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Ajánlás 

 

Kedves Olvasó!  

 

Ilyen nincs-és, mégis van.  

 

Egy jól képzett műszaki ember évtizedeket áldoz az életéből arra, hogy felkutasson és 

elolvasson mindent, ami a magyarság történetére vonatkozik. A három dolgozatban a magyar 

történet bemutatásához, jegyzett szépirodalmi művekből és a tudomány irodalmából válogat. 

A hiteles magyar történelmet, a parlamentekben elhangzott szószerinti idézetekkel támasztja 

alá. Azután levéltárakban kutat, múzeumokban kiállított régészeti leletek sokaságát, ma is 

meglevő épületeink egy részét lefotózva örökíti. Minden elérhető forrást felderítve, a tanúkkal 

beszélve műszaki alapossággal ellenőrizzen, minden tényt.  

 

Hogy miért?  

 

„Alaptételt keresek, ami világossá teszi minden ember gondolkodását és maga-

tartását saját és környezete életének alakításában, akkor is, ha nem is tud róla. Ennek is 

van magyarázata. Minden múlik, a látható elporlik. Egyedül az eszme maradandó!”  

 

Ez lehetetlennek tűnik- a szerző bebizonyítja, hogy nem az. „Ez az eszme nem 

valamilyen izmus, nem valamilyen filozófiai álfejtegetés, hanem az az örökség, amit 

génjeikben hordozva kaptunk évezredek alatt az őseinktől.”  

 

Ezt az örökséget kell elpusztítani, hazugságokba burkolni, kitörölni és tagadni ahhoz, 

hogy a magyarokból is agymosott globalisták legyenek. Ezen ügyködtek az − izmusok és a 

mai nihilisták, velük száll harcba a szerző.  

 

Kinek ajánlható, hogy olvassa végig a magyarság valóban hiteles történetét az őskortól 

napjainkig? Elsősorban annak, akinek elege van a: valószínűleg, esetleg, bizonyos feltevések 

szerint, vélelmezhetően, kitételektől hemzsegő eddigi „tudományos” feldolgozásokból.  

 

Ez a három „dolgozat” csak tényeket, ellenőrzött és bizonyított tényeket tartalmaz.  

 

Másodsorban az utolsó három generációnak  

 

A mi hetven körüli generációnknak, akik még a „kettős nevelés” miatt hallottunk az 

iskolai hazugságok mellett otthon az igazságról is;  

A mai középgenerációnak, akiket féltve úgy neveltünk fel, hogy hallgattunk, „ne 

zavarjuk össze a gyereket” alapon;  

És leginkább a mai fiataloknak, akik önhibájukon kívül, méltatlanul semmire nem 

becsülik az őseiket, nem is érdekli őket a múlt, mert abból nem lehet új kütyüt venni.  

Ezernyi oldat elolvasni manapság? A harmadik dolgozatban az Első levél jelez 

ébresztőt!  

Kezdjék el, és meg fogják tapasztalni - nem lehet a végéig abbahagyni. Soha nem késő 

az eltékozolt örökséget visszaszerezni. 

 

Ehhez kíván minden jót az egyik első olvasó    

 

Dr. Egressy András.  
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Bevezető gondolatok 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bugac. 2014. évi törzsi gyűlés fotóiból. 2014. VIII. 9. IMG_1770; 

 

Iskolai tanulmányaink között a marxizmus-leninizmus órák alatt, ismerkedhettünk az 

alkotmánnyal, a szocialista állam eszmeiségével, hittanával, és bepillanthattunk a jövő 

káprázatába, amit majd az egyenlőségen alapuló kommunizmus nyújt a világproletárok, így a 

magyar emberek számára is. Életeseményeimből következett, gondolkodásomban 

hozzáigazodó haladást nem érhettek el oktatóim, a kommunista jövő, vagy az azt megalapozó 

marxi-lenini elvek felvázolásával. Azt okosan kiagyalták a tantervalkotók, hogy a töprengő 

deák a kötelező keretben, más elvi felépítmények gondolkodásra ösztönző felvetéseivel ne 

vonhasson párhuzamot. Többedmagammal csendesen szemléltük az egyoldalúságból 

felkészített oktatók lelkesedését. Az igazság úgy volt, hogy a kommunista eszme kísértete 

járta be az osztálytermeket. Amit akkoriban nevelés célzattal oktattak, sajnos, még a XXI. 

század elején is visszaköszön, mert voltak, akik Marxnak, Engelsnek, Leninnek hittek, Rákosi 

– Kádár – Aczél, illetve a „hatvannyolcasok” követőivé váltak. A hívőikből alakult ki a szűk 

látókörűek társasága, s gyermekeikkel együtt, az ezredforduló éveiben is továbbvivői a 

félretekert liberalizmusnak.  

 

Életeseményeim része lett, az ÁVH szakszerű, fizikai és lelki kezelésekhez értő, tudó, 

végrehajtó embereivel való röpke találkozás, még az ötvenes évek elején. A történtekről 

harmadik tanulmányomban emlékezem, címe: A „Hét levél”. Az „Első levél”-ben sorolom, 

milyen útvonalon jutottam el az első találkozásig, röviden ecsetelve testemen végrehajtott 

ütéskombinációk fizikai, és a beszélgetés lélekre hatni kész eszköztárait. A szembesülést 

követő találkozások meghatározó élményei, feledhetetlenek. Nem tagadom, eredménye életen 

át tartó összeroggyanás lelkileg. A körém települt, magam teremtette magányomban, érzelmi 

kötődéseim szellemi részeként az egyedüliség segített viselni az élet belém kapaszkodó 

gyökérzetét, de képtelen voltam felszabadulni a lelkemre-eszemre irányuló félelemtől. 

Hiányzott a finom humor belőlem a rendszer elviseléséhez. Következtében, a magam járta 

hosszú életutamat egyedül, barátok nélkül tehettem meg. Más dolog, valaminek ismerete 

hallomásból, és más átélve ismerni és értelmezni. Személyes tragédiának éltem meg a velem 

történteket, pedig társadalmi méretű volt. Úgy mellékesen megjegyzem, évtizedek múltán 
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csöppentem a „semmibe.” A semmibe élni nem jó dolog, hiába keresgéltem a szocializmusnak 

nevezett társadalom valódi értékeinek irodalmába. Az izmusok ütközéseiben pedig 

eltévesztettem az igazságot.  

 

Az elmúlt években végig tanulmányoztam egy időhosszt, ami magában foglalja 

történetünket, a megismerhető kezdetektől, napjainkig. Az ismeretek adják meg az ember 

eligazodásához szükséges belső tartást. Van annak igazsága, hogy minden ember saját 

építkezését belülről kezdheti el. Akkor hiteles. Úgy tartom, gondolkodásomban és 

viselkedésemben kell változásnak végbemenni, hogy hatására környezetemben is 

tapasztalhassam az igazság iránti igényt.  

 

Kútfőket olvasva, eligazodási pontokat kaptam, a magyar történet megismeréséhez. Azt 

hittem, a megismert tudománysokaság elrendezése egy dolgozatban sem kíván többet a 

mérnöki pontosságnál. Bevallom őszintén, nem tudtam előre, hogy a fejszét, milyen keményfa 

tuskójába vágom?  

Nem tagadom, annak felismerése sem hagyott nyugton, hogy transzcendens 

szellemiségben élő népünk ellen, mérhetetlen, ráadásul lángoló gyűlölet él az úgynevezett 

élenjáró értelmiségben. Ők mindenre választ tudtak (tudnak) adni. Igaz, Ők, majd a feledés 

homályába vesznek. Akik viszont egész életükben választ kerestek életük értelmének 

kérdéseire, közösségeikben megtalálják. Magam is ezen az úton járva mondom, legyünk 

képesek a Kárpát-medencében élő magyar nép - nemzet történetét szembeállítani történetünk 

hamisításaival. A hamisítók elcsendesítése érdekében.  

S igazán, volt bennem valamiféle dac, hogy a kapott gyötrelmeimért, magányomért, 

visszakézből lekenhessek valamit az ÁVH-sok szelíd gesztenyéiért.  

 

Időpontokat kerestem a magyar történet változásainak megértéséhez, olyanokat, 

melyeket elfogad a tudomány. Bevezető gondolatkén Bartha Antaltól idézek:  

 

„A történettudomány attól az időtől tudja adatolni a magyar népet, amikor az írásos 

kútfők először emlékeznek meg hitelesen létezéséről. A magyar történelem első hiteles írott 

forrásai a X. század első felében keletkeztek. Ezekben az arab, perzsa és bizánci görög 

nyelven készült művekben a magyarok történelmére vonatkozó feljegyzések, részben, a IX. 

század hetvenes-nyolcvanas éveinek eseményeit ismertetik. … A nyelvtörténeti kutatások 

nemzeti anyagból indulnak ki, annak a fogalomkészletnek a sorsát követik időben visszafelé, 

amely részt vett a népi létezést számon tartó regék, mondák teremtésében. A nyelv a 

legkorábbi időktől kezdve részt vett a népi identitás alakításában.” 1  

 

A különböző korokban élő Kútfők írásaikban összegyűjtötték a magyarok cselekedeteit, 

szokásaikat, életmódjukat, tartózkodási helyeiket, harcaikat. Olvasmányaimban kétféle 

jellemzését tapasztaltam őseink életéről. A korábban élő Kútfők, tapasztalataikra, és más 

tapasztalók elmondásaira támaszkodtak, a későbbiek egy részénél nem a szeretet mutatkozott 

irányunkban.  

 

Elődeink történetéről gondolkodva, megértettem, szokásaik változása magában 

hordozta, szokásjogaik változásait. A kezdetektől, így hagyományozódott át 

gondolkodásukban, cselekvéseikben, életük keresztmetszeteiben történő valamennyi 

elmozdulás, nemzedékről nemzedékre. Arra a következtetésre jutottam, a történeti 

folyamatban változó körülmények hatásai miatt, nincs állandóság. Azt a kérdést 

 
1 Bartha Antal: A magyar nép őstörténete 113., 114. o. 
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boncolgattam, a mindennapi élet történései milyen mértékben befolyásolták az egyszerűbb 

emberek egymás mellett élését, valamint a nép és az uralkodó között fennálló kapcsolatot?  

Érdeklődésem kiterjedt történeti alkotmányunk fejlődésére. A magyar alkotmány, több 

ezeréves fokozatos fejlődés eredménye, melynek gyökerei, alaptételei még az őshazába 

nyúlnak vissza. A Szent Korona-tan mystériuma a magyar nemzet egészének lelki épülését 

mutatja, amit akkor fedeztem fel, amikor megértetem az egybefolyó korszakok eseményeit.  

 

Dolgozatom első részében arra keresem a választ, mire jó az alkotmány, a legmagasabb 

szintű törvényi összefoglaló, melynek közepén maga az ember helyezkedik el, mindenféle 

gondolatával, tevékenységével, cselekedeteivel, környezetében élő emberekhez 

kapcsolódásaival, vagyis: mit jelent az ember szabályozott élettere? Hogyan alakult ki az 

egymás mellett élő emberek cselekvéseit korlátok közé szorító szabályozás? Ma előtt volt a 

tegnap, vagyis a múltban élő emberek életkörülményei követelték ki, az együttélés szabályait, 

mely szabályok minden nemzedéknél változtak a közösség művelődéstörténeti fejlődésének 

eredményeként.  

 

Ezután, azoknak a kútfőknek írásai keltették fel érdeklődésemet, akik Eurázsia 

földrészen szerzett történelmi eseményekről szerzett ismereteiket vetették a maguk nyelvén 

papírra. Kutatgathattam volna tovább, de a mélyebb rétegekből merítést elvégezte Pauler 

Gyula és Szilágyi Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. Ez a tudományos 

feldolgozás, 1900-ban jelent meg: „a Magyar Honfoglalás Kútfői” címmel. 2 Sok tudós idézte 

már fordításaikat, és építették tudományos munkájukba. Sokan pedig történelmi 

kútforrásainkat, hagyományainkat mellőzik. Vagyis, a tudósok társaságának egy meghatározó 

része odáig merészkedik, műveltségünket idegen eredetűnek tartják. Lesajnálva, gúny 

tárgyává aljasítva nemzetünk legszentebb hagyományait, emlékeinket, szokásainkat.  

Az ősmitológia, őstörténet kutatása minden ma élő nép eredetéhez vezeti el az érdeklődő 

embert. Minket leginkább saját múltunk érdekel, de a nagy keletről nem egyedül jöttünk, ki 

tudja milyen erecskék eredője a magyar vér, melyben ott csörgedez művelődéstörténetünk 

minden szépsége.  

Az alkotmány elemzése után, történetünk leírásaiból olvashatunk rövid áttekintést, és 

régészeti feltárások példáin keresztül igazodhatunk el, milyen útvonalon jutottunk el Ázsiából 

a Kárpát-medencéig. Olvasmányaimban felfedeztem, történetének folyamában, eljutott egy 

nép, törzseinek szövetségéig. Szövetségükben nyilvánul meg, egymás iránti tiszteletük, közös 

elhatározásuk lényege: foglaljanak hont. Az államalapítást követte István király munkája, 

rendszerbe szervezte az ország működését, a szokásjog alapjaira építve kijelölte népe útját, 

meghatározta nemzete életének és irányításának törvényeit. Törvényeivel megalapozta a 

Szent Korona eszmét. Ebből élünk. István király és a Korona. Szent István és a Szent Korona.  

 

Első dolgozatom második részben a szellemi fejlődés útját kíséreljük felfedezni, a 

gondolkodásrögzítés formáinak feltárásával. Az írás létrejöttének történetébe pillantva jutunk 

majd el a sumer nép kultúrájának megismeréséig. Ebben a hosszú, több ezer éves múltra 

visszatekintő fejlődésben rejlik az egyedül álló magyar gondolkodás magyarázata.  

 

„A múlt század régészei megszámlálhatatlan tömegű írásos emléket – feliratos köveket, 

agyagtáblákat, pecséteket, fatáblákat és papiruszokat – hoztak napvilágra. Ma már tudjuk, 

ezek közül a dokumentumok közül egyeseken ismert írást találtak, de nyelvük volt érthetetlen. 

 
2 Tartalma a 892 és 900 közötti magyar honfoglalással kapcsolatos eseménysornak - a kútfők által bemutatott 

feldolgozása.  
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Más emlékekről pontosan lehetett tudni, hogy milyen a nyelvük, - csak éppen az írásjegyeket 

nem tudták elolvasni.” 3  

 

Ceram idézett állítása azért izgató, mert a magyar kutatók egyik része az orientalisták 

felfedezéseire támaszkodva elérkeztek sumer eredetünkig, másik része vitatkozik annak 

valóságával, mert a sémi történetet fogadta – fogadja el. A vitában elveszett az alapgondolat:  

„minél idősebbek a vizsgált nyelvek, annál meglepőbbek az egyezések is. Ebből világos: 

a nyelvrokonság annyi, mint hogy egy csomó, ma már nagyon is különbözőnek látszó 

nyelvnek közös őse – ősnyelve – volt.” 4  

 

Ebben a körben nyitjuk fel íródó lapjainkat, a hagyományokat feltáró régészkutatók 

eredményes feltárásainak bemutatásával. Az érthetőség kedvéért ötlik szemünkben kulturális 

örökségünk látványa. A tárgyak látványa, a harci készültség eszközeinek, a mindennapi élet 

tárgyainak, az aranyművesség magas színvonalának megismerése útján. A maradványok 

tanúskodnak arról, ami volt, mert még nem porladt el, nem ette meg az idő vas foga, és jelezni 

tudja kora kultúráját. (Hoppál Mihály a „Jelképtár” szerkesztői bevezetőjében Geertzre 

hivatkozik:  

„A jelképeknek azt a rendszerét, melyet egy csoport minden tagja magáénak vall, 

nevezik kultúrának.” Tovább gondolva a hagyomány tág tárát: „A nemzeti 

önmeghatározáshoz szükséges közös nevező alapegységei azok a jelek, jegyek, tudások, 

tudomások, tárgyak, ételek-italok, virágok, gyümölcsök, állatok, elképzelések, hitek és 

hiedelmek, amelyeknek segítségével magyarságtudatunkat körülhatároljuk. Az eredmények a 

legtöbb esetben egyáltalán nem meglepőek, hiszen megerősítik a bennük élő elképzeléseket 

arról, hogy „mi a legmagyarabb” étel‒ruha‒virág−vidék. … a népi eredetű jelképek váltak 

identitásképző jelekké. Azok az elemei nemesültek értékké, amelyek - úgy látszik - mélyen 

gyökereznek a népi kultúrában, a földközeli magyar paraszt értékrendjében. A hagyomány 

nemesedik normává, melyet nem felejthet el se a városlakó munkás, se az értelmiségi.  

Fontosak a kutatások, különösen napjainkban, amikor a globalizáció roppant 

szorításában vergődnek a helyi kultúrák. A lokális hagyományok egyes jelképpé emelt elemei 

tartják fenn a kisebbségek, az egyes népcsoportok identitástudatát. Szinte nem marad már 

semmi a gyerekkori emlékekből, a frisskenyér vagy kalács ünnepi-köznapi kemence illatából, 

vagy a szülőföld jelképpé emelt romos épületeiből, csak az a néhány kulturális elem, amelyet 

még majd mindenki ismer. A szimbólumok sorsa, hogy segítsenek az önmagunkra 

ismerésében, ami egyben azt is jelenti, hogy felismerjük azt, hogy ki tartozik még „közénk” és 

ki nem. … Végül, jó lesz, ha ide forgatjuk a régi mondást: „tiszteljük egymás jelképeit, hogy 

hosszú életűek lehessünk a földön”! 5  

 

A harmadik részben törekedtem történelmi tényeket idézni, szemben állítani hamis 

állításokkal. Példaként a Pozsonyi csata kimenetele ad értelmet nemzetünk megmaradásának. 

Néhány gondolattal érintjük majd, mit jelentett e csatának jelentősége, hiszen a Kárpát-

medencét végleg birtokukba vevő őseink 907-ben, Pozsony alatt legyőzték Gyermek Lajos 

király hatalmas hadát, aki a Magyar Nagyfejedelemség eltiprására indult. A keresztes 

hadjáratnak beállított háború célja a Kárpát-medence elfoglalása volt. A hadsereg 

szervezésével Theotmar salzburgi érseket bízták meg. Jelmondatuk: „decretum… Ugros 

eliminandos esse” – „elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak!” Gondolkodásra 

ösztönözzön ma is minden magyart: elpusztításunkra kiadott akkori parancs.  

 

 
3 C.W. Ceram: A hettiták regénye 53. o. 
4 C.W. Ceram: A hettiták regénye 56. o. 
5 Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Magyarság- szimbólumok. Hoppál Mihály: Előszó 5. o. 
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Miközben gyűjtögettem és rendezgettem dolgozatom anyagát, utakat keresve 

történelmünkben, azonosságtudatunkat erősítő dolgok csokrát rakosgattam össze. Előre 

mondom, hatalmas táranyag. Egy része sem fejlődött önmagában. A szomszéd népekkel való 

kölcsönhatás kísérte utunkat. Fontolgattam, hogyan gyűjtsem össze és rendezzem 

hagyatékaink és hagyományaink tárházát, hogy értse a mai kor embere: egyértelmű népünk 

lelki alkata, és cselekvő összetartozásában bontakozik ki a fennmaradás hajlama. Mely 

körülmények között terelte nyáját, magot vetett, harcolt, perdült táncra, milyen érzésekből 

kerekedtek ki zenélő hagyományaink, rajzolta meg az első betűt, fejlődött kultúránk, 

népművészetünk, illeszkedve Isten által elrendelt pillanatban Árpád, Géza fejedelemmel, 

István herceggel az élen, belakva a Kárpátok karéjét Kelet és Nyugat közé? Belakva földrajzi 

területeket, különböző népcsoportokkal. A Dunántúli, Felföldi, Alföldi, Erdélyi csoportok 

osztásában, melyeken belül is számos és sajátos népi jelleg él napjainkban is. Azt mondhatjuk, 

népünk műveltségének összetevői: a magunkkal hozott keleti örökségünk, a nyugati kultúra 

befolyása, és a honfoglaláskor Kárpát-medencében élő népcsoportok és szomszédjaiktól 

átörökölt népi kultúrák hatásai együtt.  

 

Célom a magyar történeti alkotmány ember alkotta alapjait, vagyis több ezer éves 

fejlődésünk iránt az érdeklődést felkelteni. Az pedig valóság, hogy a ma élő generációkat, a 

napi megélhetés, a jobban élés lehetőségének előteremtése foglalkoztatja. Mégis felvetem, 

csak a ma fontos, a holnap nem? A migráció, ami ellepi a fehér ember lakta nyugati, benne 

Európa földjét, évtized múltán birtokosa lesz a hatalomnak. Ha nem ébrednek nyugaton annak 

tudatára, Európa népeinek-nemzeteinek több ezer éves értékeinek elpusztítása következik el. 

Ha hagyják! Kelet-Európa népei, benne mi magyarok, meddig maradhatunk saját talpunkon? 

Őseink hátrahagyott értékeinek fennmaradásáig. A fennmaradásunk értékeink őrzése, és 

átadása a minket követő nemzedéknek. Más értelmezés szerint, kulturális kincseink mai 

értékei egy hosszú történeti folyamat eredménye. Fiataljainknak kell felismerni a folyamatban 

lévő összefüggéseket.  

Nemzetünk megmaradása tehát azon múlik, hogy milyen a magyar öntudatunk, amit 

történelmi hátterünkből ismerhet meg a fiatal nemzeték. Átvétele pedig példamutatás (lehet), 

a nyugat ébredéséhez. Létünk persze nem csupán viselkedésünkből, vagy körülményeink 

rendszabályozásából állt. Sokkal többről esik szó, amikor múltunk összetevőit kutatjuk. 

Őseink csontjai mellett, ott van a ló is, a kengyel, a sarló és a kard; a rovás, a lant a viselet, a 

jurta, a tárogató, regéink, tárgyi hagyatékok és a szellemi hagyományok, sok-sok ismeret 

költészetünkről, dalainkról, − zenéinkről, a díszítőművészetünkről. Az idő vonalán szélesedő 

és emelkedő műveltség összegezhető, a művelődés folyamatának eredményeként.  

 

Domanovszky György a magyar nép díszítőművészetét foglalja össze. Uram Isten! 

Megtudjuk, hogy hagyományunkat képezi a népművészet, ami sokat változott a 

honfoglalástól a hódoltság korán keresztül napjainkig. Figyelmünkbe ajánlja:  

„A népi díszítőművészet, illetőleg a népművészet alatt a parasztság tárgyformáló, tárgyat 

díszítő művészi tevékenységét kell érteni.” 6  

 

Mivel a parasztság művészetéről esik szó, ki tudja honnan vette át, amit örökbe hagyott?  

 

Neumann teóriája értelmében, a népi kultúra kizárólag a felsőbb társadalmi osztályok 

kultúrájából alászállt elemekből tevődik össze. Szerintem Árpád is magyar volt, a 

törzsszövetség seregének tagjai is magyarok voltak, és akik az állatokkal, földdel 

foglalatoskodtak, azok is magyarok. Így azután a nép és vezetőik: egy kulturális közösséget 

 
6 Domanovszky: 7. o. 
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alkottak, kölcsönhatásban a velük együtt élő nemzeti kisebbségeikkel. Annak ellenére, hogy a 

napi életben óriási különbség, vagy mondjuk így: szakadék volt a parasztság és a nemesség és 

majd a későbbi időben alakuló polgárság között.  

Említsük még a népzenét, amit Kodály és Bartók mélységeiben kutatott. Néptáncaink 

ma is megdobbantják a szívet, s méltassuk a finom falatokat. Ezekből az asztalra terített 

egyszerű emberek kigondolásaiból való sokféleség is felkerült a terülj-terülj főúri asztalkákra. 

Az már zsírosabb, fűszeresebb volt, nagyobb darabokban tálalták az urak elé, tellett rá.  

 

Egyező következtetést vonhattam Domanovszky György tételével, értsem a magyar nép 

hagyománya alatt:  

„a nép, vagy helyesebben egy közösség egész életrendjére kiterjedő és általa önként 

elfogadott normák összességének generációról generációra való örökítését, illetőleg átvételét. 

