetünkben rejtetten élnek ha-

gyományaink. A korona ágaival érünk el, hitünkben kötődve Istenig. Gyökérzetünk az anyagi 

életet adja, a testi elmúlással a szellemi élet felé tartunk. Közben - a törzs nem más - mint maga 

az ember. A három egység közötti összefüggés, a világfa képe vetíti képzeletünk elé, a világ 

elrendeződését.  

 

Nézegetem ezt a fát, és építkezésében két szerkezet rajzolódik ki gondolkodásomban. Az 

egyik maga az ember. Lábaival a Föld felületén áll, testében minden szerv megtalálható, ami 

biztosítja saját életének fennmaradását, testi létének folytatását biztosítva. Legfelülre teremtő-

dött a gondolkodni kész alkotás, melynek semmisülésével kiszáll a lélek, amiről annyit tudunk: 

létezik. A másik szerkezet a fa, lombozatát a fény felé fordítva szívja magába a megterméke-

nyítő erőt, földfelszín alatti gyökérzetéből táplálva a törzset, legyen ereje gyümölcsöt, magot 

teremni az életben maradásért.  

Két élő világ a teremtésben, ég és föld között. Életfa, égig érő fa. Ha bántanak az emberek, 

ha az élet fáj, menekülj a természet magányába, és csodált végtelen alakot, amely számos véges 

alakot tartalmaz. Megnyugszol.   

 

 

 

 

 

 

 
37 Az idézett mondat, részlet a korinthusi levél 12. fejezetéből. 
38 Cey-Bert Róbert Gyula: ATTILA a hun üzenet Püski Kiadó Budapest, Gyomai Kner Nyomda ZRT. 2012. 51. 

o. 
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21. kép. Az élet természete, hagyományaink és kötődéseink a mennyel. 

Makovecz Imre kiállítás a Vigadóban 

2014. augusztus 17. IMG_2104;  

 

Életfa a szövetbe hímezve 
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22. képek. Aldunai székelyek kiállítása a Polgárok Házában 2016. november 18.  IMG_6271; 6273; 

 

Az életfának két őrzője van, griff, szarvas, ember, növény, oszlop. 

 

Életfa a bútoron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. kép. Mesterségek Ünnepe a 2014. július 19. IMG_2154;  
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24. a. b. c. képek. Életfafestések. Székely Nemzeti Múzeum 2015. július 24. IMG_4081; 4078; 4079; 

 

Életfa kerámián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. kép. Józsa János életfája Korond. 2015. július 27. IMG_4624;  
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Életfa viseleten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26. kép. Tarisznyás Márton Múzeum Gyergyószentmiklós Gyergyócsomafalvi asszonyviselet  

2015. július 28. IMG_4737;  

 

Turul és palmetta tarsolylemezen  
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27. a. b. c. képek. Révész P. László kiállítása a Törzsi gyűlésen. Turul és tarsolylemezek. 

2014. augusztus 09. IMG_1803; 1804; 

 

A tarsolylemezt (Szolnok - Strázsa halom) határában 1912-ben gátépítési munkák során 

találták. A vele együtt múzeumba került tárgyak arra utalnak, hogy a temetőben egy gazdag 

férfi és családtagjai nyugodhattak. A sírok földbe kerülésének idején Naszr ibn Ahmed számá-

ida emír el-Sas-ban 920-21-ben vert dirheme mutatja. 

 

A gazdag férfi sírját 168-ban árokásás során találták a Vág folyó völgyében, Galgócon. 

A lelőhely a 10. századi magyar szállásterület északnyugati határvidékén helyezkedik el, az itt 

eltemetett előkelő bizonyára a környék ura lehetett. Ez volt az első, honfoglaló magyar temet-

kezésből ismertté vált tarsolylemez.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. kép. MNM. 2014. augusztus 09. IMG_2632; a szöveg az IMG_2633. számú felvétel.  

29. kép. IMG_2634; a szöveg az IMG_2635. számú felvétel.  
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30. kép. Angyalos nagycímer, kettős kereszt a hármas halmom. 
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A nagycímer Magyarország teljes címere olyan elemekből tevődik össze, melyeknek egy 

gondolatkörben kellett születniük, azonos társadalomról és azonos műveltségről lévén szó, 

megmutatja, hogy az ország milyen birtokokkal rendelkezik.  