… Miután a népművészet történeti kategória, van története, az egyben azt is jelenti, hogy 

alakulásában a hagyományt fékező és egyben konzerváló hatására, különböző korszakokból 

származó elemek rakódnak egymás mellé és fölé, természetesen bizonyos áthasonlítással. 

Ezek között felfedezhetők egészen ősi elemek, illetőleg egy ősi szemléletnek maradványai. Az 

ősi elemek a legegyszerűbb motívumukban keresendők, olyanokban például, melyek néhány 

vonallal utalnak az ábrázolandó élőlényre vagy holt tárgyra, melyek egyszerű vonalakból és 

mértanias alakzatokból tevőknek össze.” 7  

 

Tudósaink gondolatainak megértése után, nem volt kétségem látogatásaim során, 

személyesen megismerni népművészeinket. Alkotásaikon keresztül mutatják fel 

hagyományaink értékeit. Alkotásaikban feltárul a régmúlttal összekötött önteltség nélküli 

tudás. Örökítettem néhány pillanatot, népművészi kézi alkotást, történelmünkre utaló 

reptetést. Nem dísznek gondoltam a sorok közé illeszteni e képeket. Lelkünk megszólítóinak. 

Mind-mind tartozéka fejlődésünknek, alkotmányos életünk több ezer éves valóságának.  

A XVI. Országos Népművészeti Tárlat megnyitóján, Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató 

bevezető gondolatai között Berzsenyi Dániel sorait idézve mutatott rá: „Minden szépnek és 

jónak, úgy a poézisnek is legfőbb oka és célja a szeretet és a szeretetből folyó teremtés. … Az 

élet szeretetéről szól az alkotás, a szeretet pedig teremtői parancs. A szeretet nem érzelem, 

hanem alkotói parancs, a művészettel a teremtő Istenhez közeledhetünk nap, mint nap. A 

teremtés örömét kaptuk, a műalkotások létrehozásában ezzel a lehetőséggel élhetünk.”  

 

Munkám során, nem törekedhettem teljességre. A kutatók, a leírók, a történetírók, a ré-

gészek, a nyelvkutatók, a néprajzkutatók, biológusok közreadott műveiből néhány részlet át-

vételével, a legutóbbi kutatási eredmények bemutatásával kívánom felhívni a tisztelt olvasó 

figyelmét a szakirodalom egy-egy részére. Igyekeztem kitüntetett figyelemmel lenni fellelhető 

forrásokra, hiszen az elgondolkodtató ismeretek nélkül, fabábúk vagyunk a favágók fejsze-

csapásai alatt. Annyit tudhatunk honi ügyeinkről, a rólunk, magyarokról szóló történelmi 

igazságok elferdítése mindig célirányos volt. Ami ellen orvosság csak a sokoldalú ismeret-

szerzés lehet. Ennek a gondolatnak jegyében remélem, dolgozatom nem egy érdektelen ol-

vasmány − az Albumba összerakott képek nézegetése úgy gondolom, tiszta képet ad nemze-

tünk múltjáról, melyet fenntartani ifjú nemzedékünk feladata lesz.  

 

Hatalmas birodalmak gyilkos ölelésében is megmaradtunk. Nem szívódtunk föl, mint 

sok nép ezredévek alatt. Szorongattatásainkban minden zsákutcából megtaláltuk a kiutat. Éle-

teket áldoztuk másokért is, nehézségeinket túléltünk. Ezzel szemben sok nép elhalt, vagy hó-

dítók özönébe olvadt. Isten akaratával volt lehetséges a jelenben küszködnünk magunkat, az 

 
7 u. o. 9. - 27. o. 
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emberiség jövőjéért tudásunk javával tenni. Egy-egy jó tett az emberért, világra szóló magyar 

alkotások sora az emberiség haladásáért, fogadjuk el, forrása: döbbenetes isteni jutalom. 

Mindezért Istennek hála. Hátha visszatér nyelvkincsünk is a mai magyar valóságba. Legké-

sőbb a holnapiéba. Nem sokat kér az értelem ehhez: olvasni történelmi regényeinket, ráérezni 

Arany János, Jókai Mór ma is jövőbe mutató gondolataira. Pro libertate szellemiségét átélni 

Herczeg Ferenctől, hallani Anyám tyúkját, ismét látni az Egri Csillagokat – írjuk és értsük: 

nagy Cs-vel – többre mehetünk. Gyönyörködjünk Csillagszeműink elénk varázsolt táncaiban.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „Táncok és viseletek a Kárpát-medencéből” Csillagszemű táncegyüttes műsorából. 

Polgárok Háza, 2015. I. 24. IMG_3324; 

 

Azután felállva tapsolni: az eredeti, korhű kosztümökben bemutatott Bánk Bán szomorú 

történetén, könnytől csillogó szemekkel az Opera-házban, hiszen, mutatja nemzetünk napjaink 

történelmét is. Rátalálni városainkban felhalmozott néprajzi emlékeinkre, észrevenni építésze-

ti remekműveinket, megérezni a tisztaszoba hangulatát a skanzenben, (ebből ennyi maradt 

múltunkból a jelennek), utazni az elszakított területeink hegyvidékein, néha gyalog, hogy 

megízlelhessük folyóink rejtekéből előcsorgó tiszta vizet, hallgatva az ott élő emberek tájas 

szólásait.  

„A kutakodó habozva lép erre az útra, régi népi hagyományok összehasonlításának útjá-

ra, remélheti-e, hogy elmosott nyomokon – átlag másfélezer éve felbomlott népközösségek 

nyomában, – felvetések kusza szövevényén keresztül, valaha megpillantja a valóságot? re-

mélhet-e történeti pozitívumot írásnélküli hagyományok bizonytalan világában? Alig. És 

mégis el kell szánnia magát erre az útra; hiszen ha csak egyetlen pont világosodik meg előtte, 

az már irányt mutathat egy egész járatlan labirintusba, egyetlen szilárdadat már alapja lehet 

egy eddig nem gyanított, vagy csak körvonalaiban sejtett igazságnak.” 8  

 

Ennyi minden ismeret ad értelmet a kutatásnak, hogy ebből valamennyit átplántálni tud-

junk gyermekeink tudati és érzelmi világába. Fedezzék fel múltunkat, az ismert, magyarel-

leneses cselszövéssel, rosszindulattal és a begyepesedett jóindulatúkkal együtt, hogy felvér-

tezve élhessenek jó szívvel, akarattal és tiszta értelemmel, a rosszal szemben, ritkán jónak 

mondható E-világba. Az el-elektronizálódó, nyelvét kitekerve feledő, liberalizálódó, saját 

 
8 Szabolcsi Bence: Népszokásaink 138. o. 
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nemzeti és egyéni szabadságában nem nemzeti, inkább mondjuk együtt: egy tiprás elviselésé-

re begyakoroltatott, beidegződéseiben már amerikanizálódott, (neó- liberalizálódó) nemzetiet-

len, iszlamizálódó európai földrész földi valóságában. Mit veszít, ha lesz családja, − ha lesz ‒, 

mennyit ér majd hazájának és önmagának az új nemzedék? Mindent, ha elveszti hagyomá-

nyozott kultúrájában önazonosságát, magyarságát, a keresztény tanítás erkölcsi értékeit.  

 

„Ezért minden magyar korszak és nemzedék annyit ér, amennyire hű marad az árpádi és 

Szent István-i örökséghez.” 9  

 

Alkotmányos ezer évet kidobni a semmibe? Már csupán az a kérdés marad előttünk 

megfejtetlenül, mit adhatunk át a születő nemzedékeknek történetünkből, mikor is, magunk 

ismeretei is hiányosak?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Országház. 2015. VIII. 20. IMG_4870; 

 

Tudja meg mindenki, aki kezébe veszi majd ezt a hosszúra sikeredett strófát, kibeszélés 

– párbeszéd nélkül nincs kivezető út az útvesztőkből. A kivezető útnak is van eleje. Oda is el 

kell érni, hogy majd az odaérkezőnek a szerzett ismeretek alapot adjanak nemzetünk 

életképességét, versenyképességét, megmaradását kibontó építkezés akaratához. 

Még sok lépés következik, épülése a személynek, a családnak, kis és nagyobb 

közösségeinknek, együtt a nemzetnek. Mielőbb kell elérkeznünk, egy, saját véderővel 

körülvett nemzet megszervezéséhez. Csak abban reménykedhetem, hogy aki elolvassa 

elődeink alkotmányt teremtő lépéseit, megérti hagyományaink súlyát-mondanivalóját, eljut az 

erkölcsi alapok parancsáig is, értelemmel telítve építheti saját boldogságát, fejlődését 

családjának. Ennek így kell történnie a cél érdekében:  

 

„Egy nép, egy társadalom akkor erős, virágzó és fejlődőképes, ha fizikai, lelki és szel-

lemi síkon egyaránt egységes, azaz harmóniában van önmagával. Mi ezt a harmóniánkat ezer 

évvel ezelőtt elveszítettük. Itt az idő, hogy megpróbáljuk minden erőnkkel az emberi kapcso-

latainkban, közösségi világainkban és egyéni belső, szellemi világunkban ezt a hiányzó egy-

séget Szent László király példájára megteremteni. Ezt ő úgy tette, hogy minden szellemi nézet 

képviselőjének országában helyet biztosított, minden nézet erényeit megbecsülte és támogatta. 

 
9 Bajcsy-Zsilinszky Endre: Helyünk és sorsunk Európában. 5. o. 
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Ez azonban azzal párosult, hogy a vezető emberek felelőssége és vétkességük esetén bünteté-

sük a felelősségükkel arányosan nőtt. Legszigorúbb pedig önmagához volt.” 10  

 

Kedves Olvasó!  

 

Tanulmányaim során szerzett ismereteim és székely vérem ösztönzött a képalkotó fo-

galmazásra. Úgy láttam bele napi életünk rejtelmeibe, felismerhettem: múltunk gyötrelmeiből, 

kiégetett lelkiségünkből egy régi fogalom megtestesülése vezetheti ki nemzetünket, ez pedig a 

Család. A családot úgy értem, egy férfi és egy nő, egy apa és egy anya gyermekeivel. És a 

legnagyobb magyar család, melyet a szerető, büszke anya, a Kárpát-karéj ölel át a benne 

élőkkel, ránk sugárzó Szent Koronával. A tervek és végrehajtásához elengedhetetlen nemzeti 

összefogás találkozásának feltétele Családban a Család egységében, és Nemzetben, a Nemzet 

egységben van. Az egység kiszűri a közömbösséget. Egységben közös az akarat. Közös a fe-

lelősség, egymás iránt és önmagunkért, családunkért, Magyar hazánkért.  

 

Elmondhatom, visszatekintve ismeretszerzési és ismeretterjesztési lelkesedésemben, a 

sok „szakmai fejtegetés szakkincs-szótárával” megbirkózni, nehézségeket okozott. Önma-

gammal tisztázandó kérdés: szakterületükben kiváló gondolkodóktól átvett idézetekkel foglal-

jam össze, „sajátomnak” tekinthető gondolataimat? Ami azért sem saját, mert nem voltam 

kutatója. Megelégedtem történetünket igazoló tényeket, érveket, ellenérveket tartalmazó sze-

melvények kiválasztásával; amelyekben történelmünket, történéseinket hajdan élt krónikások, 

történetírók feljegyzései, vagy a kései tudós nemzedékek kutatási eredményei, vitái vetítenek 

elénk. Szó szerint idézek ezekből a művekből.  

 

Két dologban bízom. Többoldalú megközelítéssel, az érdeklődők látását és értését tá-

gabbra nyithatom. Úgy vélem, a téma iránt érdeklődők továbbgondolkodásához részemről 

ennyi elég. Aki az összefüggések mélységeiben elmerülni akar és tud, az a kínai, latin, arab, 

ógörög, görög nyelveken tanulmányozhatja rég idők dolgait, vagy magyarul olvashatja azok-

ban a történelmi, művészettörténeti forrásokban, jogi okfejtésekben, történeti leírások részle-

teinek idézésével, majd a nemzetgyűlési - országgyűlési viták felelevenítésével, amelyeknek 

irodalomjegyzékét is megadom.  

Javaslom nemzetemet szerető, tisztelő minden magyar embernek a tényekbe mélyülés 

akaratát. Melynek jogi összefoglalója az Alkotmány. Történeti alkotmányunk hosszú idő alatt 

formálódott, ebből adódóan kilépegettem egy elfogadható keret határain. Bevallom, mint már 

említettem, az egyes részek összessége ennek tudhatóan, művelődésünk történetének bevoná-

sával bőségesre sikeredett. Aminek ellenére, messze sem ad teljességet. Olvasmányaim között 

bukkantam rá, Edmond Bürke politikai gondolkodó tömör megfogalmazására:  

„Az alkotmányt sajátos körülmények, alkalmak, lelki alkatok, hajlamok, egy nép erköl-

csi, polgári és társadalmi szokásai alkotják, amelyek csak hosszú időtartam alatt mutatkoznak 

meg.” 

E sűrű gondolatba rendezett fogalmak igazítottak el, hogyan alakíthatták a magyar tör-

téneti alkotmányt azok az emberek, akik a földet munkálták, állataikat terelgették, háborúztak 

vagy védekeztek. Megérthettem népi kultúránk szellemét, összetartó erejét, hagyományainkat, 

és fedeztem fel alkotmányos életünk ellenzőinek cselekedeteit is. Létezésük megkeseríti éle-

tünket.  

Túl sok megoldandó „közös magyar ügyünk van”. A Kárpát-medencében és a Szór-

ványban élő magyar nemzetet mélységeiből, közös elhatározással, akarattal és cselekedettel 

lehet kivezetni. Szellemi értékekkel bíró írástudóinkban legyen meg az akarat összefogni 

 
10 Bodnár István: A hun törzsszövetség története. 8. o. 
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egymással és a kisiskolázottakkal. Találjanak is utat a kisebbekhez, ne csak mondják nagy 

nekifeszüléssel, a szép, de közös feladat véghezviteléhez való dolgokat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „Táncok és viseletek a Kárpát-medencéből” Csillagszemű táncegyüttes műsorából. 

Polgárok Háza, 2015. I. 24. IMG_3014;  
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 A L K O T M Á NY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi vagy  

 semmivé lenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg;  

s akármi más kezdődjék ezentúl: 

az a régi többé nem lészen. Az időtől fogva eltűnt a nemzet.  

 

        KÖLCSEY FERENC  
            1826. augusztus 29.  
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lkotmány  
Valamely állam alaptörvénye, vagy alaptörvényeinek összessége, mely ma-

gában foglalja az illető állam társadalmi felépítésének, az állami szervek 

működésének rendjét, az állampolgárok jogait és kötelességeit.11  

 

Kísérlet az alkotmány fogalmának értelmezéséhez  

 

Az alkotmány szó fenti leírása, megfelel a tömör jogi fogalmazás elvárásának. Az ösz-

szegzésből nem derül ki, hogy az alkotmány hogyan jön létre, a benne foglalt egyes törvé-

nyek, országonként, milyen értékeket, érdekeket támogat, és mit tilt? Egy rövid összefoglaló-

nak a részletek leírása, nem is feladata. A szócikk sűrítettségéből az sugárzik ki, fogalmazója 

arra utal, hogy az állam, törvények sokaságával szabályozza azoknak az embereknek jogait és 

kötelességeit, akik együtt alkotják magát az államot. A jog természetét kutató ember, fenti 

fogalom értelmezésekor, a „rendszer” belső szerkezeti felépítését, szervezeti és működési 

rendjét keresheti. Magában a rendszerben főszereplő az állampolgár, tehát fellelhető a sze-

mély, akinek minden cselekedete, alaptermészetéből vezethető le. Úgy mondják a szakembe-

rek, hogy az alaptermészet születési adottság, melyet az életpálya szakaszaiban az a „társa-

dalmi” környezet befolyásol, mellyel az ember kapcsolatba kerül. Legkisebb „társadalmi” 

környezetünk, a család, ahová születünk. Az otthoni anyagi és szellemi adottságok határozzák 

meg gondolkodásunkat, alakítják viselkedésünket. Gondolkodásunk, viselkedésünk, ismerete-

ink képezik együtt egyéniségünket, majd az óvodai, iskolai környezetben találkozunk a többi 

gyerekkel, akiknek személyisége lehet a mienkéhez hasonló, vagy attól eltérő. Az iskola után 

a munkásélet következik, ami összetettebb képlet.  

 

Ott áll a rendszer közepén – a sors és szabad akarat keresztmetszetében – az emberke. 

Cseperedése éveiben halad élete útján, érzelmi szállal kötődik családjához, majd tudással, 

tapasztalattal gyarapodva, átérkezik a munka világába, ahol már anyagi érdeke fűzi munkahe-

lyéhez. Jobb élet valódi esélyét elérhető célokat tűz maga elé, általában pedig, jogilag megha-

tározott kapcsolatok kötik környezetéhez. A személy, kapcsolati rendszerét alakítva, benne él 

a társadalomban, adottságaival értékeket hoz létre, anyagi javait gyarapítja. Nemzetének múlt-

ját, hagyományait, kultúráját szívja fel értelmével, és gazdagítva, hagyományozhatja tovább. 

Kölcsönhatásban vagyunk környezetünkben élő embertársainkkal. Az egyik ember kisugárzá-

sával, cselekedeteivel érinti a másik embert. Az nem mindegy, milyen minőségű a kisugárzó 

kölcsönhatás? Az a tapasztalat, minden ember életében együtt van a jó és a rossz, az erény és 

a bűn, környezetünkben élnek jó és gonosz emberek. Az ember gondolkodása, tevékenykedé-

se, a lelkiismeretes, vagy a sátáni viselkedésnél tágabban értelmezendő, amit a jog eszközei-

vel, vagy szükséges szabályozni, vagy nem. Egy igen hosszú, több ezeréves út vezetett el, a 

fejlődés korszakain keresztül, két ember között kipattant vita kőbaltával történő rendezésétől, 

az emberek egymás mellett élésének szabályozott korlátok közé szorításáig.  

 

A Tízparancsolat két kőtábláján azok az erkölcsi elvek vésettek kőbe, melyek azóta is 

emberi magatartásunk szabályozására hivatottak, s melyeket megváltoztatni egyet jelentene az 

emberiség megsemmisülésével. A rendszer maga, a felsoroltaknál is szélesebb körű, magában 

foglalja a társadalom működését biztosító közhatalmi szervezeteket, az életteret meghatározó 

gazdasági, és az életminőséget szolgáló törvényes kereteket. Arra utalhatunk, hogy az Egyén 

 
11 A magyar nyelvértelmező szótára I. kötet 142. oldal. 

a 
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és a Rendszer egymáshoz való viszonyát erkölcsi alapokon nyugvó szabályokkal rendezik. Az 

egyén viselkedését a jogra és kötelességre alapozva szabályozzák, és megszabják az egyén 

maga elé kitűzött céljainak törvényes keretek között elérhető útját.  

 

Az Alkotmányos rend eképen történő megközelítése a fogalom egyszerű magyarázata. 

Nem érinti az ember természetéből, szociális helyzetéből, pszichológiai készségeiből, életkö-

rülményeiből bontakozó magatartásformákat. Mely élethelyzetekben a gyermek és a felnőtt 

viselkedése, a társadalom által elfogadott magatartásformától vagy eltérő, vagy a nagyobb 

többség viselkedésével egyező. Gondoljunk a leszakadó társadalmi helyzetben élőkre, az 

esélyegyenlőtlenség valóságára, ahol a munka, a tanulás, családi környezetéből adódó fejlődé-

si lehetőségek az ember önhibáján kívül elégtelen, vagy önhibájából következik. Tudományos 

kutatások igazolják, adott szociológiai körülmények között az egyén, a család, a falu-, kisvá-

ros-, város közösségeiben élő gyermek-, diák-, dolgozó-, és a nyugdíjasok kapcsolataiban 

megjelenő magatartásformák miért lehetnek más természetűek, mint a társadalom egészében 

elfogadott normák. Az alábbiakban nem merülhetünk el a részletkérdések elemzésébe. Azokat 

a fogalmakat tartjuk szem előtt, melyek „betartásával” a személy, az ember környezete és az 

állam, önkorlátozása szintjéig eljutott.  

Az állam nem mindenható, az ember alaptermészete sok összetevős, értjük e tisztán: ki 

rakta össze? A Magyar Nemzet történeti alkotmányának értelmezéséhez, érdemes felidézni 

DR. Kulcsár Kálmán miniszter parlament előtt 1989-ben elhangzott, bevezető gondolatait. 12  

Beszédének bevezetőjében, Edmond Bürke angol politikai gondolkodótól idézi: „Az al-

kotmányt sajátos körülmények, alkalmak, lelki alkatok, hajlamok, egy nép erkölcsi, polgári és 

társadalmi szokásai alkotják, amelyek csak hosszú időtartam alatt mutatkoznak meg.”  

Edmond Bürke utal az emberiség életútjára, melyben szerepe van a sajátos körülmé-

nyeknek, alkalmaknak, lelki alkatoknak, hajlamoknak, erkölcsi tartalmaknak, szokásoknak; 

egy szóban sűrítve: a nép hagyományainak. Domanovszky György a népi hagyomány lényegét 

így foglalja össze: „a nép, vagy helyesebben egy közösség egész életrendjére kiterjedő és álta-

la önként elfogadott normák összességének generációról generációra való örökítését, illetőleg 

átvételét” jelenti. 13  

 

Ide kívánkozik Werbőczy egyik fontos meghatározása: „… a törvényeket az emberek 

üdvének és nyugodt, boldog életének kedvéért gondolták ki, a melyek nélkül sem család, sem 

város, sem nemzet, sem az összes emberi nem, sem az egész természet s maga a világ sem 

állhat fönn. A törvények az egész emberi élet vezérei és kormányzói; egészen az igazságon, 

okosságon, végre a legmélyebb bölcsességen alapulnak, melyeket egészen az emberi nem 

igazgatására, kormányzására, és megvédésére eszeltek ki; egészen azért találták fel, hogy az 

életet jól és boldogan töltsük el.” 14 Hiszen:  

 

„Az emberi történet nem egyéb, mint az emberi lélek története, így tanítja ezt a modern 

történettudomány. És a magyar történet nem egyéb, mint a magyar lélek története, azoknak a 

formáknak leírása, melyekben a magyar lélek évezredek óta jelentkezik, azoknak a hatások-

nak leírása, melyeket a magyarság aktivitása hozott létre s ezzel az emberiség történetében 

minden mástól különböző, új szint, új formát képvisel. A magyarság életét a történeti tárgya-

lás természetéből következően továbbra is korszakokra kell osztanunk, de lelkét nem darabol-

 
12 Az előterjesztés bevezető részét, az 1. számú mellékletben olvashatjuk. (123. o.)  
13 Domanovszky György: A magyar nép, díszítő művészete 9. o.  
14 Werbőczy István: Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve (A Kőrösi Csoma Sándor Magyar 

Egyetem jegyzete) 45. o. 
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hatjuk szét részletekre. Minden korszakban az egész magyarság lelkének, az egész magyar 

léleknek megrajzolására kell törekednünk.” 15  

 

A jó és a rossz küzdelme nem korlátozódik a családi otthon falai közé. Az ember törek-

vései, hétköznapi, vagy uralkodói szinten azért is eltérő, mert másfajta felkészültséget és tu-

dást igényel, különböző feladatokból rakódik össze. Az egymástól eltérő akaratoknak határt 

szab a saját környezetük elvárása. A kiválasztottságra utaló, vagy az egyéni adottságok miatti 

különbözőségek nem a XXI. századi ember tulajdonságaira jellemző csupán. Közbevetőleg 

érdemes az alkotmányformákról szóló, korabeli Athéni politikai vitára kitérni, amit Hérodo-

tosz, i. e. 400 éve jegyzett le. 16  

Első rész 

 

Az elmúlt évszázadban feltárt anyagok elrendezésénél, nem volt könnyű a sok adatot 

összerakni ahhoz, hogy ma arról értekezhessünk, valamit tudunk már a magyar nép eredetéről. 

Mégis, a hosszú ideje folyó, többirányú kutatási eredmények, összegzéseik esetében sem ad-

nak minden kérdésre egyértelmű választ. Tudnunk kell, a korszakokat átölelő időkben, a Ma-

eotis mocsárvidékről, északra - délre - keletre majd nyugatra vándorló sztyeppe lakó nomád 

törzsek, a Kárpát-medencén áthaladó, vagy megtelepülő népcsoportok sokasága keveredett és 

hatot egymásra.  

 

„Az arab szerzők mindegyike bizonyos közös forrásból merített, de az is biztos, hogy 

mindegyikük megtoldotta, vagy megjavította ennek a közös forrásnak adatait a maga legfris-

sebb értesüléseivel.” - írja Bendefy László: A Magyarság kaukázusi őshazája c munkájában. 
17 Ez egy igaz állítás. Akik a kútfők leírásaiból indulnak ki, és megállapításaikba beépítik az 

újabb eredményeket, hasznos munkát végeznek a következő nemzedék eligazításához. Kuta-

tási eredmények a tudomány valamennyi területéről érkeznek. Minden kutatásra, így a magyar 

őstörténettel foglalkozó tudósok munkájára is igaz, újabb eredmények születnek, felülírják a 

korábbi uralkodó nézeteket. A kútfők történeti leírásait tekinthetjük alapnak; a nyelvi rokon-

ság vitáján túl lehetünk; a régészet feltárásaival eredményesen igazol egy folyamatot, ami a 

mindenkori kort rajzolja elénk. Jelen korunkban „távol élő rokonaik csontjaival” történnek 

összehasonlító DNS vizsgálatok. Melynek eredménye, a nyelvtudomány, a néprajz, a régé-

szet, az embertan, az elbeszélő kútfők írásai között felmerülő részletkérdésekre válaszolva 

közelebb jutunk: honnan jöttünk, kik vagyunk, Kárpátok ölébe vezetett fajunkat, Isten milyen 

feladattal bízta és bízza meg?  

 

„Ez jelenti azt is, hogy különböző nyelvet beszélő rasszok találhatók egymás mellett. 

Uralhatják a másikat, átveszik egymás kultúráját, vagy összeolvadnak. Az is igaz, hogy a 

vándorlások során, miközben évszázadok múlnak el, egy-egy faj, amíg az egyik helyről egy 

távolabbi helyre vándorol, több területen hagy maga után jelet. Ezek, a szálláshelyek, a ké-

sőbbi időben kialakuló falvak, majd a városok, együtt a temetkezésekkel, a temetkezési szo-

kásaikkal. Az elhunytat eszközeivel, ékszereivel, lovával, vagy a nélkül temették el. A feltárá-

sok maradványaiból elénk kerülő tárgyak kezdenek beszélni, elmondják keletkezésük idejét, 

szólnak a faj műveltségéről, szokásaikról, mesterségekről, munkaeszközökről, és az akkor 

élők életéről is vallanak”. 18  

 
15 Hóman – Szegfű: Magyar történet I. k. 10. o.  
16

 2. sz. melléklet 123. o.  
17 Bendefy László: 9. o. 
18 László Gyula: Múltunkról utódainknak  
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Engedjék meg, hogy egy nagyon zavaró elmélet tagadásával folytassam dolgozatomat. 

Zichy Jenő gróf az Országos Casinóban 1895. március 31-én mondta:  

„Eddig a magyar fajt, − s ezt az akadémiai is elfogadta ‒ a finn-ugoroktól származtatták 

s ezt úgy kontempetálták, hogy midőn az eredeti magyar törzs megindult a Góbi sivatagon 

keresztül, az Ural hegyen keresztül jött volna jelenlegi székhelyére. Ezt a nézetet én sohasem 

tartottam lehetségesnek. Kutatásaimban és az adatok gyűjtésében arra a meggyőződésre jutot-

tam, hogy a magyar faj egy alaptörzs, egy eredeti faj, mely a Maeotis, Kaspi és Fekete-tenger, 

Volga és Don közötti tért foglalta el, mely lement az orosz Armenia déli részéig és gyakran 

dominálta a velük határos perzsákat s Babylon vidékét. 

Ezen a helyen közel ezer esztendőn át állandóan tartózkodtak s midőn innen megindul-

tak, amit rajzásnak nevezünk, akár a túlszaporodás, akár más törzsek nyomása folytán s egy 

részök a Volgánál elvált és északnak indult, ez lehet az alapja annak, hogy ma azt hiszik, hogy 

az Ural részéről jöttek a magyarok. Ezek lehettek a finnek, morvinek, vogulok és más törzsek 

ősei, de ezek legendái, dalaik, történeti emlékeik a déli éghajlatra emlékeztetnek. Ezeknél a 

törzseknél található a legtöbb hasonlatosság a magyar szavakhoz, de ez főleg abban leli ma-

gyarázatát, hogy az északra ment törzsek háborítatlanul fejlődtek, holott azok, melyek a tulaj-

donképpeni Magyar törzsöt képezték, folytonos rajzásban maradtak, s mint azt Herodot 

mondja, a népvándorlás országútján voltak, s elvesztették nyelvük eredetiségét. Ezzel azt aka-

rom bebizonyítani, hogy a magyar törzs 40-től, Krisztus születése előtti időtől kezdve a törté-

nelmileg ismert rajzásokig mindig a Kaspi, Maeotis, Fekete tenger, Volga és Don közti terüle-

ten volt elterjedve.” 19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A kumai magyarság hazája Gardizí és Al Bakri szerint 20 

 

A magyar nép történetét leíró kútfők  

 

„A magyar krónikairodalom legrégibb rétegében csak annyi áll a magyar óhazáról, hogy 

valahol keleten terült el és neve Magor azaz „magyar” volt. E szűkszavú tudósítás már csak 

utólagosan gazdagodott egyrészt külföldi irodalmi átvételekkel, másrészt a még élő hazai 

 
19 Szádeczky-Kardos Lajos útinaplója: 16. o. 
20 Bendefy László: A Magyarság kaukázusi őshazája 27. o. (A térképet tervezte és rajzolta: Bendefy László. 

1937) 
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mondaanyaggal. Hogy a magyarok 950 körül miképp vélekedtek önmagukról, eredetükről és 

honfoglalásukról, arról a hazai emlékeknél jobban tájékoztat VII. Konstantinos bizánci császár 

ismert műve, a De administrando imperio, hiszen vonatkozó fejezetei javarészt magyar közlé-

seken alapulnak.” 21  

 

„Hérodotosz 22 történeti könyveiben írja: „S a masszageták 23 éppúgy élnek és ruház-

kodnak, mint a szküthák, egyaránt harcolnak lóháton vagy ló nélkül, s fegyverként lándzsát, 

nyilat és kétélű bárdot viselnek. Sok aranyat és bronzot használnak, dárdáikat, nyílvesszőik 

hegyét s harci bárdjukat bronzból készítik, fejvédőjüket, övüket és vállszíjukat arannyal díszí-

tik. Lovaik homlokára bronz védőlemezt illesztenek, a kantárt, a zablát és a homlokdíszt 

arannyal ékesítik.” „A hagyomány szerint Lipoxaisz leszármazottai azok a szküthák, akik az 

aukhatai nevű törzs tagjai, a középső testvértől, Arpoxaisztól származnak a katiaroi és traszpi-

esz nevű törzsek tagjai, a legifjabbaknak utódai pedig a királyi szküthák, akiket paralatai né-

ven emlegetnek. Együttesen a szkolotosz névvel jelölik magukat, királyuk neve után. Szkütha 

néven a hellének nevezték el őket.” „Ezt mesélik a szküthák származásukról. S azt állítják, 

hogy első királyuk Targitosz óta nem több, hanem csak ezer esztendő telt el Dareiosz átkelé-

séig.” 24 Tőlük északra egy hét nap alatt bejárható pusztaság terül el, s a pusztaságon túl, kissé 

keleti irányban, a thüsszageták nagy lélekszámú, különálló nép él. A közvetlen szomszédsá-

gukban, ugyanezen a tájon laknak az iürkák. (Ez utóbbi lehet az ugorok első említése).  

Hérodotosz a IV. 99. 100. 101. fejezetekben Szküthia területét írja körül. A thrákok 

földje közelebb fekszik a tengerhez, mint a szkütháké, s ahol a tengerpart bemélyül és öblöt 

formál, ott kezdődik Szküthia. Ennek a területén van, délkeleti irányban az Isztrosz (Duna) 

torkolata is. … Tengermelléki területe a Dunától elindulva, délfelé Karkinitisz városáig tart. 

Innentől a hegyes-völgyes tengermelléki vidék a Pontoszig (Fekete-tenger) húzódik. A köves 

Kherszonészoszon (Krím félsziget) lakik a taurosz nép. (Thrák néptörzs). Szküthiát kétfelől, 

délről és keletről a tenger határolja. A tauroszok földjén túl kezdődik a szküthák országa, akik 

tehát a tauroszoktól északra, a keleti tenger mentén, a kimmer Boszporusztól és az Azovi ten-

gertől nyugatra laknak egészen a Tanaisz folyóig, (Don) amely a tó egyik öblébe torkollik. 

Szküthia belső területén, északon, a Dunától kezdve, először az agathürszoszok, (szkütha nép-

törzs Szarmatiában, a mai Erdély táján), aztán a neuroszok, majd az androphagoszok, végül 

pedig a melankhalinoszok földje határolja. A Dunától tíz napig tart az út a Borüszthenészig, 

(Dnyeperig), és ugyanennyi ideig a Borüszthenésztől a Maiétisz-tóig (Azovi tenger), ahonnan 

a melankhlainoszokig (szküthia néptörzs) ugyancsak húsz nap alatt lehet eljutni.” 25  

Hérodotosznál olvassuk, hogy a királyi szkíták a valódi szkíták. Alávetett szomszédaik, 

a szüginnák, agathüroszok, a jürkák. Az együttélés miatt, az egymásra ható etnikumoknak az 

egyes népcsoportok szétválasztása nehéz. Következtetésünk, a sorolt népek a szkíta kultúra 

vonzáskörzetébe tartozott. A tudomány megállapítása, a magyarországi szkíta sírok feltárásá-

ból származó kincsek magukon hordozzák a szkíta kultúrára jellemző elemeket. Ezek között 

említhetjük a kantárt díszeivel, a fegyverzetet, vagy az állatstílus elemeit. Igazolódni látszik, a 

keleti hódítók Kárpát-medencei uralma alatt jöttek létre a Tápiószentmártoni és a zöldhalom-

pusztai sírokból előkerült régészeti tárgyak, melyek megjelenése megerősíti, a Duna - Tisza 

vidéke a szkíta korban a sztyeppei kultúrák gyökereihez kapcsolhatók. „A magyar származás-

tudatban, krónikáink nyomán, Árpát magyarjain és a hunokon kívül csak a szkíták éltek ele-

venen „szittya” néven. A magyar őskrónikák éppen úgy róluk zengtek, akárcsak a század ele-

jén az elemisták éneke: „Szittya vitézek, a harc riadalma…” A múlt század embere természe-

 
21 Váczy Péter: A magyar történelem korai századaiból: 9. o.  
22 Hérodotosz Kr. e. 484 - 425 között élt. Görög származású, szakterülete a történettudomány.  
23 Masszageták, a Káspi tenger mellett élő néptörzs I. könyv 104. o.  
24 Hérodotosz: A görög - perzsa háború IV. könyv 267. o.  
25 Hérodotosz: A görög - perzsa háború. IV. könyv 300 - 301. o.  
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tesen nem ősi soron örökölte ezt a hitet, hanem a krónikákból merítette. Ezek ugyanis azt ta-

nítják, hogy a magyarok a szkíták utódai, és hogy előző hazánk Szkítia földje volt. 26 Béla 

király névtelen jegyzője a magyarok cselekedeteiről:  

„(I) Scythia tehát igen nagy föld, melyet Dentumogernek neveznek, melynek határa ke-

let felé az északi résztől a fekete tengerig terjed, mögötte pedig vagyon a Thanias (Don) neve-

zetű folyam. Ott bővében van az arany meg az ezüst, és annak a földnek a folyamaiból drága-

kő és gyöngy kerül elő. A Scythiával szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg és Magóg 

nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól. … A scythiák ugyanis jó régi népek, s van 

hatalma Scythiának keleten. Első királya volt Magóg Jáfet fia, s azon nemzetet Magóg király-

ról nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és rop-

pan hatalmú Attila király. Ő az Úr megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a 

szittya földről kiszállva, hatalmas sereggel Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve, 

az országot birtokba vette. Majd királyi székhelyet állított magának a Duna mellett, a hévvi-

zek fölött. …  Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják, a németek pedig Eczilburgnak 

hívják.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hérodotosznál említett szkíta és velük rokon népek elhelyezkedése 27 

 

 
26 László Gyula: Múltunkról utódainknak. I. kötet 71. o. in: Az eltévedt lovas.  
27 Szkíta aranykincsek a Magyar Nemzeti Múzeumban c. kiállítás anyagából térkép részlet 22. o. 
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Mágóg király ivadékából eredt Ügyek, Álmos vezér apja, kitől Magyarország királyi és 

vezérei a leszármazottai. … A hét fejedelmi személy, akiket hét magyarnak mondottak, a hely 

szűkét nem tűrte tovább, hanem gondolkozott, hogy azt mindenképpen elhárítja. Akkor ez a 

hét fejedelmi személy tanácsot tartva megállapodott abban, hogy olyan földet foglal el magá-

nak, amelyen laknia lehet. … A scythiai földről kijött népet Hungarusoknak nevezték Hunga 

(Ungvár) várról. …” 28  

 

 Jordanes: A Gótok eredete és tettei c. írásából közlünk részletet. (30. bekezdést 5. pont)  

 

Scythia pedig Germánia földjével addig határos, ahol az Ister (Duna) folyam ered, vagy 

ahol a Morsiai mocsár (a Morsa (Eszék) mellett elterülő nagy mocsár) Kiterjed egészen a 

Tyra, Danaster (Dnyeszter) és Vagosola folyókig és addig a Danaperiég és Taurus-hegységig, 

továbbá a Meotisnak (Azovi tenger) egész környákén és a Meotison túl a Bosforjus-szoroson 

keresztül egészen a Caucasus - hegyig és a Araxes folyamig. Ezután a Kaspi tenger mögött 

baloldalra hajol s Ázsia legszélén az éjszakkeleti Oceántól kezdve gomba módjára kezdetben 

keskeny, később nagyon széles és kerek alakúvá lesz s a hunok felé hajolva egész albánokig 

és serekig (tulajdon képen chinaiak, illetve a Kaspi tengertől keletre lakó népeket értették alat-

tuk.) Ezt az országot, mondom, tudniillik a hosszan elnyúló és szélesen kiterjedő Scythiát 

kelet felől a serek határolják, akik a Kaspi tenger partjainál a határon vannak letelepedve, 

nyugatról a germánok és a Vistula folyó a sark felőli részen, azaz éjszakon Óceán veszi körül, 

déltől Persida, albania, Hiberia, Pontus és az Ister medrének alsó része, amelyet torkolatától 

forrásáig Danubiusnak (Duna) hívnak. … Ennek a Schytiának közepén van egy hely, amelye 

Ázsiát és európát egymástól elválasztja, t. i. a Riphei-hegyek (Ural) melyek a Meotisba ömlő 

hatalmas Tanaist (Don) bocsájtják magukból, amely mocsárnak kerülete 144,000 lépés és 

nyolc rőfnél sehol sem mélyebb. … Éjszaki és északnyugati részén a Tisia (Tisza) folyik, dél-

ről maga a Duna, keletről pedig a Flutausis (Olt) folyó metszi, amely örvényezve és tajtékoz-

va sebes rohanással ömli az Ister árjába. 29  

 

Regino évkönyvében olvassuk  

 

„Szkítia, mint mondják, keleten terül el; egyik oldalról a Fekete-tenger, a másikról a Ri-

fei (Ural) hegyek, hátulról Ázsia (Don és a Volga folyóktól keletre elterülő vidék, és a Phasis (Kaukázus-

ba eredő és a Fekete-tengerbe ömlő) folyó zárja közre. Hosszanti irányban és szélességben pedig 

nagy a kiterjedése. Az itt lakó emberek a földet csak nagyon ritkán művelik meg, otthonuk, 

házuk vagy lakhelyük nincs, mivel mindig csordáikat és nyájaikat legeltetik. Feleségeiket és 

gyermekeiket szekereken viszik magukkal; a záporok és a hideg miatt bőrből készült tetőket 

használnak házak helyett. … A fáradalmakban és a harcokban edzettek, testi erejük mérhetet-

len.” 30  

 

Aventinus Bajor évkönyvekben írják  

 

 
28 Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról Gondolat Kiadó 1975. 135. o. Fordította: Pais 

Dezső: Magyar Anonymus Bp. (1926);  
29 Középkori krónikások III. Jordanes: A gótok eredete és tettei. Szerk.: Dr. Gombos F. Albin. Latinból fordítot-

ta: Dr. Bokor János 36. o.  
30 Györffy György szerk.: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. 1975. Horváth János ford.: 204. o. (Regino 

a magyarokra vonatkozó írását a 889. évnél foglalja össze. A magyarokat azonosnak veszi a szkítákkal, történet 

írásában az i.sz. II. században élő Justinus római történetírónak a szkítákról adott beszámolója alapján közli.)  
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„… Kusal és a magyarok elárasztják mindkét Dáciát a Tiszán innen és túl, amerre csak a 

Garam folyótól, a Svév hegytől és a Duna folyamtól a Fekete-tengerig ez kiterjed. … E lakhe-

lyeket az írók ma is a nép nyelvén Magyarországnak, Erdélynek és Siebenbürgennek nevezik. 

… A régi írók ezt a vidéket főképpen Dáciának, közkeletű néven Szkítiának nevezik. A getá-

kat elűzték a hunok és Attila. Attila halála és a hunok kiűzése után - mondják - a gepidák, a 

geták utódai telepedtek meg itt. A gepidákat a longobárdok győzték le; amikor pedig ezek 

Itáliába vándoroltak, utánuk a venédek (szláv népek) erősödtek meg ugyanitt. A hunoknak és 

az avaroknak egy részét a bajorok és Nagy Károly Noricumból és Pannóniából elűzték, és a 

Tisza folyón túlra vetették fegyvereikkel. E népek akkor az említett Suatebognak, a szlávok 

hatalmas és harcias fejedelmének engedelmeskedtek. A magyarok tehát a venédeket, avarokat 

és hunokat, akik Dáciában laktak, elpusztították, és Suatebogtól elvették ezeket a vidékeket 

Arnulph parancsára, és itt választottak maguknak lakóhelyet. …” 31  

 

Az Ártándi leletek  

 

„Az Ártándon kiásott szkíta vezér sírjából szép emlékek árulkodnak az Alföld Kr. e. 6 

századi lakosságának széles körű kapcsolatairól. Párducz Mihály a szkítakor egyik legfonto-

sabb Tisza vidéki temetkezését az 1953-ban felfedezett Ártándi fejedelmi sír jelenti. A lelet 

együttes talán legfontosabb darabja egy archaikus bronz hydria (víztartó edény), mely a Kr.e. 

6. század végén, spártai műhelyben készült. A jó állapotban maradt, 43,3 cm magas edénynek 

ugyan a lába hiányzik, jelentősége mégis egyedülálló. A Kárpát-medencéből ez idáig egyedül 

a kárpátaljai Benéről (Bene/Dobroszilja – Ukrajna) ismert párhuzama. Egészen más irányba 

mutat az a kettős kereszt alakú függesztőkkel ellátott, dupla fülű bronzbogrács, mely egyér-

telműen a Hallstatt-kultúra valamelyik dél-alpi vagy közép-európai műhelyében készült, és a 

hydriához hasonlóképpen kerülhetett a szkítakori előkelő sírjába. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. kép. Víztároló és bronzbogrács  

 

 

 

 

 

 
31 Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról Gondolat Kiadó 1975. 262. o. Fordította: Horváth 

János (Aventinus a magyar történetre vonatkozóan olyan hiteles történeti forrásokat is felhasznált, amelyek ma 

már nem állnak rendelkezésre. Ezért az 1554-ben kiadott évkönyvei forrásértékűnek tekinthetők.)  
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2. kép. Aranyfibula és kígyófejes végű karperec-töredék, Csáktornya, Baranya megyei sírból  

MNM állandó kiállítása 2014. október 21. IMG_2255; IMG_2460;  

 

Régészeti leletek között találhatók a négykerekű kocsik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. kép. Kocsi modellek (Balatonlelle; Kaposvár) MNM. 2014. 10.  

IMG_2200; 2203; 

 

 

 

„Az Ártándi leletek további csoportját a 

szkítakori fegyverzetjellemző darabjai jelentik: 

vas lándzsahegy, fokos. A Kárpát-medencei 

anyagban rendkívül ritkának számító vas- és 

bronzlemezkékből összeállított pikkelypáncél és 

egy egyedülálló bronz pajzsdudor.  

 

A lószerszámzat jellegzetes elemeit bronz 

phalerák (szíjelosztók), bujtatók és egy vas zabla 

képviselik.  

 

 
4. kép. Preszkíta jellegű bronz zabla és lószerszámdíszek a Biharugrai kincsből  

 

A sztyeppe vidék szkítakori művészetének emlékei közt oldal- és felülnézetből ábrázolt 

hal alakú arany- és bronzlemezeket egyaránt találunk. A valóságosabb alkotásokban az első-

sorban az ukrán és dél-orosz sztyeppék nagy folyóiban, főleg azok deltavidékén nagy tömeg-

ben előforduló és a korabeli halászat szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró tokféléket is-

merhetjük fel.  
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5. kép. A békéscsabai aranylemez MNM állandó kiállítás anyagából 1914. október 21. IMG_2263;  

 

A halmotívum eredetét a szkíta művészetben egyébként iráni eredetre vezetik vissza és 

a víz, vagyis az élet szimbólumaként értelmezik. A szolochai (Dnyeper-vidék – Oroszország) 

és volkovci (Ukrajna) kurgánokból előkerült darabok, ló homlokán lévő kantárszíjat díszítet-

tek, ahogy talán a Taranova Mogila-i (Ukrajna) temetkezésből és a Stănceşti (Románia) erődí-

tett telepről származóak is; ezek kora a Kr. e. 5 - 4. századra tehető.” 32  

 

Az Ártándi sír tartalmazott szkítakori arany ékszereket is. A temetkezés - így az elhunyt 

- gazdagságát mutatják a keleti sztyeppe vidékre és az Alföld középső vaskori fémművességé-

re jellemző arany ékszerek: a poncolt pontsorokkal és domborított virág- és líra alakú minták-

kal díszített szalagformájú diadém, a golyó- és kettős kúp alakú gyöngyök és rozetta formájú 

ruhaszegélydíszek. Minden bizonnyal helyi, alföldi műhelyben készültek a halott forrasztott 

kis gömbökkel díszített, kúpos végű karperecei is.” 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. képek. MNM állandó kiállítás 2014. október 21. IMG_2260; 2259;  

 

 

 
32 További részletek az internetről: Tóth F. Márton: Aranyszarvasok az Alföldön  
33 http://sirasok.blok.hu/trackback/id/2286337; Részletek Tóth F. Márton: Aranyszarvasok az Alföldön  

http://sirasok.blok.hu/trackback/id/2286337
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A hazai szkíta emlékeket Bottyán Árpád rendszerezte az újkori régészet igényeinek 

megfelelően. Bottyán öt csoportra osztotta a Kárpát-medence szkíta leleteit, ezek nagy részé-

ről ma már tudjuk, hogy csak szkíta kori földmívesek hagyatékai. Ezek:  

 

- alföldi csoport; 

- erdélyi csoport; 

- a kustánfalvi csoport (nagyjából azonos Kárpátalja területével).  

A három csoporton belül egy-egy szkíta fejedelmi lelet is előkerült, melyeket az alábbi 

feltárások földrajzi helyeinek nevével jelöl: 

- a zöldhalompusztai csoport. (Bükk és Mátraalja);  

- a tápiószent-mártoni csoport (Duna-Tisza közének északi területei) és  

- a gyomai csoport.  