  

Az Angyalos címer a Magyar Királyság jelképe, az 1867-es kiegyezés után, az Osztrák 

Magyar Monarchia fennállása alatt volt a Magyar Királyság jelképe. A bal felső oldalról kiin-

dulva Dalmácia, Horvátország, Erdély, Fiume, Szlavónia, Bosznia címere. Középen a magyar 

kiscímer a hármas halommal, kettős kereszttel, és az árpád-sávos szimbólummal. 

 

Az Osztrák-Magyar monarchia felbomlásakor 1918-ban eltávolítják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31. a. b. c. képek. Angyalos nagycímer a pécsi Postapalotán. Zsolnai kerámia címer. 

2011. november 16. IMG_0904;  

 

Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1-i hatállyal lépett érvénybe. Az Alaptörvény 

leírása szerint: „Magyarország címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és 

ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás ki-

emelkedő középső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik.”  
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32. kép. Magyarország címere. 

 

Az 1848 méter hosszú Nemzet Zászlója az Andrássy úton. Tisztelegve a Magyar Zászló 

és Címer napja előtt és emlékezve a trianoni diktátum századik évfordulójára, a II. Bécsi döntés 

és Észak-Erdély valamint a Székelyföld vissza csatolásának nyolcvanadik évfordulóján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1848 méter hosszú Nemzeti Lobogót, 2020. augusztus 30-án vitte az Andrássy úton 

a Hősök teréig 1848 önkéntes zászlóvivő. 

 

„A kettős kereszt a hármas halmon koronával az életfa „szellemi tükörképe”, azaz a tör-

vény, ami szerint az életfát, azaz magát az életet alakítani kell, mert ez az élet természet adta 

lehetőségének szabálya, annak jelölése, képi ábrázolása. Vagyis nem egy életfát, hanem az élet 

törvényét - ami szerint élni kell -, azt jelöli címerünk jobb oldala.  
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Sokféle életfaformát őriztünk meg, mert lehetőséget ad erre a sok jel szabadon alkalmaz-

ható formája, hiszen a modellt a népművészek nem ismerik, csak a „törvényt”, mely szerint az 

életfa készül, és azt sem tudják, hanem érzik.  

Így őrizték ezt meg századok alatt számunkra a régészeti és népművészeti emlékek.” 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. kép. Csíksomlyó 2015. július 23. IMG_4006; 

 

„A fizika, a biológia és a pszichológia természettörvényei az egész Világegyetemet áthat-

ják, ezért világtörvények. A biológiai törvények egyetemessége azt jelenti, hogy az életerő át-

hatja a Kozmoszt. És mivel az életerő mindannyiunk legszemélyesebb és legmélyebb létalapja, 

ezért legmélyebb életünk a Világegyetem életével a legszemélyesebb kapcsolatban áll. A lélek 

azért halhatatlan, mert Énünket kozmikus törvény tartja fenn, és a kozmikus törvény hallhatat-

lan. …  

Az ősi magyar mágikus rendszer attól mágikus, hogy felismerte, az Ember és a Minden-

ség közötti személyes kapcsolat a Természet legalapvetőbb törvénye, az élet világtörvényén 

alapszik. Ez az alapvető, természettudományos felismerés az, ami meghaladja a mai tudomá-

nyos világkép kereteit. A test, az érzés és a gondolat hármassága megnyilvánul a jelenségek, a 

törvények és az elvek síkján egyaránt. Az ősi mágikus magyar világképben a test, a lélek és a 

szellem egysége az érzésvilágot hordozó lélek létén alapszik, s ezért az érzés a legalapvetőbb 

valóság. …  

Ezt a hármas háromságot ábrázolja az ősi eredetű magyar nemzeti címeren és nemzeti 

zászlónkon a hármas halom, a háromágú korona, s az Egy ősi, Egy háromságot jelentő jele, a 

kettős kereszt, amelynek így együtt is egyetlen egységes egészet alkotó hármasságot jelenek: 

az eleven Világegyetemet. 

A Világegyetem az ősi magyar világképben az anyag, az élet és az öntudat egységes egé-

sze. A kettős kereszt eredetileg egyenlő szárú volt, az ősi magyar rovásírásban az „Egy” jele: s 

három vonala a test, az érzés és a gondolat jele.  