 

Bottyán Árpád részletesen foglalkozik a kézzel formált majd a korongolással készített 

szkíta edénytípusokkal, és előfordulásuk földrajzi helyeivel. Bemutatja a síredényeket, a be-

karcolt vonalakkal díszített urnákat, és az őslakosságtól, a keltáktól átvett korongozási techni-

kát. Majd a vascsákányokra jellemző tulajdonságokat elemzi.  

 

„Ebben a fegyvertípusokban igen nagy formai változatosságot figyelhetünk meg Az 

egészen zömök típusok mellett a karcsú formák is gyakoriak. Egészen ritka típust képviselnek 

a nagyhalászi állatfejes csákányok, melyeknek egyikét az ősi griff motívum díszíti. … A har-

madik fontos fegyvertípus az u. n. Szkíta nyílcsúcsok képviselik. … A kevésbé jellegzetes 

szkíta fegyverek közé kell sorolni a lándzsákat, a hajítódárdát és a késeket.” 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Bottyán Árpád: Szkíták a magyar földön. 1955. 45-48. o.  
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7. kép. MNM. állandó kiállítás. 2020. augusztus 19. Rézöntő tégelyek, Tiszalúc; Nagyméretű rézeszközök: balta, 

csákány, fokos. IMG_9349; 9348; 

 

A középső vaskorban telepednek le a szkíták Erdélyben és magyar Alföldön. Az itt élő 

őslakossággal ötvöződnek. Földműveléssel, állattartással foglalkoznak, lótartásuk és fejlett 

fémművességük is jelentős. Kereskedelmük bizonyítja a Kelet-Nyugati kapcsolataikat.  

 

Az ásatásokból előkerülő szkíta kincsek között kiemelkedő jelentőségű a Tápió-szent 

mártoni és zöldhalom-pusztai aranyszarvas. Mind a kettő fejedelmi sírok feltárásakor került 

elő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. képek. Miskolctól délre fekvő, az alföldi Mezőkeresztes – Zöldhalompusztai halomsírból előkerült, arany 

lemezből domborított Szkíta aranyszarvas. Feltehetőleg egy fejedelmi pajzs dísze lehetett, és az eredeti másolata. 

Nagysága széltében 37 cm, súlya kb. 05 kg.  MNM. 2014. október 21. IMG_2248;  
 

 
9. kép. Aranyszarvas a Kosztromszkajai kurgánból 
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A Tápiószentmártoni ásatásokat a Blaskovits-birtok területén Hillebrand Jenő és Bella 

Lajos vezette 1923-ban. A feltáráskor találtak rá, a Magyar Nemzeti Múzeum féltett kincsére, 

egy lenyűgöző szépségű pajzsdíszítő aranyszarvasra.  

 

A Tápiószentmártoni elektron (ezüstkeverékű erdélyi arany) szarvas maga alá húzott lá-

bú mozdulata számtalanszor ismétlődik ukrajnai és ázsiai leleteken. Az összetételt egységbe 

foglalja a zsinórozásszerű díszítésnek erőteljes előtérbe nyomulása. Hangsúlyt ad a testfor-

mákra, szemre, fülre, szájra is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. kép. Pajzsdíszítő szkíta aranyszarvas Tápiószentmártonról.  

 

A lelet kiemelkedő és Kárpát-medencei viszonylatban csak a zöldhalompusztaihoz ha-

sonló darabját, a szarvas alakot Fettich Nándor részletes ötvös technikai és tipológiai elem-

zésnek vetette alá. A két műremek készítésének idejét Kr. e. 6-5 századra tette. Az agancsát 

hátára hajtó és lábait törzse alá húzó, szökellő, vagy pihenő szarvas elektronlemezből készült, 

kidomborodó formáit trébeléssel alakították ki, az agancs egyes ágait poncolással díszítették. 

A szemet és a fület külön felrakott rekeszek alkotják, az ezekben eredetileg levő színes (fél-

drágakő vagy üvegpaszta) betét már a találáskor is hiányzott. A tárgy felvarrására, rögzítésére 

a hátára forrasztott kis karikák szolgáltak. Fettich a lelet legközelebbi párhuzamait a zöldha-

lompusztai darabhoz hasonlóan a füves sztyeppe szkítakori előkelő sírjaiban, főként a koszt-

romszkajai és kul-obai kurgán aranyból készült szarvasaiban találta meg, de jó hasonlóságo-

kat látott a szibériai aranylemezek körében is.  

 

A Hallstatti kultúra (Kr. e. 800 - 500) a Dunántúlon jelent meg. Fejlett fémművességet 

hozott létre. A 8 - 10 méter magas faszerkezetű földsárral borított várakban éltek. „A nagy 

lomsírokban gerendavázas, vagy kőből rakott építményekben helyezték el a halott hamvait 

tartalmazó urnát. A köréje rakott többi edény nyílván a másvilági útravalót tartalmazta. Érde-

kes megfigyelni, hogy a halotthamvasztás nem szüntette meg a másvilágra szánt melléklelete-

ket, tehát nyilvánvalóan a „lánggá vált” halott további életében is kellett, hogy higgyenek.” 35  

 

A Hallstatti műveltség karakteres, a késő bronzkori hagyományokban mélyen gyökere-

ző anyagi kultúráját a főként kelet-alapi és déli, mediterrán párhuzamokkal bíró fémművessé-

ge mellett fémedényeket utánzó, fényes felületű, grafittal, geometrikus mintákkal díszített 

kerámiája is jellegzetessé teszi.  

Többek között a dunántúli Hallstatt-kultúra egy rekonstruált, belülről is megtekinthető 

lombsírja és a feltárásokból ismert lakóházak pontos, hitelesen újra felépített másai megte-

kinthetők a Százhalombattai Régészeti Parkban. 36 

 
35 László Gyula: Múltunkról utódainknak I. kötet. Püski 1999. 66. o.  
36 Tóth F. Márton: Aranyszarvasok az Alföldön - A szkítakori elit emlékei Magyarországon 2. 2010. 09. 11. 
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11. kép Hallstatt-kori edények a Dunántúlról 

  

 „A középső vaskor időszakában (Kr. u V-VII. sz.) az Árkos halom feltöltésébe egy 

újabb betemetkezés történt. A kurgán északnyugati részében tártak fel egy hamvasztásos ur-

nasírt, melyben az elhunyt hamvait tartalmazó urnát egy hordóalakú, fogóbütykökből és újbe-

nyomásokból álló sorral díszített nyakú, kézzel készült fazék szolgált. A szájával felfelé egy 

fordított csonka kúp alakú tálat is a sírgödör aljára borítottak. Előkerült még egy bronz lánc 

maradványa, mely ékszer is lehetett.” 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. 13. képek. Késő bronzkori hamvasztásos temetkezés és festett edények, Erősd-kultúra (rézkor)  

Székely Nemzeti Múzeum. 2015. 07. 24. IMG_4105; 4110;  

 

 

 
 

 

 

 
37 A kiállított tárgyhoz fűzött magyarázó szöveg  
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Az újkőkor késői idő-

szakában válik egymástól 

szét végleg az élők és a hol-

tak lakhelye. A korábban 

akár a ház padlójába, alapár-

kába vagy a házak közéásott 

sírokat felváltja a lakóházak-

tól elkülönülő temető. 

 

 

 

 

 

 
 

14. kép. Vaskori hamvasztásos urnasír. Debreceni Déri Múzeum 2016. június 12 IMG_5912;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. kép. Vaskori hamvasztásos urnasír újbenyomatokkal díszített urnája.  

Debreceni Déri Múzeum 2016. június 12. IMG_5914;  
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16. kép. Hamvasztásos urnák a dunaújvárosi temetőből (Kr. e. 2000, és 1500 körül.)  

MNM. Állandó kiállítása. 2014. október 21. IMG_2227;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. kép. „Az urnák belsejében talált, a halottal együtt elhamvasztott, majd eltemetett bronztárgyak (ékszerek, 

bronz pitykék, hajkarikák, csüngők, gyűrű, tű, karperec és bronz fegyverek: tőr, kés, nyílhegy összeégett marad-

ványai.) A II. és X. számú, több urnasírt is tartalmazó urnafészek Részlet a Hajdúbagos-Daraboshegyen feltárt 

késő bronzkor eleji temetőből.” 38 Déri Múzeum Debrecen 2016. június 12. IMG_5819;  

 

 
38 Debreceni Déri Múzeum táblára írt szakmai magyarázata. 2016. június 12.  
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A szkíta művészet szép emlékei a csörgőbotok végére erősített állatalakos bronzcsörgők. Val-

lási szertartásoknál, hadi jelvényként használták. Az észak-magyarországi Gyöngyösön egy 

hamvasztásos temetkezésből hat darab, őzalakkal díszített bronzcsörgő került elő.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. kép. Gyöngyös, Nagytarcsa, Szurdokpüspöki leleteiből. A MNM állandó kiállítása.  

2014. október 21. IMG_ 2265; 

 

A Hallstatti kultúrát késő vaskorban követték a kelták. A keletről jövő mezopotámiai-

sumér népességet magába olvasztotta a szkíta ősnép. Magas színvonalú vasmegmunkálásuk 

tömegméretű, (kard, eke, ásó, kasza), jellegzetes díszítésűek korongolt kerámiáik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19. képek. Arany korongok, dísztűk, csüngők, kettős ezüstcsüngők, deltoid alakú csüngők, arany lemezkúp és 

arany dísztűk. MNM állandó kiállításának képeiből. 2014. október 21. IMG_2212; 2213; 2214; 2216;  
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20. kép Temetkezés tárgyakkal és Spondylus kagylóból készült korongok, karkötők és összetett gyöngysorok.  

2014. október 21. MNM állandó kiállítása IMG_2219;  

 

 

„Az újkor késői időszakában válik egymástól szét végleg az élők és a holtak lakhelye. A 

korábban akár a ház padlójába, alapárkába vagy a házak közé ásott sírokat felváltja a lakóhá-

zaktól elkülönülő temető.” 39  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. kép. Férfi zsugorított csontvázas sírja edény mellékletekkel a tiszafüredi temetőben Kr. e. 1600 körül.  

 MNM. 2020. augusztus 19. IMG_9350;  

 

*** 

 

A szakirodalom részletes tájékoztatást ad a Kárpát-medence középső bronzkori fémmű-

vességének kutatási eredményeiről. A földmunkálatok során kerültek elő a Hajdúsámsoni, és 

környékbeli települések helyein feltárt leletek, közöttük díszített fegyverek, bronz edények, 

karperecek, fokosok, vésők csákányok.  

 

 
39  Magyar Nemzeti Múzeum táblára írt szakmai magyarázata. 
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„A bronzkor folyamán 

először Erdélyben, a Tisza-

vidéken, majd a Dunántúlon 

alakultak ki jelentős aranymű-

ves műhelyek. A fennmaradt 

sírleletek, arany kincsleletek 

arról tanúskodnak, hogy ezeken 

a területeken az aranyművesség 

magas szinten virágzott egészen 

a vaskor első feléig. Ehhez 

nagyban hozzájárult, hogy az 

Erdélyben található számos 

aranyérc lelőhely közül valószí-

nűleg már a bronzkorban többet 

kiaknáztak. Az itt készült tár-

gyak nemcsak a bronzkori em-

berek ékszerdivatjáról, de az 

ötvös mesterek változatos for-

makincséről, művészi ízléséről 

is képet adnak.” 40  
 

22. kép. Díszített lemezkorong csüngők, lemez fülbevalók, láncokból álló aranykincs Szarvaszó  

MNM. 2014. október 21. IMG_2234;  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
23. kép. Bronzkard másolata a hajdú sámsoni kincsből. Tömör markolatú, két ívelt pengéjén spirál motívumok 

díszítik (Kr. e. 16-15 sz.) MNM. Állandó kiállítása. 2014. október 21. IMG_2230; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. kép. Öntőforma részlete a Lovasberény - Mihály vári magaslati telepről. 

MNM. Állandó kiállítása. 2014. október 21. IMG_2232; 

 
40 Magyar Nemzeti Múzeum táblára írt szakmai magyarázata.  
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25. kép. Állatfejes arany karperec (Marosvásárhely) 

2014. október 21. IMG_2237;  

 

 

 

 

 

26. kép. Hun harcos felszereléséből a reflexíj, három élű pengéjű nyílvesszők.  

MNM állandó kiállítása 2014. október 12. IMG_2274;  

 

 

Amikor a XVIII. század közepén Európában ismertté váltak a régi kínai évkönyvek, ismerte-

tőjük – H. Deguigenes – meglepetéssel tapasztalta, hogy az európai népvándorlás kor hunjai-

ról (ott: hiung-nu, hun-nu néven) és avarjairól (ott: zsuan-zsuanok) igen sok történeti adat áll a 

krónikákban. A régi szövegekből szinte megelevenedik mindennapi életük, mert pompás nép-

rajzi leírások őrizték meg szokásaikat, haderejüket, viseletüket. A hunok – mármint az ázsiai 

hunok – időszámításunk előtt 71-ben döntő vereséget szenvedtek a kínai hadseregtől, és Nyu-

gatra vonultak; a római történetírók leírásaiból is általában mongolos jellegük bontakozik ki. 

Nyugaton viszont csak 375-ben tűntek fel, amikor átlépték a Volgát, bár az ókori földrajzi 

írók már a II. században – a Kaukázusban – említést tesznek hun népességről. 41  

 

Fettich Nándor: A hunok régészeti emlékei  

 

Az egész hun birodalom művelődési viszonyairól a régészeti emlékek alapján szinte le-

hetetlenség teljes képet adni. A ránk maradt, aránylag nagyszámú emlékek különben is kissé 

egyoldalúak, mert túlnyomó részben a halottkultusszal, illetőleg a temetéssel állnak kapcso-

latban, azon kívül az így eltemetett tárgyakból is csak az maradt meg a mintegy másfélezer 

évi földben fekvés következtében, ami kevésbé romlandó anyagból készült, elsősorban az 

arany és ezüst tárgyak, másodsorban a bronz készítmények. A nagy gonddal készült arany 

díszítmények, arany edények éppen úgy, mint az igénytelenebb használati eszközök és a va-

 
41 A X. század arab írói: Ibn Roszteh, Ibn Fadhián, Isztakhri, Maszudi, Ibn Hankal megtalálható a Honfoglalás 

Kútfői c. MTA kiadványában. A szláv források, főleg a Nesztor-féle oroszkrónika is említhető. A nyugati kútfők 

is foglalkoznak Honfoglalásunkkal, kiemelten kalandjainkról szólnak.   
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dászati és harci fegyverek nem esetleges vagy alkalmi készítmények, hanem hosszas tapaszta-

latok alapján kialakult egyöntetűséget árulnak el.  

 

Szeged–nagyszéksósi sírleletek  

 

A szeged-nagyszéksósi sírleletek mélyen bevilágítanak a hun birodalom művelődési vi-

szonyaiba. Az aranyrekeszes művesség mely Dél-Oroszországban a legkorábbi idők óta isme-

retes volt, most uralkodó szerepet játszik. A leggondosabban készített példányokon a piros 

kövekkel kitöltött aranyrekeszeket külön felforrasztott, rovátkolt aranydrót szegélyezi. Egy 

másik stíluscsoportnál kékes-fehér kvarckő szerepel betét gyanánt, a rovátkolt finom drótsze-

gélyezés helyett pedig külön felforrasztott, gyöngysort utánzó aranyszalagot találunk. Ez a 

szegély gyakran el is marad. Az aranylemezek részben ebbe a csoportba tartoznak, de a reke-

szekben piros gránitbetét van. Mindhárom stíluscsoport ősrégi dél oroszországi hagyományo-

kat őriz. A régi perzsa viseletjellemző díszítményei voltak a szegélyekre felvarrott, különféle 

alakú arany-pitykék. A szkíták a perzsa ruhaformával együtt ezt a díszítési módot is átvették.  

A dvizsenszki leletben (a Kaukázustól északra) a különálló rekeszek a legjobb kivitelű 

finommal szerepelnek. A Káma-vidéki, kacskai és a szibériai Kara-Agacs-i hun leletek között 

megtaláljuk a szeged-nagyszéksósi egyszerűbb aranytárgyak kerek elszigetelt rekeszeinek és 

granulációinak díszesebb mintaképeit.  

 

A bronzfibulák aranylemezzel vannak borítva. Szokásos díszítő elemek a különálló re-

keszek, rovátkolt drótszegélyezések, piros kő és kék üvegbetétek.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. kép. Bronzfibula Bokodról. MNM állandó kiállítása 2014. októ-

ber 21. IMG_2247;  

 

28. kép. Bronzfibula MNM állandó kiállítás 2014. október 21. 

IMG_2247; 
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Az ónixfibula csiszolt ónixkővel, hegyikristály, gránit és zöld üveg berakásokkal díszített 

kincs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29. kép. A II. szilágysomlyói sírból: nagy ónixfibula MNM állandó kiállítás 2020. augusztus 19. 

IMG_9522; 

 

 

A Tiszalöki temetkezésből előkerült női kengyel fibula pár. Ezüstlemez fibula, aranyo-

zott ezüstlemez gallérral. Az oldalain spirálmintás, öntött aranyozott oldallécekkel.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30. kép Fibulapár MNM állandó kiállítás 2020. augusztus 19. IMG_ 9495; 

 

 



39 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31. képek. Zománcos és lépcsős fejű kengyel fibulapár (ruhakapocs) Szilágysomlyói fibula 

MNM állandó kiállítása 2014. október 21. IMG_2267; 2270; 2271;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. kép. Aranydiadém, Csorna. MNM álladó kiállítás 2020. augusztus 19. IMG_9526; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33. kép. Arany korongos fibulapár. MNM 2020. augusztus 19. IMG_9524; 
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A szeged-nagyszéksósi lelet egy aranycsésze alacsony lábbal. Az üst alakú aranyedény 

gömbölyűen keskenyedő alsó része díszítetlen. A rövid láb tölcsérserűen kifelé szélesedik. A 

kifelé szélesedő láb a szkíta-kori görög és szkíta bronzüstök egyik alapformája. Még a szkíta 

kultúra idején elkerült ez az üstforma Szibériába és Belső-Ázsiába, a minuszinszki medencébe 

és ott ebben a formában sok évszázadon át fennmaradt. A Maeotis vidéki gót fémművesség-

ben a görög edényformához még egy oldalsó karikát is tettek, amivel a szkítáknak övhöz csa-

tolható szent edényét utánozták. A karikával ellátott omphalos-csésze szerepe a hunokkal nem 

szűnik meg. Az avarkor végén ismét három példányban tűnik fel a nagyszentmiklósi kincs-

ben. A szeged-nagyszéksósi arany omphalos csésze szakrális edény, hatalmi jelvény.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34. kép. A Szeged mellett, Nagyszéksóson talált hun kori áldozati lelet áttört csészéje 

 

A hun korszak alatt a steppék világában a művelődési viszonyok súlypontja a Maeotis 

körüli vidékre esett. Ez körülbelül a közepe annak a nyugat-kelet irányban lévő földsávnak, 

amelyen a hun régiségek előfordulnak. Attila birodalmának felbomlása után körülbelül száz 

év telik el, míg Kelet-Európa steppeterületein és a szomszédos vidékeken ismét egy hatalmas 

nomádállam alakul: az avaroké. Az új alakulat összetevői között döntő szerepet játszottak a 

hun birodalomnak dél-Oroszországba szorult vezető népelemei. A régi kereskedelmi közpon-

tok, és karavánutak továbbra sem szűntek meg a gazdasági élet tényezői lenni, csak a súlypont 

változott meg. A Volga – Káma útvonal mellet most fokozottabb szerep jut a Gotland- Dnye-

per – Konstantinápoly útvonalnak.  
 

A Dnyeper vidéken most az ősi szkíta időkéhez hasonló viszonyok keletkeztek. A nagy 

politikai tettek e száz év alatt hiányoztak, tehát arany sem jött a pusztákra oly tömegesen, mint 

a hun korszakban. Az aranyrekeszes művesség tehát feltűnően aláhanyatlik, és helyébe egy 

másik, nagyjelentőségű művesség lép, amelynek nyersanyaga az ezüst. A kereskedelemben, 

elsősorban az iráni ezüst szerepel csereanyag gyanánt. Ennek a kultúrának ezüstművességé-

ben alakult ki a szíjvégeknek, övdíszítményeknek és lószerszámdíszeknek az a formája, mely 

évszázadok múlva a honfoglaló magyarság levedai művelődési viszonyait is kíséri. A kelta 

palmettát rávésik az ezüst szíjvégre és magának a darabnak a felső részét is palmetta-szerűre 

alakítják, amint azt a honfoglalás kori szíjvégeken látjuk. Az övről a tarsoly szíjon csüngött le, 

s ezt a szíjat is veretekkel díszítették. Ez a szíj egyúttal a tarsoly zárásához is szolgált. A tar-

solyban a kovát, taplót és a csiholó acélt, tehát a tűzszerszámokat tartották. Az avar és Karo-

ling kori lószerszámok hűen tükrözik a kor kulturális sokszínűségét.  
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35. kép. Szíjvégek a Blatnicai leletekből. MNM. Állandó kiállítása 2014. október 21. IMG_2317; 2319;  

 

 

Az avar szállásterület északi szélén fekvő Blatnica közelében bukkantak a törzsi vezető 

réteghez köthető lelet együttesre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36. kép. MNM. Állandó kiállítása 2014. október 21. IMG_2318;  

 

A tudós ember, önmagában felvetett bizonytalanságaira keresi, és adja meg válaszait. 

Hogy szóltak kérdései? Valóban Scythiából jöttünk? Őshazánk a nagy északi erdőségekben 
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volt, avagy éppenséggel a fény honában, Ázsiában? Az igazság talán abban keresendő, hogy 

mikor és hol kapcsolódott össze a kettő? A Kárpát-medencébe vezető út sem mutat egy irány-

ból. Csáti Demeter első szállásunkat Erdélybe teszi, akárcsak a Képes Krónika, sőt eszerint 

Erdélyben történt volna Álmos feláldozása is. Anonymus Vereckén át, vezeti be honfoglaló 

hadainkat. Történészeink közt vannak, akik azt vallják, hogy a magyar haderő is a pusztai 

népek régi országútján zúdult be a Kárpát-medencébe, tehát az Alsó-Duna síkságán át. Mivel 

mindkét forráscsoport vallomását igaznak kell tartanuk, olyan megoldást kell keresnünk, 

amelyben az ellentétesnek látszó tények megférnek egymással. László Gyula az égig érő fáról 

szóló mesékből, a csodaszarvas és a László-legendából indul ki.  

 

Belső-Ázsia. „Ez a világrésznek is beillő hatalmas terület India, Európa és Kína térségei 

között terül el, elválasztva, de egyszersmind össze is kapcsolva az emberiség civilizációjának 

e három mérhetetlenül fontos színhelyét. A világ legmagasabb és legjárhatatlanabb helyei 

közt elterülő sivatagok – amelyeknek gyilkos, víztelen, sok helyütt só kéreg borította térsége-

ihez képest a Szahara szinte kultúrtájnak tűnik – hosszú időn át, elhomályosították Belső-

Ázsia civilizációkat összekapcsoló, történelemformáló fontosságát. Több mint két évezreddel 

ezelőtt, az időszámításunk kezdetét megelőző évszázadokban szakadatlan védelmi harcokat 

vívtak a kínai seregek a Belső-Ázsia térségeiből előretörő lovas-nomád hsziung-nu nép por-

tyázó, támadó csapatai ellen. A krónikák e támadóelvű népről a hunokkal azonosítottak.” 42  

 

Ligeti Lajos: Attila Hunjainak eredete  

 

„Sajátságos, hogy a bizánciak csodaszarvas-mondája az egykor Európa és Ázsia határát 

jelentő Boszporuszhoz kapcsolódik. Olyan földdarab ez, amely a görögök előtt régtől fogva 

ismeretes. E területnek, de egész Dél-Oroszországnak a régi, szkíta lakossága előtt különös 

jelentősége lehetett a szarvasnak, mint arra a szkíta művészet, elsősorban a kisplasztika gya-

kori szarvas-ábrázolásából következtethetünk. Ezt a szarvas-ábrázolást, a legkülönfélébb stili-

zálásokban, a legváltozatosabb anyagból, mindenütt megtaláljuk, ahová a dél-oroszországi 

szkíta művészet csak eljutott: Magyarországtól Szibériáig, Mongol országig, sőt Észak-

Kínáig. Megjegyzendő, erről a dél-oroszországi szarvas-motívum- kultuszról és az esetleg 

hozzáfűződő szakrális értelmezésről tudomást szerezhettek a görögök már az ókorban is, a 

Fekete-tenger melletti gyarmatosaik és a szkíták közt dolgozó görög művészeik útján. A hu-

nok körül a mondák különben egyre nőttek, terebélyesedtek s lassanként ellepték nemcsak az 

eredetükre, bejövetelükre vonatkozó gyér történeti szálakat, hanem még legjelentősebb ese-

ményeiket, legkimagaslóbb személyiket is, elsősorban természetesen Attilát. …” 43  

 

Bölcs Leó az avarok és a hunok történetéből  

 

Bölcs Leo bizánci császár 886- 912-ig uralkodott, leírja a régi magyaroknak, vagy amint 

Leo korában őket nevezni szokták, a turkoknak hadszervezetét és hadakozó módját. Állításai 

megbízhatók, leírása: okmányszerű hitelességű, szavai oly világosak, hogy teljes képet adnak 

a honfoglaló ősökről, kik Leo idejében Etelközből a mai Magyarország elfoglalására indulá-

nak, tábori és harci életéről, főbb ethnikus jellemvonásaikról.  

 

 
42 Halász Zoltán: Romvárosok a sivatagban 65. o.  
43 Németh Gyula szerk.: Attila és hunjai i.n. Ligeti Lajos: Attila Hunjainak eredete 14-23-31. o.  
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(44) Szólni fogunk tehát a következőkben a Turkok politikai szervezetéről és parataxisá-

ról, mely a bolgárokétól alig, illetőleg semmiben sem különbözik; hogy férfiakban bővelkedő 

és független ez a nemzet, és egyébkénti pompa kifejtése és gazdagsága mellett csak arra van 

szorgalmatos gondja, hogy a maga ellenségeivel szemben vitézül viselkedjék. (45) Ezt a népet 

pedig, jóllehet egyetlen főnek uralma alatt áll, nem szeretettel, hanem rettegtetéssel tartják 

féken, bűnöseiket a főnökök szigorú és súlyos büntetéseknek vetik alá; munkát, s fáradalmat 

magasztosan elviseli, tűri az égető meleget és fagylaló hideget, s nomád életéből következő 

egyéb nélkülözéseit a szükségesnek. (46-47) A türk törzsek álnok és határozásaikat palástoló, 

barátságot nem kereső, bizalmat nem érdemlő népek. … Fegyverök a kard, páncél, íj és kopja; 

így a csatában legtöbbje kétféle fegyvert visel, a vállán a felfelé álló kopját hordva, az íjat 

pedig kezében fogva s mindkettőt úgy használva, a hogy éppen szüksége van rá; ha azonban 

üldözik őket, az íjaiknak veszik nagyobb hasznát. (51) Követi őket az állatok, mének és kan-

cáknak sokasága, részint élelem és tej nyerése végett, részint hogy sokaknak tartassanak. (52) 

Nincs körülárkolt táborhelyük, hanem a csata napjáig nemzetségek és ágak szerént elszéled-

ten, télen-nyáron szakadatlanul legeltetve lovaikat, csatázások idején ellenben a nekik szüksé-

ges lovakat maguknál tartva és a turk sátrak közelében békóra verve, a csatarendbe állás idejé-

ig őrzik az éj folyamán fogván hozzá parataxisukhoz. 44  

 

Bölcs Leó hiteles okmánya után Balassa Ivántól idézünk. Eképen fogalmaz:  

 

„Így az újabb irodalom a közvetlenül a honfoglalás előtti magyarságot olyan félnomád 

népnek tartja, mely a téli szállás körül a földet művelte és tavasszal, az állatállománnyal 

legelőről legelőre vándorolt, hogy az ősz végén újra visszatérjen. … Önkéntelenül is felvető-

dik a kérdés, hogy a honfoglaláskori vagy az azokat követő források miért hangsúlyozzák 

olyan erőteljesen a magyarság nomád jellegét? Ezt többek között azzal is lehet magyarázni, 

hogy amikor egy félig letelepült, de erőteljesen állattartást folytató nép valamilyen oknál fog-

va kénytelen hazát változtatni, akkor a költözködés idején, de még azt követően is a nomád 

vonások kerülnek előtérbe. Ezt még az is erősítheti, hogy a letelepült földművelők egy része 

nem követi a vándorlókat. Azok viszont, akik hosszabb vagy rövidebb ideig velük mennek, 

nem tudnak földműveléssel foglakozni. .” 45  

 

A lovas íjász harcmodor jellegzetes fegyverének, a visszacsapó reflex íjnak és a három 

élű vas heggyel ellátott nyílvesszőnek a rekonstrukciója.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Pauler Gyula és Szilágyi Sándor szerk.: A magyar honfoglalás kútfői 1900. 3. o. Bölcs Leó: Hadi Taktika 

XVIII. fejezetéből részletek (Közli Dr. Vári Rezső)  
45 Szombathy Viktor: szerk. Őshazától a Kárpátokig. in. Balassa Iván. 106.  



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

37. kép. MNM állandó kiállítás 2020. augusztus 19. IMG_9531; 9532; 9533; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. kép. Jurta. 2014. évi törzsi gyűlés képeiből. 2014. 08. 09. IMG_1681;  
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A hunok rejtélyes fővárosa Kínában (23.) Történelmi blog. Harmat Árpád Péter 2019 X. 17-én az interneten 

megjelent anyagából. 

 

Priscos rhetor  

 

Priscos rhetor az egyetlen történész, aki találkozott Atillával a hun fővárosban. Visszaemléke-

zéseiben nagy rokonszenvvel írt a hun uralkodó karizmatikus személyiségéről. Az ünnepi 

lakomról írja:  

„Az asztalok egy faragott oszlopokkal díszített hosszú teremben voltak elhelyezve. Atil-

la egy emelvényre állított, tarka szőnyegekkel borított asztalnál foglalt helyet. … Atilla min-

den fontosabb vendéget ülőhelye szerinti sorrendben köszöntött, mégpedig úgy, hogy az 

egészségére emelte kupáját; az ekként megtisztelt vendég pedig Atillára ürítette serlegét. Az 

ételeket hatalmas tálakon szolgálták fel. A tányérok és tálak aranyból és ezüstből voltak, Atil-

la előtt azonban csak egy fatányér és egy fakupa állott. Minden vendég kedve szerint vehetett 

a hozzá legközelebb eső tálból, a tőle távolabbra esőkbe azonban nem nyúlhatott. Az étkezés 

végeztével két énekmondó lépett a terembe, akik a hunok régi hőstetteiről és Atilla győzelme-

iről daloltak. Egyedül Atilla maradt szótlan és méltóságteljes. Oldalán idősebbik fia, Ellak ült, 

sugárzott belőle az apja iránti tisztelet.”  

 

Sebestyén László  

 

a folytonosságról: „Azt mindenesetre kijelenthetjük: a magyar történetkutatás, ha tüze-

tesen felderíti, elámulhat azon az egyenes vonalú folytonosságon, amely a IV. századtól kezd-

ve a X-ig a hunok, avarok, magyarok – némely vonatkozásban a bolgárok – katonai és diplo-

máciai viszonylatban a ravennai császári udvarral, illetve egyáltalán a mindenkori itáliai ha-

talmakkal szövődött. E népek szoros stafétaváltásának is beillő történelmi tabló egy közös 

politikai kultúra és örökség bizonyságtevő tükre. 376-ban érkeznek a hunok. A rákövetkező 

V. század elejétől negyven éven át a nyugati Róma szövetségesei. E hatalom központja, szék-
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helye 404-től II. Honorius császár döntésére: Ravenna. Az ő idejében 10 ezer hun lovas állo-

másozik Ravennában. A hunok vezetője ekkor Uptár (Otkár). E hun segédcsapatok, de a ké-

sőbbiekben is, a gótok, a különféle germán törzsek, zsoldosok ellen védik Itáliát.” 46  

 

Atilla feladatvállalása  

 

Atilla életének legnagyobb feladatává, a két hatalmas birodalom, a keleti kínai Középbi-

rodalom és nyugati Római Birodalom között szétszóródott, hun és íjfeszítő népeinek egysé-

ges, összefüggő, erős Hun Birodalom létrehozását jelölte meg, amely hidat képez kelet és 

nyugat között. Küldetése: a rokonnépekkel való kapcsolatfelvétel, a Keleti és Nyugati Hun 

Birodalom egyesítése, a hun és az íjfeszítő rokonnépek szabadságának és boldogulásának 

biztosítása. Üstengri által elrendelt küldetése, az összhang megteremtése egyrészt az ember és 

a természet között, másrészt az emberek és a népek között. A népek közti összhang egymás 

jellegzetes megkülönböztető szokásainak, hagyományainak, vallásának, társadalmi berendez-

kedésének az elfogását és a tiszteletét jelenti. Világos volt számára, hogy addig nem valósul-

hat meg a népek közti összhang és béke, amíg olyan hatalmak léteznek, amelyek felbomlaszt-

ják az ősi rendet, és önző kizárólagosságot hirdető erőszakkal, „hitszegéssel, árulással, sötét-

séggel, a lelkükben a világ uralmára törtnek”. Az összhang megvalósításához pedig létfontos-

ságú Üstengri törvényeinek a tisztelete és betartása. Egy Isten van, Üstengri, aki magában 

hordja a lét és a nemlét minden formáját. Az Üstengritől kisugárzó erő határozza meg a vi-

lágmindenség összhangját, egységét és összetartozását. Minden egy. A tökéletes összhang 

csak tökéletes ellentétekből teremthető meg. Az egység tökéletes összhangjának megvalósulá-

sa az élet-halál-újjászületés körforgására épül.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39. kép. Attila. Than Mór festménye a Vigadóban.  

 

 
46 Sebestyén László: 2000. 48. o.  
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40. kép. A 2014. évi törzsi gyűlés képeiből. Attila sátra. 2014. augusztus 9. IMG_1683; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41. kép. A 2014. évi törzsi gyűlés képeiből. 2014. augusztus 9. IMG_1685;  

 

Hunok és Magyarok  

 

„A HUN-MAGYAR kapcsolat tétele először külföldi forrásokban jelentkezik, azonban 

ezeknek a régi feljegyzéseknek – úgy látszik – nincsen történeti értékük. Ha végigolvassuk, 

amit Hóman Bálint „a magyar hun-hagyomány és hun-monda” c. tanulmányában (1925) ezek-
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ről a legrégibb feljegyzésekről ír, s ehhez még hozzávesszük azokat a kiegészítéseket, ame-

lyeket Moravcsik Gyula és Schünemann Konrád hozzáfűzött, akkor valószínűnek kell tarta-

nunk, hogy a külföldi hun-magyar kapcsolat hite általában ténybeli alap nélkül, tudós kitalálás 

következtében keletkezett.” – foglalja össze az elemzők véleményét Németh Gyula.  

Későbbi soraiban olvassuk: „Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a magyaroknak is 

volt hun hagyományuk, sőt az sem lehetetlen, hogy a nyugati hun-magyar azonosság hite eset-

leg magyar forrásból is táplálkozott. Bizáncban eleinte főleg turki és ungri néven ismerik a 

magyarokat, de ezek mellett szórványosan már igen régen fellép az unni név is.  

Magyarországon a feltehető Szent László-kori Gesta-ban mutatkozik először a hun-

magyar kapcsolat hite. A meglévő forrásokban ez két jellegzetes alakban jelentkezik. Anony-

mus Attila utódjának mondja Álmost és Attila király népének nevezi a székelyeket, de a hu-

noknak nevét nem említi. Viszont Kézai Simon egy népnek tartja a hunokat a magyarokkal, s 

e hiedelem alapján különféle forrásokból hun-magyar történetet ír össze.”  

 

Egy összefoglaló kérdés: Vajon a magyar hun hagyomány kizárólag az imént említett 

külföldi hiedelmekre megy vissza, vagy pedig a magyarságnál hagyománybeli alappal bír?  

 

„Hogy a magyarok valaha a hunokról és Attiláról tudomással bírtak, sőt hogy valaha 

megvolt náluk a hunokkal való származási kapcsolat tudata, abban szerintem kételkedni nem 

lehet.” Azért sem, mert:  

„A magyarság legrégibb hazáját az Urál-hegység déli részének vidékén, az európai és az 

ázsiai oldalon kereshetjük, nem messze azoktól a területektől, ahol legközelebbi nyelvrokona-

ik, a vogulok és osztyákok régebben éltek és élnek részint még ma is. Ezt a hazát őseink min-

den valószínűség szerint akkor hagyták el, mikor a keleti szomszédságukban élő bolgárok, a 

szabirok nyomása elől leköltöztek a Kaukázustól és a Fekete-tengertől északra eső területekre. 

Ez 460-465 táján történt. A leköltöző bolgár népek között ott voltak az onogurok is, kiknek 

nevét a magyarság a legrégibb idők óta máig viseli az idegen népeknél, s valószínű, hogy a 

magyarok az onogur-bolgárok kötelékében költöztek le urálvidéki hazájukból. Ezt megerősíti 

az a körülmény is, hogy a magyarokat az újabb déli hazában ugyanott találjuk, ahol az ono-

gur-bolgárokat, a Kaukázus-hegység és a Kubán folyó között elterülő vidéken. Ebben a kau-

kázusi hazában élt a magyarság körülbelül 830-ig. Ezeket a Kubán vidéki bolgárokat gyakran 

nevezik a történeti források hunoknak és talán figyelembe vehetjük azt is, hogy azt a Kubán 

vidéki népet, melynél a 6. század elején a Mogyeri név egy király neveként jelentkezik, a bi-

zánciak hunnak mondják.” 47  

 

Kézai Simon a magyarok története  

 

A magyarok történetében „Attila halála és a hunok bomlása.” című fejezetben készít rö-

vid összefoglalót: (19) Halálának hírére megdöbbent az egész világ. Ellenségei nem tudták, 

hogy sírjanak-e vagy örüljenek, mert rettegtek sok fiától, akiket mint egy népet, alig lehetett 

megszámlálni. Azt hitték ugyanis, hogy utána valamelyik fia fog uralkodni, de Veronai Detre 

és az alemann fejedelmek mesterkedésére - akiknek Attila nyakukra ült és uralkodott felettük 

a hunok közössége különböző pártokra szakadt, úgy hogy egyesek Attila királynak Honorius 

görög császár leányától született fiát, mások Aladárt, a Krimhilda német hercegnőtől szárma-

zó fiát akarták Attila után királlyá emelni. Mivel pedig a józanabb rész Csabához csatlakozott, 

az idegen nemzetiségűek pedig Aladárhoz, ezért mindketten uralkodni kezdtek. Ekkor Detre 

álnokságából - ki Aladárral tartott - háború tört ki kettejük között. Az első csatában Aladár 

 
47 Németh Gyula szerk.: Attila és hunjai. i.n.: Németh Gyula: Hunok és Magyarok 265. o.  
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maradt alul, de a másodikban, amely Sicambriánál tizenöt napig folyt, Csaba seregét úgy 

megverték és szétszórták, hogy Attila fiaiból és a hunokból csak nagyon kevesen maradtak 

életben. Ez az a csata, amelyet a hunok a mai napig is Krimhilda csatájának mondva emleget-

nek. … (20) Csaba tehát 15 000 hunnal Honoriushoz menekült Görögországba, és ámbár ez 

marasztalta, és Görögországban akarta letelepíteni, nem maradt ott, hanem visszament atyja-

fiaihoz és rokonaihoz Szcítiába. Mihelyt oda visszatért, mindjárt sürgetni kezdte őket, hogy 

mindenestül térjenek Pannóniába, bosszút állni a németeken. (21) Maradt még a hunokból 

3000 férfi, akik futással menekedtek meg a krimhildi csatából. Ezek félve a nyugat népeitől, a 

Csigla mezején maradtak egészen Árpád idejéig, és ott nem is hunoknak, hanem székelyeknek 

nevezték magukat. Ezek a székelyek ugyanis a hunok maradványai, akik mikor hírét vették, 

hogy a magyarok másodszor is visszatérnek Pannóniába, elébük mentek Oroszország végeire, 

és miután együttesen Pannóniát elfoglalták, abban részt kaptak, de nem Pannónia síkságán, 

hanem a blakokkal együtt a végek hegyeiben nyertek osztályrészt, ezért a blakokkal összeele-

gyedve, mint mondják, azok betűit is használják. Ezek a székelyek különben azt tartották, 

hogy Csaba Görögországban veszett. Ezért a köznép mindmáig mondja közmondásként:  

„Akkor gyere vissza, mikor Csaba Görögországból visszatér.”  

(22) Csaba tehát Attilának Honorius görög császár leányától született törvényes fia, 

akinek fiait Edemennek és Ednek hívták. Edemen pedig, midőn a magyarok másodszor visz-

szatértek Pannóniába, apjának és anyjának igen nagy rokonságával költözött be. Anyja 

korozmin származású volt. Ed viszont Szcítiában maradt apjánál. Ettől a Csabától származik 

az Aba nemzetség. … 48  

 

Az Úr megtestesülése utáni négyszázegyedik, a magyarok Pannóniába történt bejövete-

létől számított huszonnyolcadik esztendőben a magyarok, vagyis a hunok a rómaiak szokása 

szerint egyetértő akarattal királyul emelték maguk fölé Attilát, Bendegúz fiát, aki előbb a ka-

pitányok közé tartozott; ő pedig öccsét, Budát rendelte fejedelemmé és bíróvá a Tisza folyótól 

a Donig. Magát a magyarok királyának, a földkerekség rémének, Isten ostorának neveztette: 

Attila, Isten kegyelméből Bendegúz fia, a nagy Magor unokája, ki Engadiban nevelkedett, a 

hunok, médek, gótok, dánok királya, a földkerekség ijedelme, Isten ostora stb.  

Elhatározásában nagylelkű, fegyvere fényesített, sátra, holmija tiszta volt. Bőkezűsége 

és közvetlensége miatt szerették a külső nemzetek; szigorú természete miatt pedig az övéi 

csodálatosképpen féltek tőle. Seregével tízezer kaszás szekeret járatott, mindenféle gépezete-

ket és szerszámokat; ezekkel rombolta a városokat, táborokat. … Istállói patyolattal és bár-

sonnyal ékesültek, királyi nyergei pedig arannyal és drágakövekkel voltak kirakva. Az idegen 

nemzetségeken kívül serege tízszer százezer fegyveresből állott, úgyhogy mihelyt egy szittya 

elesett, nyomban másikat állíthatott helyére.  

 

Népének védőfegyverei főképpen bőrből készültek, de különféleképpen feldolgozott ér-

cekből is. Íjat, éles kopját és derekukra kötött kardot hordtak. Attila király pajzsán címert vi-

selt, ez koronás fejű madárhoz hasonlított. Ezt a címert a magyarok mindaddig, amíg a közsé-

gek önmagukat kormányozták, Géza fejedelem, Taksony fia idejéig, a községek hadaiban 

mindenkor hordozták.  

 
48 Györffy György szerk.: 1975. in.: Györffy György fordításában: Kézai Simon: A magyarok története 182. o.  
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42. kép. Bugac. Törzsi gyűlés képeiből 2014. augusztus 09. IMG_2016;  

 

Mikor a cezumóri csata megvívása után a hunok dicsőséggel visszatértek sátraikba, csak 

kevés napig maradtak a Tiszán túl feleségeikkel; egy napon azután Attila ünnepélyes udvart 

gyűjtött össze… hadba szólította seregét, és elindult Sicambriából. Először - mondják - Illíri-

ába rontott, majd Konstanznál a Rajnán áthaladva, Bázelnél Zsigmond király állott elébe ren-

geteg sereggel, de ezt egész népestül leverve, uralma alá vetette. E helyről továbbhaladt a 

Rajna mentén. … Attila király seregének harmadik része pedig, mely nem vehetett részt eb-

ben a csatában, késedelme miatt rettegett Attilától, s Katalóniában maradt Attila egész élete 

folyamán; ama haza lakosai lettek, és nem akartak visszatérni Pannóniába. … Amíg Attila a 

nyugati tájakon időzött, öccse az uralkodásban áthágta a kiszabott határokat, ugyanis Sicamb-

riát a maga nevéről neveztette el Budavárának. És ámbár Attila király a hunoknak és a többi 

népeknek megtiltotta, hogy azt a várost Budavárának nevezzék, hanem Attila fővárosának 

neveztette, a tilalomtól megrettenő germánok Eccylburgnak nevezték, ami annyi, mint Attila 

fővárosa, a magyarok azonban nem törődtek a tilalommal, és Óbudának hívják és nevezik 

mind a mai napig. Ezeket így végezvén, öt esztendeig nyugton megült Sicambriában. …  

 

Mikor Ravenna alá vonult, az ariánusok érseke, aki ebben a városban az apostoli szék 

ellenére tizenkét bíborost nevezett ki a maga felekezetéből, és sok kincse volt, a polgárok tud-

ta nélkül, titokban bebocsátotta a városba a hunokat, és leölette velük a keresztség fiait, akik a 

városban hatalmasabbak voltak. Megígérte Attila királynak, ha csatlakozik az ő felekezetéhez 

és üldözi a keresztényeket, népének fárasztása és költség nélkül egész Itáliát, Róma, városát 

és Afrikát is hatalma alá vetheti. Attila szívesen ráállott erre, de inkább a hatalom vonzotta, 

nem a felekezet. Megértették a rómaiak, micsoda veszedelem származhat ebből a kereszté-

nyekre, Leóhoz fordultak, az apostolihoz, hogy irányítsa Attilához lépteit, kérvén őt a rómaiak 

nevében, hogy fogadja el adójukat és szolgálatukat, amíg csak él, mármint Attila. … Amikor 

Leó pápa papok sokaságával és keresztekkel Ravennához, Attila elébe érkezett, lóháton ülve, 

a mezőn beszélgettek; Attila király meghallgatta a rómaiak ígéreteit és szavait; magára nézve 

terhesnek találta ugyan, mégis teljesítette kívánságukat az apostoli szék iránt való tiszteletből.  
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… A baktriai király Mikold nevű leányát vitték hozzá szeretőül, aki minden emberi mér-

téken felül szép volt. Mondják, ebbe annyira beleszeretett, hogy többet ivott, mint szokása 

volt. Miután a leánnyal véghezvitte a közösülést, orrából megeredt a vér, és minthogy hátán 

fekve aludt, a vér a száján át a torkába folyt, ott megalvadt, s elakasztotta lélegzetét: s ez Atti-

lát megölte. ... Eltemették a már említett helyen, Béla, Kadocsa, Keve és a többi hun vezér 

mellé. Halálának híre terjedvén, elámult az egész világ. Ellenségei sem tudták, sírjanak vagy 

örüljenek-e. Tétováztak, féltek számtalan fiától, akik egész néppel értek fel. Azt hitték, az 

atya halála után egyik fia fog uralkodni. De Veronai Detre és a német fejedelmek ravaszkod-

tak, minthogy uralkodása alatt Attila király nyakukon ült, pártokra bomlasztották az egységes 

hun községet; némelyek Attila után Csabát akarták királlyá tenni, Attila királynak Honorius 

görög császár lányától való fiát, mások Aladárt, akit Krimhilda német hercegnőtől nemzett. A 

hunok értelmesebb része Csabához vonzódott, az idegen nemzetség, kevés hunnal, Aladárhoz. 