 

Az is megállapítható, hogy a két vízszintes vonal a test és a gondolat, a függőleges vonal 

az érzés, a lélek, az élet jele. A magyar nép nemzeti jelképeink alapján az egyetemes értékű 

 
39 Dúcz László: A közöttünk érő turulmadár Antológia Kiadó Lakitelek, 1993. Antológia Nyomda Lakitelek 69. 

o.  



216  Ötödik fejezet: szimbólumainkról 

 

tudás népe, s felemelő, legnemesebb érzéseket hordozó tudás népe. Nemzeti jelképeink kifeje-

zik a magyar nemzet azonosságát őseink, a királyi mágusok világképével, és így nemzeti ere-

detünk és folytonosságunk, önazonosságunk bizonyítékai és kimeríthetetlen erőforrásai.” 40    

 

A hunokról más származási hiedelem is volt nyugaton elterjedve: ennél még kedvezőtle-

nebb mendemondák. A hunokról szóló mondák az egész európai kultúra területén, mint törté-

nelmi hiedelem, a hunok külső leírásairól ma is el van terjedve.  

 

 „Az Európát megfélemlítő nagy hun király alakja körül már Attila életében alakult ki 

valami legendás dicsőség és éppen a legértékesebb anyag, igazi monda az az anyag, melyben 

maga Attila és hunjai is hittek. Ez a teljes hitelt érdemlő Priskos Rhetor feljegyzéseiből szár-

mazott át az utókorra. Minthogy Priskos Rhetor történeti műve elveszett, hiteles töredékein 

kívül kompilátoraiban kell keresnünk az általa feljegyzett hiteles hun mondai hiedelmeket. Ilye-

nek elsősorban a hunok kijövetelét igazoló, a vezérállatra vonatkozó monda. Ezt a görög So-

zomenos és a gót Jordanes egyértelműen mondja el; Sozomenos még kétféle változatról tud; 

egyik szerint a görög Io-mondához hasonlóan bögöly-üldözte tehén, másik szerint egy mene-

külő szarvasünő mutatja meg a Maeotis túlsó partján élő hunoknak az ingoványon átvezető utat.  

A későbbi két szerző hozzáteszi, hogy vadászat közben egy szarvas tűnik fel a hunok előtt, 

mely azután a mocsárba menekülve mutatja az utat. A szarvast követve kiérnek Scythia termé-

keny és gyönyörű legelőire, de ekkor a nemes vad eltűnik szemük elől. Erre a hun vadászok 

visszatérnek és az új hazába vezetik népüket. Priskos még azt is feljegyzi, hogy a gótokat le-

igázó hunok birodalmán két testvér osztozik. Uturgur és Kuturgur; ezzel, mint tudjuk, két bol-

gár néptörzs nevét őrizte meg. De nem ők azok, akik népüket Scythiába vezetik, mint a magyar 

krónika testvérpárja.  

 

Ma már tudjuk, hogy a görög történetírók bizonyos értetlenséggel itt maguknak, a hunok-

nak eredetmondáját jegyezték fel. A mongol országi Noin-Ula-vidéki hun sírokból előkerült 

hímzés például eredeti alakjában mutatja a mitikus eredetmondát: látjuk amint a mesés menyét-

állat, a szárnyas rozsomák beleharap az üldözött rénszarvasba; a szarvas ősanyja, a rozsomák 

ősapja a hun népnek. A honfoglalásra pedig kitűnő hasonlóságot nyújt az az osztyák mese, 

melyben a szárnyas és a szárnyatlan paszker, – ez is rozsomákot jelent, – üldözi a jávort és ahol 

az előbbi elejti a szarvast, ott a halban és vadban bő földön találja meg új hazáját és maga után 

hívja a gyalogos paszkert is. A magyarok ősanyjának, Enehnek neve is szarvasünőt jelent és 

talán egy hasonló eredetmonda emlékét őrzi.  