Mindketten uralkodni kezdtek; amidőn mindegyik fölébe akart kerekedni a másiknak, a ra-

vasz Detre, aki abban az időben Sicambriában Aladárral tartott, a két király között oly ke-

mény és erős viadalt támasztott, hogy a Duna tizenöt napig folytonosan német vértől áradt. …  

 

Ez az a csata, melyet a hunok Krimhilda csatájának neveznek mind a mai napig. Ezek-

ben a csatákban mindig Csaba és a hunok győztek; később azonban Veronai Detre árulással 

legyőzte Csabát. … Attila halála után fiai és a hunok egymást gyilkolták le. Tehát a legyőzött 

Csaba… a hagyomány szerint tizenötezer hunnal Csaba nagyatyjához, Honoriushoz menekül-

tek. Ámbátor Honorius görög császár Görögországban akarta megtelepíteni, ő nem maradt, 

hanem visszatért Szittya országba, ősei székébe, hogy ott maradjon. … Szittya országban, 

ősei székében, ahová eljött, azután nem szittya nőt vett feleségül, hanem Khovarezmből nő-

sült, így tanácsolta neki nagyapja, Bendegúz, akit - mint így mondják - még egészségben, de 

igen törődötten talált. Ettől a feleségétől nemzette Edömént és Edet. Ez a Csaba tehát intelme-

ivel arra késztette a szittyákat, hogy térjenek vissza Pannóniába. Maradt a hunokból még há-

romezer férfiú, ezek futással menekedtek meg Krimhilda csatájából, s elhatározták, hogy Csi-

gla mezején szedelőzködnek össze. Féltek a nyugati nemzetektől, hogy hirtelen rájuk támad-

nak, bementek hát Erdőelvébe, s nem hívták magukat magyaroknak, hanem más névvel szé-

kelyeknek.  

A nyugati nemzetség ugyanis meggyűlölte a hunokat Attila életében. A székelyek tehát 

a hunok maradékai, akik a többi magyarok visszatéréséig az említett mezőn tartózkodtak. Mi-

kor tehát megtudták, hogy a magyarok ismét visszatérnek Pannóniába, elébük siettek Ruténi-

ába, együtt hódították meg Pannónia földjét. Ennek elfoglalása után részt kaptak belőle, a 

határ menti hegyekben, elkeveredtek a vlachokkal, és amint mondják, azoknak betűit használ-

ják. Ezek a székelyek azt tartották, hogy Csaba odaveszett Görögországban; ezért mondja 

máig a nép általában: ”Akkor térj vissza, amikor Csaba Görögországból.” Csaba Attila törvé-

nyes fia volt, Honorius görög császár leányától; az ő fiait Edöménnek és Ednek hívták. Csabá-

tól ered az Aba nemzetség. … 49  

Harmatta János: Hunok és Magyarok  

 

Az „Attila és hunjai” című könyvben Harmatta János a hunok és magyarok viszonyáról 

értekezik: „a magyar történeti hagyományban – a magyar hun hagyomány kérdése – változat-

lanul megoldatlan. A magyaroknak a hunoktól való származása, illetve a két nép azonossága a 

magyar gesta- és chronica- irodalomban a két névadó testvérpárős: Hunor és Magor alakjában 

jelenik meg. A hunok és magyarok eredetét ez az irodalom bibliai keretbe öltözteti. Nyilván-

 
49 Geréb László fordításában: Képes Krónika 1971. 14. o.  
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való a gesta- és chronika- íróknak az a törekvése, hogy a hunokkal azonosított magyarok ere-

detét a Genesis „néptáblája” segítségével találják meg. Erre vonatkozóan több elmélet is ki-

alakult. Az egyik elmélet szerint Scythia első királyának, Magognak, Iaphet fiának leszárma-

zottja volt Athila király, akinek nemzetségéből jóval később Álmus vezér és Árpád is szárma-

zott. A Mogor nép (gens) nevét Magog-ról kapta. Ez P. mester elképzelése.  

Kézai szerint Iafethtől származott Thana, az ő fia volt Nemroth gigas, akinek Eneth nevű 

feleségétől két fia született, Hunor és Mogor, az ő leszármazottaik a hunok vagy magyarok. 

Ugyanezt az elméletet találjuk meg a Budai Krónikában, míg a Képes Krónika ragaszkodva a 

Genesis „néptáblájá”-hoz Nemprothot Chustól, Cam fiától származtatja, s visszatér ahhoz az 

elképzeléshez, amely szerint a magyarok és a hunok csak Iaphettől származhatnak, akinek 

utódai Európában éltek. Minthogy azonban Iaphetnek nem volt Magor nevű fia, ezért úgy 

gondolja, hogy Iaphet fiának, Magognak volt feleségétől, Enethtől születet két fia: Magor és 

Hunor, akikről a magyarok és a hunok nevüket kapták. … Kétségtelen tehát, hogy hunok és 

magyarok névadó őseinek, Hunornak és Mogornak a mondája – bármi legyen is a Hunos név 

eredetének magyarázata – nem mehet honfoglalás előtti hagyományra vissza, hanem középko-

ri „tudós” elmélet.” 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43. kép. 2014. évi törzsi gyűlés képeiből. 2014. augusztus 9.  IMG_2013;  

 

***  

 

 

 

 
50 Németh Gyula szerk.: Attila és hunjai i.n.:. Harmatta János: XXXI. o.  
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44. kép. Üst díszítése, koronaformát mutat. IMG_7407; 7408; 

 

A magyarországi üstök Maeotis-vidéki származására legújabban döntő bizonyíték a Don-

torkolat közelében levő Novocserkaszk 

város múzeumában található. Lelőhelye 

Ivanovski (Don-vidék). Az üstnek megvan 

a lába is. A Törteli és Kapos völgyi üstöket 

eszerint kell képzeletben kiegészítenünk.  

Az üstök lelőhelyeinek egybevetése azt 

eredményezi, hogy rendszeres előfordulá-

suk nyugati határvidéke Magyarország, 

Morvaország és Szilézia, keleten Szibéria 

és a minuszinszki medence, az Altaj-vidék, 

északon pedig a Volga– Káma útvonal 

végén elterülő óriási erdővidék. A hunkori 

anyaterületnek a Maeotis körüli és attól 

keletre elterülő vidékek. A szeged-

nagyszéksósi aranyedényeknek is ez a vi-

dék a hazája. Így érhető hogy a nagyobbik 

aranyedény alakjában a bronzüstök hatása 

mutatkozik.  
Az első magyarországi hun üst 1869-ben került elő.  

A törteli nagy bronzüst 80 cm. ma-

gasságú. Formáját egészen Belső-Ázsiáig 

tudjuk követni. A bronzüstök alakja itt Eu-

rópában meggazdagodott: leletünk peremé-

re egyszerűsített királyi koronát mintáztak, 

mint ahogyan az őskortól kezdve szokás-

ban volt, hogy a halotti urnákat megkoszo-

rúzzák. A bronzüstökben tehát ázsiai forma 

ötvöződik európai hagyománnyal.  

 

 
45. kép. Kurultáj. Atilla nagy sátrában kiállított üst. IMG_7406; 
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„Gondolatban utazzunk most vissza az időben 1500 - 2000 évet. Fülöpjakab helyén még 

pusztaság volt, néhány km-rel odébb azonban, a Herke-tó partján és vonzáskörzetében a kez-

detektől éltek emberek. A régészeti kutatások feljegyzései szerint az AVAR megtelepedés 

előtt, pl. a SZARMATÁK, a hunok és a GEPIDÁK lakták a vidéket, később, az Árpád-korban 

pedig a Templom rétnek nevezett részen templom is épült, maradványai a mai napig láthatók, 

s a hozzá tartozó falu nyomait is megtalálták a Herke-tó partján a régészek.  

Az írott forrásokból ismert, hogy az avar honfoglalás (567) előtt, a Duna-Tisza köze a 

gepidák szállásterülete volt. Miután az avarok a Dunántúlon élő langobárdokkal szövetkezve 

legyőzték a harcias germán népet, e térség is avar fennhatóság alá került. E korai megszállás 

nyomaival azonban csupán elvétve találkozunk, mégis, a régészet adatai szerint néhány évti-

zed múltán sűrű településhálózat jött létre a Duna- Tisza közén. Szinte gyűrűként övezik az 

avar fejedelmi szállásokat, temetőket (pl. Kiskőrös- Vágóhíd), a fejedelmek magányos sírjait 

(pl. Bócsa, Petőfiszállás, Kecskemét-Sallai utca, Kecel) a nagycsaládi falvak és temetők (pl. 

Kunszállás, Hetényegyháza, Kunadacs, Homokmégy- Halom). A mindenkori AVAR KA-

GÁN központi szállása, székhelye is e térségben állt, igaz, valószínűleg északabbra. Az egyik 

főfejedelem temetkezését 1974-ben találták meg a Kunszentmiklós melletti Kunbábonyban. E 

rendkívüli kincseket rejtő sírt is a Fülöpjakabi temető ásatója T. Tóth Elvira dolgozta fel. …  

Valamikor a 7. század végén állataikat, főként juhot és szarvasmarhát terelgető NAGY-

CSALÁD érkezett a Herke-tó északi partjára. Hogy honnan jöttek: Belső-Ázsiából, vagy a 

Kaukázus északi előteréből, esetleg a Kárpát-medence más tájékáról, azt ma már homály fedi. 

… Nem átutazók voltak a vidéken, hanem végleges letelepedésre alkalmas területet kerestek. 

Hazát a pusztában. S a táj éppen alkalmas volt erre: a több kisebb-nagyobb mederszemből álló 

tórendszer a vízellátást fedezi, a vadvizeket körülölelő nádrengeteg veszély esetén búvóhelyül 

is szolgálhat, a környező füves puszták állatcsordáikat táplálják, s a közelben itt-ott felvillanó 

gyertyánosok, tölgyerdők faházak emelésére kínálkoztak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Az avar kaganátus kiterjedése a késő avar korszakban (680-804) 

 

Rövidesen megindult az építkezés, s az ősz végére már minden család biztonságos, me-

leg otthonban várhatta a telet. A falu fölött egy hosszanti irányban elnyúló homokdomb terült 
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el, épp jó lesz ez a halom temetőnek, innen letekintve a falut őrizhetik a holtak lelkei. A csa-

ládfő felosztotta a homokdombot: központi részét magának és családjának hagyta, míg az 

ÉNy-i és a DK-i részt népének. Ahogy múlt az idő, a temető lassan benépesült. Elsőként az 

idősebbek költöztek ide, de a kor viszonyainak megfelelően a kisgyermek- és csecsemősírok 

is egyre szaporodtak. Így vált a temető az idő haladtával az élő falu hű másává: a családok 

holtukban is együtt maradtak, a férj felesége mellett, a gyermekek szüleik mellett pihenték 

örök álmunkat. … Teltek az évtizedek, gyarapodott a közösség, az élet rendje szerint „keresz-

teltek” és temettek, mígnem egy napon megszakadt a temetőbe való temetkezés…” 51  

 

A VI. században az avarok az egész Kárpát-medence uraivá vállnak egészen 670-ig. Ezt 

a kort követik a magyar honfoglalásról meginduló források, amelyekben a magyarokat néha a 

hunnal vagy az avarral azonos népnek veszik. A régészet nyelvén a VI. század közepétől a 

középkorig az alábbi rend bontakozik ki:  

 

Növényi jelképek kora (keskeny íj – avar kor 568-tól), állati jelképek kora (griffes-indás 

veretek), széles íj- avar kor 670-től, növényi jelképek kora (palmetták), keskeny íj – Árpád 

magyarjai, állati jelképek kora (címeres gyakorlat, kőfaragás) Árpád kor. A felsorolásból ki-

tűnik, hogy az avar korban megvan a növényi jelképvilág és az állatalakos nemzetségjelek 

kora, de a kettő közt időrendi különbség fedezhető fel, mivel a „griffes-indás”-nak nevezett 

stílus késői.  

 

 

 

 

 

 
46. kép. Hunn szíjvég, növényi jelképes: indás; Hunn-avar szíjvég griffes: állatalakos (Huszka József könyvéből)  

 

Arra a kérdésre kell válaszolni, hogy a két stílus két kort tükröz, vagy két népet? A nép-

vándorlás kori leleteink első nagy rendszerezője, Hampel József a két stílust két nép hagyaté-

kának tartja. Fettich Nándor, Horváth Tibor és Csallány Dezső, a két „stílus” közt nem népi 

különbséget lát, hanem időbelit. László Gyula szerint, a két stílus között időrendi egymásután 

tapasztalható, s ebből arra a következtetésre jut, hogy 670 táján egy új népnek kellett beván-

dorolnia a Kárpátok medencéjébe (a „griffes-indások” népének), rátelepedvén az itt talált ko-

rai avarságra. Erről az új népről a történeti források hallgatnak.  

 

A temető térképek elemzése azt bizonyította be, hogy e-két stílus népe gyakran egy te-

metőbe temetkezett, de nem keveredetten, hanem két nagy, különálló csoportban. Marad tehát 

az a két nép, melyek külön-külön származásúak, de bizonyos korban együtt éltek. A griffes-

indások népe akkor jelenik meg, amikor a bizánci áruforgalom megszűnik, tehát éppen a VII. 

század második felében. Ez lenne az a bizonyos 670-es honfoglalás. A két avar kori nép idő-

rendje nagyjából ekként alakulna:  

 

1. Az avar honfoglalók – 568  

2. Az avar honfoglalók népe tovább él, de hozzájönnek a „griffes-indások” – 670. közös 

temetők kora: kb. még fél század.  

3. megszűnik a két nép együttes temetkezése, a régiek felmorzsolódnak, és megjelennek 

a tiszta „griffes-indás” temetők.  

 

 
51 M. Lezsák Gabriella: Avarok a Herke-tónál 23. o. Antológia Kiadó és Nyomda Kft. Lakitelek, 2008.  
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Az anyagi kultúrák között meglévő különbségeken túl, a régész számára jelentős felis-

merés a halottaikról való gondoskodás. A temetkezési szertartásokban, a halottal szembeni 

tisztelet, félelem erősen megköti az emberek kezét; nem merészelnek kikezdeni a másvilági 

hatalmakkal. A temetéskor nagyon fontos, hogy milyen irányban ássák meg a sírt, hogy a ha-

lott lábbal merrefelé fekszik, tekintete merrefelé néz. Feltehetően arrafelé volt a „másvilág”. 

A korai avarok arccal és lábbal kelet felé temették halottaikat, a késői avarok (azaz: a korai 

magyarok) arccal és lábbal dél-délkelet felé. Árpád magyarjai is kelet-nyugat irányba temet-

keztek, s a keresztény szokás is ezt követeli meg. Az élet és a halál minden jelenségében kü-

lönbözik egymástól ez a két nép, világos tehát, hogy két nép volt. A különbségből levonható 

következtetés, a „griffes-indások” új népe betelepedik az Avarföldre a 670-es évek táján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47. kép. Bujtató MNM állandó kiállítás 2014. augusztus 09. IMG_2530;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48. kép. Szíjvég és csiholó lovas alakkal MNM állandó kiállítás 2020. augusztus 19 IMG_9668; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49. kép. Avar lószerszámveretek a Blatniciai szállásterületről.  

MNM állandó kiállítás 2014. október 21. IMG_ 2322; 
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50. kép. Oldalpálcás zabla MNM állandó kiállítás 2020. február 25. IMG_ 8821;  

 

Domanovszky Sándor megfigyelése, hogy krónikáink hun története nagyrészt avar tör-

ténelem. A régészetből sejtjük azt is, hogy az avar kori vezetőréteg hun származásúnak tartot-

ta magát, akárcsak az Árpád-család. Vagyis, a krónikák nem hallgatnak az avarokról, hanem 

mint hunokat mutatják be őket. Ami feltehetően azért van, mert részben a hunokkal azonosít-

ják őket, részben pedig nem avarok, hanem magyarok voltak az itt talált ősök. Krónikáink 

másik ellentmondása: a honfoglalás kiindulópontja, és útvonala. Más eredethagyományt 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 eredetmondánkban. Az 

egyik – a csodaszarvas-monda – erdős-mocsaras területre vezet, a másik – a turul-monda pe-

dig 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 szár-

maznak-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 

őstörtének 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 on-

nan hazánkba került VII. századi honfoglalók részben vagy egészükben magyarok voltak.  

 

„A régészeti kutatás a felszínen heverő tárgyakkal kezdte, és csak azután hatolt az egyre 

mélyebben fekvő kultúrrétegekig, – így indult ki a történetkutató is a világos írásos hagyo-

mánytól és tapogatózott lassan a múlt egyre sötétebb századaiba vissza. Ott, ahol még közvet-

len kapcsolatokat lehetett felfedezni a görög, perzsa vagy késő-egyiptomi eseményekkel, a 

kronológiát, tehát a jelenlegi keresztény időszámításhoz való csatlakozást is hamarosan meg 

lehetett teremteni „visszafelé”. Minél messzebbre hatolunk visszafelé a múltba, természetsze-

rűleg annál szórványosabbak lesznek az ismert eseményekhez fűződő kapcsolatok, annál fo-

gyatékosabbak és – ami még rosszabb – annál pontatlanabbak lesznek maguk a források is. A 

krónikák után ti., hova tovább már csak mítoszok, a tudósítások mögött mondák, a királyok 

mögött pedig már az „istenek” következnek. A modern kutatás már a II. évezredet illetően 

évtizednyi dátum-eltérésekkel kénytelen számolni, a III. évezredben pedig még ma is évszá-

zadokkal kell számolni.” 52  

„Az avarok, 300 – 350 éven keresztül sűrűn benépesítették a Kárpátok medencéjének 

síkságait és dombvidékét. Nagyjából velük egy időben jelentek meg e terület peremén a szláv 

 
52 Ceram: A hettiták regénye 91., 92. o.  
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népek. Amelyek az avar hatalom összeomlása után a Dunántúl több területét is megszállták. A 

magyar honfoglalás tehát a következő két nagyobb néptömböt találta hazánkban: a sík és 

dombvidéket nagyrészt „kései avarok”, az erdős-hegyes vidékeket jórészt szlávok népesítették 

be. Falu- és helyneveink között igen sok korai szláv eredetűt találunk, alig-alig akad azonban 

olyan, amelynek törökös alakja a hazánkat sűrűn benépesítő avarokra emlékeztetne. Hogyan 

lehetséges ez? Az egyik magyarázat az lehetne, hogy az avarság elszlávosodott. Ez a felvetés 

sem magyarázná meg, hogy a sűrűn lakott „kései avar” településterületekről miért nincsen 

egyetlen avar korinak nevezhető régi helynevünk? Ezeken a területeken jórészt csak színma-

gyar helyneveket találunk, tehát még szlávot sem!  

 

A másik magyarázat, hogy az avarok mind egy szálig kipusztultak volna. Ezzel szem-

ben, nagy tömegben érték meg Árpád népének honfoglalását és nyelvi nehézség nélkül össze-

olvadtak velük. A XI. századi Kárpát-medencében végül is csak két nép hagyott nagytömegű 

helynevet, a magyarság és szlávság, E kettő közül az egyik volt a honfoglalást megérő „ava-

rok” nyelve. Más megközelítés szerint, „kési avar” lelőhely (temető, azaz egyúttal telep) kö-

zül 160 színmagyar, 50 lelőhely vegyes magyar-szláv terület, tehát olyanról, ahol a magyarság 

jelenléte kimutatható. S mindössze 4 temető került elő tiszta szláv környezetből. Azt mond-

hatjuk, a „griffes-indások” temetői, tehát telepei is, majdnem kivétel nélkül a magyar nyelvte-

rület határain belül találhatók. A temető használata ebből a korból folyamatos, a griffes-indás 

népesség temetkezéseinél összefüggő csoportok és elszórt temetkezések is megfigyelhetők. 

Az ásatásoknál gazdag lovas sírok kerültek elő, aranyozott bronz griffes-indás övdíszekkel, 

egyenes talpú kengyelekkel. A lovak fejét csótár díszítette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51. kép. Kengyel pár MNM állandó kiállítás 2020. augusztus 19 IMG_9696; 

Egyenes talpú kengyel MNM állandó kiállítás 2020. augusztus 19. IMG_9669; 

 

Ebből egyrészt világos, hogy a „késői avarok” nem szlávosodtak el, másrészt, ezek a 

„késői avarok” magyar nyelven beszéltek. A „kései magyarok” és Árpád magyarjainak tele-

pülései kiegészítették egymást, tehát nem pusztultak el, hanem megérték a magyar honfogla-

lást. Mivel a „griffes-indás” temetők általában a magyar nyelvhatárt töltötték ki, fel kell tehát 

tennünk, hogy e „kései avarok”, akik 670 táján a Volga vidékéről és részben a Kaukázusból 

jöttek a Kárpátok medencéjébe, zömükben magyarok voltak feltehetően azonosak a fehér ma-

gyarokkal. Fenti leírás alapján láthatja az olvasó, „hogy egy-egy megállapítás, feltevés, sőt 

ötlet is milyen nehezen, botladozva, mennyi aggodalom közt tisztul ki. A cél nem az érdekes-
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ség vagy éppenséggel valamilyen dicsőség keresése, hanem az igazság megtalálása.” – mond-

ja dolgozatának befejezéseként László Gyula. 53  

 

Az avar kor végén (a 8-9. század fordulójától a 830-840-es évekig) az Alpok-alján és a 

Dunántúlon még őrzik a pogány temetkezési rítusokat: az étel-ital melléklet, a lovas temetke-

zés, a padmalyos, helyenként a hatalmos és hamvasztásos sírok egyaránt részei a temetőnek. 

 

A soktagú veretes öv utolsó válfaját pikkelydíszes, liliomos, és poncolt hátterű palmetta 

díszes, keskeny pajzs-alakú veretek és rövid szíjvégek, a lószerszámokat hasonló díszítésű, 

dúsan aranyozott rézlemezzel bevont és rézzel, ezüsttel tausírozott vas vereteket díszítik. Egy-

re gyakoribb a nyugati fegyver (szárnyas lándzsa, hosszú harci kés, köpüs, szakállas nyílhegy) 

és feltűnik a sarkantyú is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

52. kép. Kétélű kard, kardszíj veretek, balta, szárnyas lándzsa, sarkantyú, karoling lószerszám veretek, avar ló-

szerszámveretek. MNM állandó kiállítása 2014. november 1. IMG_2575; 2573;  

 

 

 

 

 

 

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

kettős honfoglalásról. 164. o.  
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53. képek. Karoling-kori lószerszám és övveretek. A MNM állandó kiállítása.  

2014. október 21. IMG_ 2323; 2325; 2313; 2324;  

 

„A nyeregdeszkákról csüngött alá a vaskengyel, amellyel az avarok ismertették meg Eu-

rópát. Bevezetése forradalmi újítás volt a lovaglásban. Ismerete és használata lehetővé tette az 

oldalra és hátrafelé történő nyilazást, ugyanis a vaskengyel a lábnak biztos tartást adott, sőt a 

lovas bele is állhatott. A kengyeleket vasból kovácsolták, formájuk az avar kor évszázadai 

alatt a megváltozott lábbeli formájához igazodott. A lovat a szájába helyezett vaszablával irá-

nyították.” 54 Az avar kor végi és Karoling-kori fegyverek és lószerszámok hűen tükrözik az 

átmeneti kor kulturális sokszínűségét.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Garam Éva: Az avarokról és egy ásatás hétköznapjairól. 264. o.  
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54. képek. 2014. évi törzsi gyűlés képeiből. 2014. augusztus 9. IMG_1818; 1890;  

 

„Ki kovácsolta hát azt az összesen 20 tonnányi vasfegyvert, amit – a honfoglalás kori sí-

rok leletanyaga alapján ítélve – a magyarság használt? Ki olvasztotta a sarlónak, és az eke-

vasnak használt vasat? Mert erre is szükség volt már az Etelközben, ahol az állattartás mellett 

földet is műveltek a magyarok. Dzsajháni kelet-iráni tudós 870 körül jegyezte fel rólunk, 

hogy „sok szántóföldjük van”. Liudprand cremonai püspök pedig azt tartotta feljegyzésre 

érdemesnek, hogy a magyarok 899. évi itáliai kalandozásuk előtt egész télen át fegyvereket és 

nyilakat készítettek. … Az avarok és a magyarok vaskohászata az olvasztókemencék méretei-

ből, formáiból ítélve a korszak vaskohászatának színvonalán állott. A salakok és késztárgyak 

vizsgálatai is ezt igazolják. A kis bucakemencékben tölgy, fenyő, bükk stb. faszénnel tüzeltek. 

A boksák helyét Nemeskéren és a szintén magas felépítésű olvasztókemencékkel dolgozó 

tömördi kohászok munkaterületén is megtaláltam. ” 55  

 

Még a későbbi honfoglaló magyarokkal megjelenő többrétegű ezüstművesség is a 

Dnyeper-vidéki műhelyekben gyökerezett. E népek régészeti emlékei nemcsak anyagi kultú-

rájuk mibenlétéről adnak felvilágosítást, hanem művészeti megnyilvánulásaikkal rámutatnak 

szellemi életük belső világára is. Elmondható, hogy a hunoknak, mint minden történeti steppe 

népnek, anyagi kultúrája a legszorosabb kapcsolatban állott szellemi életével. Az első nagy 

avar korszak 670. tartott.  

 

Új kor kezdődött, ezt azok az avar régészeti anyagok mutatják, melyekben felfedezhető-

ek az újfajta temetkezési szokások, a fegyverek és a viseletek. A viseletről leolvasható az ille-

tő nemzetség „névjegye”, leolvasható a kor, a nemzetség rangja, származása, a temetkezési 

szokásoknál a halott elhelyezése a sír kialakításával. Az újkort, végül is a nagy megújulást, 

 
55 Szombathy V. Az Őshazától a Kárpátokig. in. Gömöri János: Lovas népek vaskohászata Pannóniában. 314, 

357. o.  
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csakis egy új nép megjelenésével magyarázhatjuk. Vagyis a „kései avarság” voltaképpen új 

nép a Kárpát-medencében, a magyar honfoglalás első nagy hullámát kellett, hogy jelentse. 56  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. kép. Gyöngyök, gyűrű, csontfésű gyöngysor  

MNM állandó kiállítás 2020. augusztus 19 IMG_9676; 9678;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56. kép. Bizánci függők MNM állandó kiállítás 2020. augusztus 19. IMG_9657; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

57. kép. Avar-kor végi szőlőfürtcsün-

gők MNM. Állandó kiállítása. 2014. 

október 21. IMG_2311;  

 

58. kép. Csüngő, morvai díszgomb MNM állandó kiállítás 2020. 

augusztus 19 IMG_ 9662; 9666; 

 

 
56 László Gyula: Múltunkról utódainknak 127. o.  
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A női ékszerek közül a fülkarikákat lemez-, üveggyöngy és szőlőfürtcsüngők díszítik, 

ekkor jelenik meg a drótékszerek családja, a nyakláncokban pedig egyre több nyugati gyöngy-

fajta tűnik fel. Az avar kor végi társadalom középrétegének kulturális megjelenését legtelje-

sebben a Vörs-Papkertben feltárt temetőjük szemlélteti.  

 
 

59. kép. Honfoglaláskori hagyományőrzők. 2014. évi törzsi gyűlés képeiből. 2014. augusztus 9. IMG_2050;  

 

Nyelvek és fajok értelmezése  

 

Hála a kutatók vezérletében megjelenő isten-akaratú irányításnak, a régészeti feltárások 

ma már sokat mondanak el múltunk történetéről. A kutatások eredményeként, az elmúlt szá-

zadokban elénk kerülő használati tárgyak, ékszerek, harcászati eszközök, temetkezési szoká-

sok feltárása, jelentős előrelépés volt az ősök szellemi életének megismeréséhez.  

Fenti gondolatoknak tudatában valamikor megszülettünk, felnőttünk és elhív bennünket 

az Isten a mi földi életünk utolsó pillanatában, mégis marad magunk után egy következő nem-

zedék, ők azok, akik megtanulták anyanyelvünket, meggyökeresedik bennük gondolkodás-

módunk. Elmondhatjuk ekkor, elsajátították azt a nyelvet, melyet a magyarok nyelvének ne-

vezünk, és mindazt, amit mi is átvehettünk, nemzedékeken átöröklődően, szüleinktől visszafe-

lé. Ebben a szóban: visszafelé, van benne az igazság. Mert őstörténetünkben is igaz, hogy 

őseink valamikor megszülettek, felnőttek, és egy pillanatban az Isten magához emelte őket, de 

maradt utánuk egy következő nemzedék, akik megtanulták, beszélni szüleik nyelvét, az anya-

nyelvet, ebből következtethetünk, magyarul tudtak gondolkodni, és ezt világ csodájának tud-

ják sokan. Azután látták és lemásolták formáját az akkori életnek, és éltek szokásaik szerint. 

Megörökölték mindazt a tapasztalatot, amit az ő őseik ősidők óta halmoztak és reájuk bíztak.  
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A kezdetektől, minden korban fejlődött az ember gondolkodásában, eszközeinek fejlesz-

tésében, szókincsében pedig követte a fejlődést. A fejlődés jelenségei tényként jelentek meg, 

amit az alkotó ember megnevezett, szavakat formált, hogy ami létrejött, azt a „többi” ember is 

érteni legyen képes. „Mindegyik nyelv teljes képét adja a környezetnek, amelyben kialakult, 

egyszóval nyelvi képe a „világnak.” 57  

 

 

László Gyula érdekes, de fontosnak tartható megközelítést ad a „nyelvek” és „fajok” ki-

alakulásához:  

„Az embertani leletek nem olyan egyöntetűek, mint nyelvünk, sőt úgyszólván egész Eu-

rázsiát magukba foglalják. E tények tárgyalása előtt azonban a teljes őszinteség jegyében sze-

retném kifejteni aggodalmaimat. Ezek közül az első az, hogy a biztosan a magyar néphez köt-

hető embertani leleteink nem idősebbek azoknál a régészeti leleteknél, amelyeket a magyarok 

hagyatékának tartunk. Ezek pedig a honfoglalást előző egy-kétszáz esztendeig követhetők 

visszafelé. Ez pedig az őstörténet sok ezer esztendejéhez képest szinte elhanyagolhatóan ke-

vés, legfennebb Árpád magyarjainak, vagy a feltehető első honfoglalás magyarjainak jellem-

zésére elegendő. Velük éppen úgy nem tudjuk időben visszafelé követni népünk kialakulását, 

akárcsak a régészeti leletek kapcsán.  

 

A második nehézség. Képzeljük el, hogy Eurázsia egy hatalmas víztükör, amelyet a ten-

gerek helyett szárazföldek határolnak. Nos, ebbe a sima tükrű tóba, valahol Távol-Keleten egy 

zuhatag ömlik, mondjuk a mongol fajtajelleg zuhatagja, körülötte gyűrűzés támad, s ez minél 

messzebbre hullámzik, annál enyhébb lesz, de eljut a partokig, s onnan visszaverődik, és fi-

nom hullámhálót terít a víztükörre. A történelem nyelvén: a keletkezési hely körül tömörebb a 

mongol jelleg, de megtalálható mindenütt csökkenő, majd alig észrevehető hullámzással. Az 

ám, de ebbe a tóba egy másik zuhatag is ömlik, mondjuk a mediterrán fajtajelleg zuhatagja, 

ekörül is gyűrűzni kezd a víz ugyanúgy, mint az előbbi körül, de most a gyűrűzés már nem 

sima víztükrön keletkezik, hanem átfed már meglevő hullámhálózatot, hallatlanul bonyolult 

mozgás keletkezik a két gócpont körül, ám a gócpontok egyre szaporodnak, s lassan az összes 

fajtajelleg áthatja a tó felületét. Eközben a gócok közvetlen környékén mindig az illető fajta-

jelleg az uralkodó, a többi kevésbé erősen vagy éppen csak alig észrevehető árnyalatokban 

jelentkezik. Nos, így keverednek Eurázsia népei, tiszta fajták nincsenek, legfennebb a gócok 

tövében mutatkoznak uralkodónak a többi felett. Az bizonyos, hogy a gócok egymástól való 

távolságának arányrendje nagyjából állandó keveredést jelez, s így az ott kialakuló népeknek 

van sajátos jellegzetességük.  

 

Két nehézsége van tehát az embertani leletek őstörténeti felhasználásának: az egyik az, 

hogy leleteink nem az őstörténet korából valók, hanem sok ezer évvel későbbről; a másik pe-

dig az, hogy a kevertség arányjátéka lehet őskori örökség, de lehet újabb kori is. Azután meg: 

minél távolabbra tartunk a honfoglalástól, annál kevesebb az embertani lelet. Néppé válásunk 

évezredeiben ötvöződtünk Eurázsia úgyszólván valamennyi emberfajtájával, a fajtajellegek 

alapján rokon vagyunk a perzsákkal, finnekkel, mongolokkal, a kisázsiai nagy műveltségek 

népeivel, akárcsak a göröggel, rómaival, de Nyugat-Európa népeivel, továbbá a szlávokkal és 

a skandinávokkal is atyafiak volnánk, nem is beszélve a népvándorlás kor népeiről, a hunok-

ról, avarokról, bolgárokról. Csodálatos együttese él bennünk Eurázsia népeinek, de mindez 

egyetlen népegyéniségbe ötvözötten. Ezek vagyunk mi, magyarok. Zrínyi Miklóst kell idéz-

nünk:  

„Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók”. 58  

 
57 Szombathy Viktor szerk.: Az őshazától a Kárpátokig. in. László Gyula Őstörténetünk 21. o.  
58 László Gyula: i. m. 72-81. o.  
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A 670 után beáramló nép jelvénye a griff volt, meg az inda, erről nevezik őket a griffes-

indások népének. A griffesek Belső-Ázsiából, az indások a Volga partjáról származhattak. 

Ábrázolásaikban megtaláljuk a Hunor és Magyar mondáink megfelelőjét is: a leroskadó 

szarvast marcangoló két griff alakjában. A hazai leletekben megfigyelhető, hogy a griffes 

nemzetség lassan kihal, s minden övet növényi dísz, méghozzá előbb öntött, majd vésett dí-

szít.  

 

Ha ezt a tényt a történelem nyelvén fogalmazzuk meg, akkor azt kell mondanunk, hogy 

a belső-ázsiai elem feloldódik a volgaiakban. A dolog ott kezd nagy fontosságúvá válni, hogy 

a volgaiak éppen arról a területről jöttek, ahol a magyar nép kialakult. Idejövetelük egy kau-

kázusi vezető réteg vezérlete alatt történt (szablyás vezérsírok!); erről az eseményről a törté-

neti források is szólnak. A bizánciak megemlékeznek arról, hogy amikor az Attila-utód Kov-

rat bolgár kagán öt fia között felosztja népét, akkor a negyedik fiú népével együtt Pannóniába 

jön. Az orosz őskrónikák pedig említést tesznek a „fehér ugorokról”, aki az avarok idejében 

jöttek hazánk területére. Mindezeket tudván kap igazi jelentőséget a két nagy, avar kori tömb 

között elhelyezkedő vezérréteg, amely közvetlenül a Kaukázushoz kapcsolható. Ezekkel 

együtt jelenik meg a szablya, az aranyöveik pontosan példázzák a kaukázusi mintákat. Ennek 

a vezető rétegnek a hagyománya lehet a későbbi magyar köztudatban a Meotiszhoz fűződő 

eredetmonda, illetőleg a szarvas mondának ehhez a területhez való kapcsolása. A griffes-indás 

nép temetőit jól ismerjük: sok száz síros, nagy temetők, és a temetők elterjedése pontosan fedi 

a XI. század magyar nyelvhatárt. Ám a hazai magyar nyelvhatárral egybeeső temetők újabb 

bizonyságot hoztak, tehát az első magyar honfoglaláskor, a nép is áttelepült a Kárpát-

medencébe, és ez 670 táján játszódott le. Őket találták itt Árpád magyarjai, ők mennek – 

„székelyek” néven – eléjük, és csatlakoznak hozzájuk.  

 

„A letelepedés átmeneti idejére nem ad kielégítő magyarázatot az úgynevezett „kalan-

dozások kora” elnevezés, ami azt igyekszik elhitetni, hogy népünk – mintegy három emberöl-

tőn keresztül – rablásból, fosztogatásból élt. Számomra mindez meglehetősen naiv beállítása 

történelmünk e szakaszának. Hiszen jó hatvan évig nem lehet egy egész nemzetet rabolt kin-

csekkel, vagy akár élelemmel életben tartani. Gondoljuk csak át: Bulcsú néhány százas sereg-

gel átkel az Alpokon, majd a Pireneusokon, elmegy Madridig és vissza. Mit hozhatott magá-

val, amiből azután a magyarság akár csak napokig élhetett? De bizony elmehettek a Nagy 

Károly által elrabolt avar eredetű, arany és ezüst kincsekért, mint jogos örökségért, amit visz-

sza akartak szerezni. Mert a kalandozó magyarok úti céljai igencsak egybeestek azokkal az 

apátságokkal, amelyeket Károly megajándékozott az avar klenódiumból.  

 

Vajon a keresztes hadjáratokat miért nem nevezik: a „művelt” nyugat kalandozó korának? 59 

 

Áttekintés  

 

A történeti steppe-kultúrák kezdete a Kr. e. az első évezred első negyedébe nyúlnak 

vissza. A 7. sz. vége felé Dél-Oroszország egyes vidékein, jelesen a Kaukázus fölötti síksá-

gon, a Dnyeper környékén, a Fekete-tenger partvidékén és a Krími-félszigeten már egy telje-

sen kialakult, hatalmas pusztai kultúrát találunk, mely sok tekintetben rokon az ezer évvel 

későbbi hun kultúrával. Az egykorú és későbbi görög és keleti irodalom ezt röviden „szkíta” 

gyűjtőnévvel jelölte. A görög kultúra itt lépett először közvetlen kapcsolatba a puszták vilá-

 
59 Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár. 50-54. o.  
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gával. Az iráni világ anyagi és szellemi vívmányi is részben a kisázsiai görögség közvetítésé-

vel jutottak el a gyarmatvárosokon át a szkíta világ körébe. A Kr. e. 6 – 4. századi szkíta mű-

velődési kör minden tekintetben ellenlábasa az egykorú görögnek, de nélküle nem lett volna a 

kontinensnek utóhatásában egyik legjelentékenyebb kultúrájává. A puszták világa közel két-

ezer éven át állott a görög szellem különféle alkotásainak lenyűgöző hatása alatt. Sajátos mű-

vészetének egyik legmélyebb forrása az ó-ión művészet volt. Az Észak- és Közép-Európa 

korai-középkori germánjainak művészetében szereplő állat- és embermotívumok és a stilizá-

lása is nagy részben a Dél-Oroszországba átültetett ó-ión–szkíta művészet köréből származik. 

A Nyugat-Európa felől terjeszkedő keltaság, még a Kr. e. 400 – 300 körüli időkben elérte 

Dél-Oroszországot és a Kaukázusig mindenütt mély nyomot hagyott maga után. A hun biro-

dalom kialakulását megelőzte Dél-Oroszországban Hermanarik hatalmas gót birodalma, mely 

az ősi szkíta kultúra örökébe lépett. Virágzásának a hunok fellépése vetett véget. A ránk ma-

radt tárgyi emlékek, azoknak előfordulási körülményei és statisztikája hiteles forrásanyag e 

roppant birodalmak belső életének megismeréséhez.  

A Kr. e. 300 körül újabb iráni népek nyomultak be Dél-Oroszországba és a régi műve-

lődési viszonyokba új elemeket hoznak magukkal. A történeti terminológia „szarmata” névvel 

jelöli az új hódítókat. Legnyugatibb csoportjuk a Kr. sz. előtti időben a magyar Alföldön tele-

pedett meg. A hun régiségek vizsgálatánál különös figyelmet érdemel a lelőhelyeknek egy-

máshoz való viszonya, sűrűsége és geográfiai helyzete. A hun régiségek Magyarországon 

fordulnak elő legsűrűbben. Ennek oka abban a körülményben rejlik, hogy a birodalom szék-

helye csakhamar ide tevődött át. A kialakulás folyamata azonban déli és délkeleti Oroszor-

szágban ment végbe. A szegedi és szentesi múzeumok gazdag népvándorlás kori gyűjteménye 

a pusztai népek művelődéstörténetének egyik legértékesebb forrása.  

Az írás 60 feltalálása után, a történelmet alakítók jegyzeteket készítettek a népekről, éle-

tükről, kereskedelmükről, szokásaikról, hadviseléseikről, kultúrájukról és hitükről. A mi szo-

kásainkat, harcainkat, vándorlásainkat, hazatéréseinket is feljegyezték. Ezek a hiteles írások 

fönnmaradtak, olvasható bennük a körülöttünk élő néptörzsek, népek élete is, közöttük olya-

noké, akikkel a Kárpát-medencében élő magyarság „egy anyanyelvet” beszélt. Az ő utódaik 

Ázsiában ma is élnek, magyar szót is értő túlélőként.  

„Utazó kereskedők és követek élményei, földrajzi tapasztalatai a latin Európában nem 

nyertek irodalmi megfogalmazást, jóllehet Bizáncban a császári udvar gondosan gyűjtötte és 

áthagyományozta a követjelentéseket, sőt a bizánciak földrajzi ismereteit egy császári szerző, 

Bíborban született Konstantin, a X. század közepén írásba is foglalta. Igaz, hogy ezek a mű-

vek még a korabeli görög irodalomnak sem váltak közkincseivé, nemhogy latin fordításban 

elterjedtek volna.” 61  

 

„Thuróczy János a két könyv ide vonatkozó részeit összeolvasztja, sőt kibővíti ókori 

történetírók adataival is:  

„A világnak bármely sarkán eredtek és bárhonnan jöttek is a hunok, vagyis a magyarok, 

dicsőségük híre-neve széles e világon elterjedt, hála viselt dolgaik nagyszerűségének, s e hír 

mindenfelé fennen hirdeti, hogy felvették a keresztény hitet, hogy derékségük fényesedek, 

erkölcseik ékes tisztességben virulnak, és hogy katonai kiválóságban és fegyveres vitézségben 

a többi nemzeteket messze-messze felülmúlják. … És ama nagy Attila király sem vádolható 

semmiképp, hogy megtagadta származását, hiszen címzésében ott találjuk, hogy a nagy Nim-

ród unokájának vallotta magát.” (21. rész).  

 

A Képes Krónika szerzője részletesen foglalkozik a magyaroknak Pannoniába való első 

bejövetelével, amely 373-ban történt. … „A világ hatodik korszakában a Szittya országban 

 
60 Az írásról és a hun-magyar írás fennmaradt emlékeiről külön fejezetben szólunk.  
61 Szalai Anna szerk.: Julianus barát és napkelet fölfedezése. i. n. Györffy György 7. o.  
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lakozó hunok megsokasodtak: egybegyűltek, és maguk közül kapitányokat rendeltek… majd 

elhatározták, hogy benyomulnak a nyugati tájékra. Kiválasztottak a száznyolc nemzetségből 

tízszer százezer harcost, vagyis minden nemzetségből tízezret: a többi hunt Szittya országban 

hagyván vissza, hogy oltalmazzák ellenségétől széküket és országukat… Egy lélekkel, egy 

akarattal mind a kapitányok kivonultak Szittya országból, benyomultak a besenyők, fehér 

kunok, majd szuzdaliak, ruténok és fekete kunok földjére. Továbbhaladva eljutottak egészen a 

Tiszáig; körülnéztek ezen a tájon, s egy szívvel azt határozta az egész gyülekezet, hogy fele-

ségeikkel, barmaikkal nem vonulnak tovább” (Képes Krónika 72, 73).  

Kézai Simon és az ő nyomán kialakult krónikairodalom (pl. a Sambucis-kódex és a Bu-

dai Krónika-család) a bibliai Némrót - Ménrótot tette meg a magyar nép ősapjává és ugyan-

csak a bibliai elbeszélés szerint a Noétól megátkozott Khámnak volt fia.  

Ez a hun elmélet, már a IX. században is megjelenik Regino apát krónikájában. A ma-

gyarok Atilla egykori Hun Birodalmának központját, a Kárpát-medencét szállták meg újra a 

IX. század végén. Ez a származás benne is volt valamilyen formában, a hagyományokban. A 

földrajzi és társadalmi azonosság kézenfekvővé tette a középkor számára az örökléstani azo-

nosítást. A magyarság számára ki kellett dolgozni a hun-magyar azonosítást, amelyet Kézai 

Simon kora színvonalán el is végzett. A hun-elmélet szerint minden nép, amely bejött keletről 

a Kárpát-medencébe, azaz a hunok, avarok, majd a magyarok, ugyanazon keleti őshazából 

vándoroltak nyugatra. Kellett lennie egy őshazának. Az őshaza keresésének valóságos alapja 

az is volt, hogy a magyarság tényleg keletről jött nép volt Európában, s bizonyos részei kele-

ten, az „őshazában” maradtak. Ezt a keleti őshazát a Hérodotoszra visszamenő Szkítia névvel 

illették. A „szkíta” volt a legrégibb Európában ismert keleti nomád nép, melynek hazája Szkí-

tia az őshaza volt. Így azt mondhatjuk, hogy Szkítia a magyaroknak is őshazája.  

 

„A középkori, majd későközépkori írásokban és tankönyvekben szereplő őstörténetün-

ket a következőképen foglalhatjuk össze: a részben Belső-Ázsiából, részben Közép-Ázsiából, 

a szkíták őstörténetével szoros kapcsolatban álló ősmagyarok három hullámban foglalták el a 

Kárpát-medencét: először, mint Attila hunjai, másodszor (több hullámban) mint avarok és 

harmadszor, mint Árpád magyarjai.” 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60. kép. Emlékezés a Bugaci pusztai rendezvényről. 

 
62 Kiszely István: A magyarság őstörténete I. kötet 28. o.  
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Mit mond az antropológia  

 

Tudományos, szakmai megfogalmazás szerint: „a történeti antropológia célja a történeti 

népességek, populációk biológiai jellemzőinek megismerése, a régen élt népességek térbeli és 

időbeli variációinak összehasonlító elemzése és a populációk népességének strukturális válto-

zása kialakulásának biológiai rekonstruálása.”  

 

Mielőtt a magyar faj eredettörténetéről a tudomány világából merítenénk, szükséges a 

hétköznapi szóhasználatban előforduló „rövidítés” -hez magyarázatot fűzni. Ez a rövidítés a 

DNS. Biológiai magyarázata egyszerű: sejtörökítő anyag. Ami nem más, mint a „sejtmagban” 

megtalálható kettős spirál alakú, összetett molekula. Erről a molekuláról azt mondják, hogy a 

sejtvonulat kialakulása, örökletes tapasztalatai alapján, képes megőrizni a sejt és a faj jellem-

zőit, sajátosságait. Kiegészítésül az apai leszármazáshoz: a Y kromoszóma apáról fiára örök-

lődik. Majd az újszülöttben az öröklött molekula tovább viszi mind azt a tapasztalatot, ami a 

fajra jellemző. A DNS molekula vizsgálata választ ad arra a kérdésre is, hogy az apa és gyer-

meke között fennáll-e a vérrokonság? Arra a megállapításra juthatunk, hogy a DNS „szerke-

zete” lehetővé teszi az öröklési információ tökéletesen stabil tárolását és átadását.  

 

Eddigi kutatásaimnál, tiszta szándék felismerése vezetett a hamis akaratokkal szemben. 

Olvasva a kútfők írásait, ismertté válik több ezer év történése a Közép- és Belső-Ázsiában élő 

népek életéről. Megismerjük a sztyeppén és a hegyekben élő erdő lakók népeit. Azt is meg-

tudhattunk, a nomádok azért vándoroltak, hogy állataik terített asztalhoz érjenek, így biztosít-

hatták népük törzseinek életterét. Beleláthattunk az otthon maradottak mezőgazdasági, ipari 

munkásságába, megismerhettük szokásaikat. A felderítés következő szakaszában a régészet 

tárta elénk a kiásott és megtisztított edényeket, a munkavégzés eszközeit és a harci eszközei-

ket. Az arany-, ezüst-, bronz és vas csodák látványa elkápráztathatja a ma élő embert. Tanúi 

lehetünk az anyagi és művelődés kultúra több ezer év alatti fejlődésének. Nagy utat tettek meg 

az ősök. A tudomány világának egyik fele mindent kérdőjelez, a kutatási eredményekkel 

szemben több száz éve tart a nemzettudat elleni háború.  