Tudjuk, hogy a nyugat állandóan Isten ostorának nevezte a nagy hun királyt, ki isteni 

küldetéssel jött büntetni a bűnbe merült kereszténységet. De adatunk van arra is, hogy már maga 

a hun király is hitt isteni küldetésében: hiszen kezében volt az isteni küldetés szimbóluma, az 

Isten kardja. Erre egykorú tanúságunk van, Priskos Rhetor, ki Constantiolus római követtől 

hallotta, hogy mikor Attila Rómával a neki járó címen vitatkozott, nagyon felháborodott azon, 

hogy neki csak a „vezér” címet adják. Nem lehetetlen, hogy méltatlankodásában közrejátszott 

az a tudat, hogy hiszen Isten kezébe adta a világ feletti uralmat, mert nyomban ez után a római 

követ elmondja Priskosnak, hogy Attila birtokában van Ares kardja, „melyet valamikor a szkíta 

királyok szent tárgyként tiszteltek, és amely a seregek felügyelőjének volt szentelve. És miután 

sokáig nem tudták, hol van, egy tehén segítségével megtaláltatott”.  

Jordanes még részletesebben megőrizte Priskos elbeszélését: ő már azt is tudja, hogy egy 

pásztor találta meg a csodás kardot, még pedig egy sántító üszője vérző nyomát követve. A 

pásztor sietve viszi a kardot Attilának, ki azt jelnek veszi: Isten kezébe adta a világ uralmát.  

 
40 Botos László fősz.: Magyarságtudományi tanulmányok, in. Grandpierre Attila: Királyi mágusok ősnépe a ma-

gyar. HUN-idea Szellemi Hagyományőrző Műhely kiadványa. Budapest, 2008. TIMF Kft. 328. o.  
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Ez a történet a legérdekesebb valamennyi Attilára vonatkozó mondai hiedelem között, 

mert Attila életébe is befolyt és maga Attila is végzetszerűen hitt benne. Összehasonlító kuta-

tások alapján tudjuk, hogy kardot hegyével felfelé földbe ásni keleti eredetű szokás, melynek 

nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar nép-

mesékben is fellelhetjük. Egy ilyen kardba lépett bele a legelésző barom. 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34. kép. Ősök napja, nemzeti zászlóink - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_8093; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35. kép. Ősök napja, nemzeti zászlóink - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_8095; 

 

 

 
41 Németh Gyula: Attila és Hunjai. i.n.: Eckhardt Sándor: Attila a mondában 144 – 151. o.  
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36. kép. Ősök napja, nemzeti zászlóink - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_8097; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37. kép. Ősök napja, nemzeti zászlóink - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_8105; 

 

Múltunkról a kutatások nem zárultak le, a kutatásoknak soha nem is lehet vége. Ugyanis, 

amikor egy emberi közösség életfolyamában művelődéstörténetének valamelyik szakaszának 

lépcsőit járva az újabb kor felé haladva, műveltségét nem jegyezték le, akkor azt a történetet az 

írás feltalálása után nem olvashatták el. Mégis előjött egy ember, aki kőbe véste, amit látott, 

agyagtáblára, fára, papiruszra rajzolta - véste - írta, amit megtapasztalt élete során, vagy, elme-

sélte-elénekelte, és ezek egy része fennmaradt a jövő nemzedékek számára, barlangok falaira 
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karcolt képek, későbbi időkben (ék, vagy rovás-) írások, regék, népi énekek és ornamentikák 

formáiban.  

 „Habár a népeknek mitológiába burkolt történeti emlékezései sokkal régebbi időkbe 

nyúlnak vissza, mint az írott emlékek hézagos sora, emez viszont pozitív és szilárd tulajdon. 

Az írás szerepe itt is rögzítő; a mondák, mítoszok, vallások, hagyományok sokszor elmosódnak, 

kiirthatók.” 42  

Annak ellenére, hogy tudósok némelyike, kritikai munkájában nem támaszkodik a re-

gékre, és a népi mondákat sem fogadja el, mivel nincs írott múltjuk, ebből kifolyólag: nem tartja 

tudományosnak. Ez így igaz, viszont regéink, mondáink nem maradhattak volna meg a köztu-

datában, ha csírájuk fenntartóinak nem lettek volna elei. Voltak elei, tehát emlékezetben ma-

radtak a hagyományainkról szóló történetek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története. 15. o. 
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38. kép. Emlékérem az 1861-es országgyűlés alkalmából.  

 
 