Amíg a tudományt képviselők kutatási eredményeiket állították egymással szemben, el-

térő véleményüknek adva hangot, rendben van. Végül is, a vitákban mindkét csapat, addig 

elért eredményének igazában annak csiszolása történik. Az eredmény egyik oldalra billen, 

kikristályosodik. Csillogása addig tart, míg a kutatás új ismeretekkel bővül, és az elfogadott 

tudományos tételt megdönti. Megjegyzendő, meddő vita is fennáll, hiszen a vesztes, saját ku-

tatási eredményéhez ragaszkodik. A rossz szellem életbe lép akkor, amikor ideológiai alapve-

téssel környékezik meg a tudósok világát. Esetenként, politikai szintre emelve - haszonszerzés 

érdekében - a tudományos munkában kialakult vitát a társadalom befolyására alkalmazzák. 

Ilyen volt a finn-ugor kérdés is.  

 

Több évig tartó munkámban kerestem a választ: a tudomány ágazataiban fennálló ellentétek 

gyűlöleten alapulnak, vagy tudományos história? Az általam feltett kérdésre nem találtam 

egyértelmű választ. Zichy Jenő gróf expedíciójának indulása előtt jelent meg egy cikk. Schel-

ken Pálma bevezetőjében ebből az írásból idéz:  

„Utazás előtt több újság munkatársa szólaltatta meg a nagy előkészületet és komoly 

anyagi áldozatot igénylő expedíció szervezőjét, majdani vezetőjét. Az indulás napján 1895 

április 30-án megjelent napilap „Az ázsiai expedíció útra kelése” c. napihírek alatti írásában 

olvashatjuk: „Kötelességemnek tartottam minden minisztertől, kinek kompetenciája alatt va-
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lami tisztségem van (és van egy egész csomó: ipartanács, műemlék-bizottság, Ferenc-csatorna 

stb. stb.) szabadságot kérni, de Dániel Ernő jó kívánságain kívül még egy szalonkocsit bocsá-

tott rendelkezésemre, melyben az ország határáig megtesszük az utazást. A többi miniszter 

még azt sem mondta: Befellegzett! Az Akadémia mélyen hallgatott. Csak annyit kértem, iga-

zolja valami okmánnyal, hogy én Zichy vagyok, még azt sem tette meg.” 63  

 

Következik a tiszta szándék igazolása a tudós tévedések tisztázására, és azok leleplezé-

sére, akik a tévedésekre épített kutatások eredményeit felhasználták és használják a huszon-

egyedik század elején is, rosszakaratból magyar fajunk eredetével, létezésével, honfoglalásá-

val szemben. Kezdenek beérni a különböző tudományágak kutatásai, őstörténetünkkel kap-

csolatban.   

 

Bíró András Zsolt kutató érdeklődésének középpontjában a hun-, avar-, és a honfogla-

lás-kor áll, vagyis, a Kárpát-medence és az eurázsiai sztyeppövezet népességének összefüggé-

sei. Ezek vizsgálatai során mindig felmerültek a lehetséges párhuzamok a különböző kárpát-

medencei és keleti népességek történeti – embertani lelet együttesei között.  

Kutatási eredményei között említi: »Az utóbbi években kialakított honfoglalás-kori 

adatbázis és a keleti gyűjtő utak során feldolgozott leletek egyre inkább azt a felvetést látsza-

nak erősíteni, hogy az ősi magyarság eredő összetevője Közép-, illetve Belső- Ázsiából szár-

mazik. 2005-ben Orazak Ismagulov kazak antropológus professzor tette lehetővé, az alma-atai 

Központi Állami Múzeum történeti csontgyűjtemény megtekintését.  

2006-ban a történeti korokból származó csontok összehasonlítása mentén szóba került a 

kazahsztáni Torgaj vidéken élő úgynevezett Madjar-törzs. Egy tudományos adatgyűjtő expe-

díción megkerestük a törzsi területet, feltérképeztük a településrendszerüket és lejegyeztük a 

törzs geneológiai rendszerét. Antropológiai vizsgálatokat is végeztünk. Szinte minden család-

ban szájnyálkahártya-kaparék mintát vettünk a férfiaktól egy későbbi genetikai (Y-

kromoszóma-analízis) vizsgálat elvégzéséhez. … A kazahsztáni Madjar-törzs, és egy több 

száz egyénből származó magyar adatbázis, valamint 39 eurázsiai népesség Y-kromoszóma 

adatainak összefüggéseit vizsgáltuk meg egy tudományos tanulmány keretében. A vizsgálato-

kat a Budapesti Orvos szakértői Intézet DNS-laboratóriumában Pamjav Horolma igazgatóasz-

szony vezetésével végeztük. Érdekes eredményt hozott a genetikai vizsgálat és az adatok ösz-

szevetése a nemzetközi YHDR-adatbázissal. Kiderült, hogy apai ágakon egy jól kimutatható 

genetikai kapcsolat fűzi össze a kárpát-medencei magyarok egy jelentős részét a Kazahsztán-

ban élő madjarokkal. …   

A magyarság története – a legtöbb európai nemzettől eltérően – bizonyos komponensek 

mentén messze keletre Közép- és Belső Ázsiába is elvezet. Az antropológiai kutatások, külö-

nösen a honfoglalás-kori koponyák embertani elemzése révén már évtizedekkel ezelőtt meg-

fogalmazták azt a véleményt, hogy a honfoglalás-kori népesség csak az Urál-vidékről nem 

vezethető le. Az utóbbi években kialakított honfoglalás-kori adatbázisunk, és a keleti gyűjtő-

útjaink során feldolgozott leletek egyre inkább azt a felvetést kezdik erősíteni, hogy az ősi 

magyarság egyik jelentős, eredő komponense messziről, Közép- illetve Belső-Ázsiából szár-

mazik. Hosszú migráció, valamint számos embertani kölcsönhatás után érkezett a Dél-Urál 

vidékére, majd onnan a Kaukázus előterébe és végül a Fekete-tenger északi partját övező 

sztyeppvidéken keresztül a Kárpát-medencébe. Ezen hosszú út során kaszpi, szibériai, uráli és 

kaukázusi típusokkal kombinálódva jelent meg a Kárpát-medencében talált néptöredékeket 

magába olvasztó, kora Árpád-korra kialakult embertani arculat.  

Már a kazahsztáni kutatások idején tudtuk, hogy Üzbegisztánban is élnek a madjarhoz 

hasonló nevű törzsmaradványok. Sok utazás és kutatás után találtam meg az általuk dzs-vel 

 
63 Szádeczky-Kardoss Lajos útinaplója: Zichy-expedíció 11. o.   
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ejtett Madzsar törzset. … Néhány napig köztük laktam Kashka darya-megye öt falujában, és 

hamar sikerült rábeszélnem őket a DNS-vizsgálatra. Még folyamatban van a minták feldolgo-

zása, valamint az adatbázis bővítése.« 64  

 

Ázsia hun genetikai örökség a Kárpát-medencében 

A Human Genetics nemzetközi tudományos folyóiratban a vaskori ázsiai hunok genetikáját 

vizsgáló publikáció szerzőinek megállapítása alapján az ázsiai hunok férfi ágú genetikai vona-

lai közösek lehettek a honfoglaló magyarokéval és az Árpád-házzal ‒ tudatta a Magyarságku-

tató Intézet az MTI-vel 

 

Christine Keyser és kutatótársai 52 csontmaradványt vizsgáltak a Közép-Mongóliában feltárt 

Tamir Ulaan Khoshuu temetőből. Ezt a temetőt az ázsiai hun korban használták „Krisztus 

születésének ideje környékén.” Az adatbázisban közös férfi ágú haplotípust írnak le két ázsiai 

hun minta és III. Béla örökítő anyagával. Két másik ázsiai hun lelet az ugyancsak székesfe-

hérvári bazilikában feltárt II/54 jelzésű mintával mutat genetikai kapcsolatot. Négy ázsiai hun 

minta esetében a X. században élő honfoglaláskori magyarokkal mutatnak ki hasonló haplotí-

pust a szerzők.  

Ezek alapján a szerzők kiemelik, hogy az ázsiai hunok férfi ágú genetikai vonalai közö-

sek lehettek a honfoglaló magyarokéval és az Árpád-házzal.  

A korábban kimutatott hun, avar, honfoglaló magyar férfi ágú genetikai vonal nagy va-

lószínűséggel az ázsiai hunokra vezethető vissza. Ezen adatok megerősítik a XVIII. század 

óta vitatott tézist, miszerint az európai hunok az ázsiai hunok leszármazottjai. Tehát néhány 

ázsiai hun apai és anyai vonal is visszavezethető egy közös ősre, mely megtalálható az euró-

pai hunokban, az avarokban, a mongolokban, a honfoglaló magyarokban és a Turul-

dinasztiában. Ez a megállapítás támogatja, hogy ezen népeknek közös szkíta- szibériai őseik 

lehettek. 65  

A mai genetikai kutatások kimutatták, hogy a honfoglaláskori magyarok csontleleteinek 

az apai, sőt az anyai ágai visszavezetnek hun leletekre. Ez azt bizonyítja, hogy a honfoglalás-

kori hunok és a magyarok között nem csak legendáinkra támaszkodhat a tudomány, 

antropológiai, genetikai kapcsolat is kimutatható. A mai tudományos lehetőségeknek bir-

tokában, új szemlélettel, az eddig felhalmozott tudományos munkák koordinálásával elérhető 

a magyarság eredetével, kultúrájának eredetével kapcsolatos kérdésekre választ adni.  

 

Visszatekintő  

 

Az első két részben őstörténetünkben felismerhető emberi szokásokból eredő szokásjo-

gok fejlődését egybekötöttem alkotmánytörténetünk alakulásával. A történet leírásaiban fel-

ismerhető emberi magatartás sokféleségében, feltárulnak a vezetők és vezetettek jó és a rossz 

tulajdonságai is. Bepillanthattunk a hatalomra törekvők útjaira, vagy a különböző korok társa-

dalmait alkotó közösségek műveltségének „helyén való kezelésére.” A helyén való kezelés, 

mint megállapítás nagyon fontos, mert más időben, eltérő kulturális környezetben élő embe-

rekről véleményt alkotni, a ma élő emberek kulturális környezetével összehasonlítva, jelentős 

tévedéseket hordoz magában. Beszéljünk itt a földrészek politikai, gazdasági, katonai, kultu-

rális különbségeiről. A történelemben történetek viszont előfordultak, sorrendbe állításuk a 

 
64 Internet: biroandrászsoltakta/kurultály – A riport készítője Katymári Vanda (Az Élet és Tudomány 2013. októ-

ber 11-i, 41. számában riportot olvashatunk Bíró András Zsolt antropológus-humánbiológussal). 
65 Részletek a Magyarságkutató Intézet közleményéből. 2020. augusztus 4. 
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folyamot lényegére utal, részekre bontva rámutat a történet folyamatára. Megjegyzem: ennek 

a történelmi útnak látható és érthető vázán kaphatunk magyarázatot arra, hogy az emberiség 

milyen történéseken keresztül jutott el napjaink igencsak zavaros helyzetéhez.  

 

Más irányt vett a kutató-elemző munka Trianoni szétszakításunk után. Külső ellenséges 

légkörben, a hazai nemzetiségek csendes túlélése mellett, az elszakított területeinkben élő 

magyar nemzetiségeknek trianoni eredetű nyomorában, megkezdődött a szürke hétköznapok 

gazdasági, politikai, társadalmi építkezése mellett, a magyar nemzet továbbmorzsolódásának 

időszaka. Ezek között említhető az elvándorlás vagy az asszimilációs törekvések törvényes és 

törvénytelen eszközök hatalmas tára. Ebben a viszonyrendszerben, a gondolkodó és felelős 

„hazai” társadalom, a Batthyányi kormány időszakát idézve, a megelőző korszak emberének 

nemzetét szerető lelkiállapotát örökölve, célokat jelölt ki az újraegyesítés ügyében. Erőfeszí-

téseket tett diplomáciai kapcsolataiban, katonai felkészüléssel alkalmakat teremtett a nemzet 

elsorvadásának megállítása érdekében. Idő hiányában kevés sikerrel.  

 

A XIX. és XX. században új lendülettel folytatódik eredetünk helyszínének felderítése. 

Újabb bizonyságok hozzáférésével, magyarázatot kapunk vándorlásaink, hadjárataink útjaira. 

Társadalmi berendezkedésünk változásaiban a törzsi közösségeink átalakulási folyamatának 

vizsgálata tovább folytatódik. Konstantin császár említi:  

 

„A fejedelem mellett két főméltóság van, az a gylasz, másik a karchas, a kik szerinte bí-

rói tisztet viseltek. A gylasz kétségkívül azonos Ibn Roszteh dsilá-jával s a sereg fővezére le-

hetett; magyarul úgy látszik gyulá-nak nevezték. A karchas (sarchas) bíróról még Szent László 

törvényeiben is van említés. Mind a három főméltóság úgy látszik örökös volt; a fejedelmiről 

és a karchaséról ezt egész bizonyossággal mondhatjuk. A fejedelem mellett megmaradt egy-

előre a törzsfők hatalma is, de azt csak béke idején gyakorolhatták; háborúban a fejedelem, 

illetőleg a gyula parancsának voltak alárendelve. S béke idején is kötve voltak a nemzetségfők 

a szokás szentesítette törvényekhez s a község határozataihoz, melyeket gyűlésein hozott. 

Krónikáink szerint pogány őseinket a hírnökök ekképp szólíták gyűlésbe:  

Isten s a magyar nép szava, hogy ekkor, s ekkor, itt és itt ki-ki pontosan megjelenjen, 

hogy a község tanácsát és parancsait meghallgassa. Aki pedig igaz ok nélkül elmulasztotta 

nemzetgyűlésen való megjelenést, azt kettéhasították vagy veszett állapotnak tették ki, vagy 

szolgaságra kárhoztatták. A nemzetgyűlés hatalmának az országos bírák s a törzsek fejei is alá 

voltak vetve”.  

 

Akik szántak időt a kútfők és a magyar források megismerésére, érzékelhették, hogy 

történészeink minden korban, az újabb és újabb kutatási eredményekből, előző megállapítása-

iktól eltérő következtetéseket is vonhattak, vontak le. Emlékezzünk, történetírásunkra több 

száz éven át a Habsburgok magyarellenes politikája nehezedett. A magyarság történetét kuta-

tó, elemző és közrebocsátó tudósok egyik részének „kétarcúsága”, vagy mellszélességi odaál-

lása, ennek a célorientált hatásnak tudható be. A Habsburg uralom történetszemlélete a kútfők 

írásait nem változtathatta meg. Ebből a tényből következik, nemzeti értékeinket képviselő 

forráskritikusaink, a kútfők hiteles írásainak átvételével álltak az igazmondás szolgálatában. 

Melyeknek közkinccsé tételét gátolták hosszú ideig. Az nem mondható el, mára kitisztult az 

ég, rendben összeállt múltunkról az igazság, ezen a téren nincs tennivaló. Van. Történeti al-

kotmányunk fejlődésében vizsgálva a változásokat, tapasztaljuk, a magyar ember, a magyar 

nemzet érdekközössége évszázadokon át háttérbe szorult, és élő valóságban jelennek meg, a 

gáncsoskodók magyarázatai. Sajnos! Jellemző helyzetértékelés a XXI. századi „krónika írás” 

is, hiszen napjainkban sem zárul le a történelemhamisítás.  
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Az eddigi gyakorlattal szemben, szükség van a korszerű tudományok mentén valameny-

nyi kutató csoportoknak munkáját összehangolni. Számtalan területen.   

 

Második rész  

Elöljáróban  

 

„A Rajna partján, a régi római út mentén van egy mérföldjelző, 1600 éves, rajta e föl-

írás: »pro patria consumár«; ez a mérföldjelző figyelmeztette a római katonát távolfekvő ha-

zájára és kötelességére. István király alakja a mi bolyongásuk mérföldjelzője; távol az ő korá-

nak elveitől és életétől, elszakítva tőle hiú, üres, pogány fölfogás és divat erőszaka által, elvá-

lasztva tőle sok század bajai és alakulásai által, a szellemek jelen harcában leolvassuk mi is 

róla: pro patria consumár! István hazájáért meghalok; azért a két hazáért, mely Istvánt nagyra 

nevelte; az egyik a lelkek hazája, a katolikus kereszténység, Krisztus helytartójával, Péter 

utódával, a püspökökkel és papokkal; a másik ez a mi magyar hazánk. István öröksége: ezt a 

két hazát szeretni, István kívánsága? Ezt a két hazát vérünkkel, s hódolatunkkal emelni… Ist-

ván iránt való tiszteletünk: ez örökséget mindennél többre becsülni, hogy az ő nagysága, mely 

a keresztény egyházat és a hazát, a keresztet és a koronát kölcsönös áldásul összefűzte, ben-

nünk új életre támadjon. Ámen.” 66 Bizony mondom néktek: annak ellenére, hogy fenti ima 

után – időszünet nélkül, újra és újra –, még vadabbul támadt a szabadszellem, hatása ellenére 

még mindig keresztény magyarok vagyunk.  

 

A történelmi család és a történeti alkotmány alapjai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Történelmi Atlasz. Kartográfiai Vállalat 1970. évi kiadása. 6. o.  

 
66 Prohászka Ottokár: Élet Igéi – beszédek Szent István napján – Buda várában XIII. kötet 24. o.  
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Etelközt a IX. század elején, 838 előtt szállták meg a magyarok. Ibn Roszteh, a X. elején 

élt arab geográfus jegyzi fel:  

 

„A besenyők és eszegel bolgárok földje közt terül el a magyarok első vidéke. A magya-

rok török fajú nép. Fejedelmük 20 000 lovassal indul ki hadjáratra: neve kendeh. E név kü-

lönben csak fő-királyukat illeti, mert tulajdonképpeni uralkodójuk neve dsela (dsila). Minden 

magyar követi a dsila parancsait, akár védő hadakozásra szólítja fel őket, vagy akármi egyebet 

parancsol nekik. Sátraikban laknak, helyről-helyre költözvén a legelő bősége után. Földjük 

terjedelmes, egyfelől római (Fekete) tengerhez ér, melybe két folyójuk ömlik; az egyik ezek 

közül nagyobb a Dseihun-nál (Oxus). E két folyó közt vannak a magyarok szállásai. A jó idő 

beálltával a közelebb lakók egyik vagy másik folyóhoz vonulnak, s ott halászgatnak, míg a tél 

tart. A magyarok területe fában, vízben bővelkedő; de van sok szántóföldje is. A magyarok 

valamennyi szomszéd szlávokon uralkodnak, súlyos adót vetnek rájuk s úgy bánnak velök, 

mint hadi foglyokkal. Fontos megállapítást tesz Ibn Roszteh. A magyarokat, mint monarchi-

kus szervezetben élő népet írja le. Ugyanis, Etelközben a törzsekre osztott, lazán összefüggő 

nemzet közös fejedelmet választván, szorosabban egyesült. A fejedelem választás a kozár 

khagán tanácsára történt, ki már Lebediában szövetséges viszonyban állott a magyarokkal s 

első vajdájukat Lebedissz-t, hogy szorosabban magához csatolja, előkelő kozár nővel házasí-

totta volt össze, a házassághoz fűzött remények azonban nem teljesedtek, mert az gyermekte-

len maradt.” 67  

 

„A besenyő áradat elől nyugat felé menekülő magyarok a Dnyeper és Al-Duna közt el-

terülő, folyóvizektől át meg átszabdalt s ezért saját nyelvükön „Etelköz”-nek, folyóköznek 

nevezett síkságra menekültek. Etelköz századok óta gazdátlan területe, utolsó állomása volt a 

Róma tartományai felé törekvő barbár népeknek. A gótok, húnok, avarok, bolgár-szlávok, 

kuturgur-bolgárok Moesia, Trákia vagy Pannónia felé igyekezve, mind megpihentek néhány 

esztendőre Etelközben. … De állandó hazájuknak sohasem tekintették ezt a támadásnak min-

den oldalról kitett, nehezen védhető és nehezen tartható területet. … A magyaroknak sem volt 

szándékukban, Etelközben megtelepedni. … Szomszédaik, keleten a besenyő, északon a 

Dnyeper-vidéki szlávokat nemrégen germán alapossággal megszervező fiatal normann-orosz 

hatalom, délen a bolgárok a Simeon cár vaskezű uralma alatt. A IX. század derekán a kazár 

hatalom hanyatlásával egy időben indult meg az ongur ‒ magyarok politikai újjászervezkedé-

se. Az önálló politikai lét első tünetei az önálló katonai vállalkozások. Az önálló politikai 

szervezkedésnek ebben az állapotában érte a magyarokat az úz törzsek elől menekülő bese-

nyők végzetes támadása. A számban megfogyatkozott Kuban – Don-Dnyeper – vidéki ma-

gyarság hét törzse, melyet ez idő óta török szokás szerint hétmagyarnak neveztek, nem bo-

csátkozott harcba a túlnyomó erővel támadó besenyőkkel. Gyors cselekvésre, a védelem, sür-

gős megszervezésére és a továbbköltözés előkészítésére volt szükség s a magyar nép vezetői, 

felismerve a helyzetet, igyekeztek e feladatnak megfelelni. Megteremtették a védekezéshez 

szükséges katonai és politika egységet és előkészítették a továbbköltözködés útját.” 68  

 

„A hét magyar törzs – Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi, – had-

nagyai a hozzájuk csatlakozott kabarok egy hadnagy vezetése alatt álló három törzsével, mint 

nyolcadik magyar törzzsel egyesülve, örökös fejedelemmé választották a családi hagyomány 

szerint Attilától s a „bolgár” Gyula-nemzetségből származó Álmos hadnagy fiát: Árpádot. A 

fejedelemválasztás – Biborbanszületett Konsztantinosz szerint – a kazár kán tanácsára történt, 

aki Előd (Leved > Eleud) fővezért a távoli vidékről magához hívatta, … és az örökös fejede-

 
67 Szalay – Baróti: i. m. 82. o.  
68 Hóman – Szegfű: Magyar történet I. kötet 67., 69. o.  
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lemség megalapítására biztatta. Előd azonban maga helyett az „utána következő hadnagyot”, 

Álmost, vagy ennek fiát, Árpádot ajánlotta a fejedelmi méltóságra. Árpádot azután a kazár 

kagán felhívására a magyarok fejedelmükké is választották. … Megválasztását az egyén elhi-

vatottságon kívül a történeti jogra és katonai hatalomra vezeti vissza, midőn Magyar (Mogye-

ri) és Attila királyoktól való származását hangsúlyozza, Árpádot a honfoglaló hadnagyok közt 

„leggazdagabbnak és leghatalmasabbnak” mondja és Álmos tisztes alakját az ő isteni elhiva-

tottságát bizonyító csodás események központjába állítja.  

 

A IX. század végén már teljes etnikai egységbe forrott magyar nép ősi társadalmi szer-

vezetének alapja a vérségi kötelék. A társadalmi együttélés szervei a család (família) és a 

nemzetség, régi magyar nevén: nem (genus) voltak. A család az apai hatóság alatt élők vérségi 

közössége. A családból a felnőtt családtagok nősülése és családalapítása útján új családok 

szakadtak ki, melyekben tovább él a vérségi összetartozás tudata, sőt a vérségen alapuló gaz-

dasági, jog- és kultuszközösség kötelékei sem szakadtak el. A család természetes szaporodás 

útján tágabb alakulattá, nemzetséggé bővül. A nemzetség – a néptudományi értelemben vett 

clan – egy közös őstől fiágon leszármazó rokon családok természetes úton létrejött közössége 

és rendszerint a legkiemelkedőbb közös ős nevét viseli. A nemzetség a tagok elszaporodásával 

nem egyszer ágakra szakad, melyek később új, önálló nemzetségekké alakulnak.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. kép. Ősök napja, a magyarok bevonulása - Bugac-pusztai bemutató, Árpád vezér. 2019. 08. 19. IMG_8119; 
 

 A magyar hagyomány szerint Árpáddal száznyolc ilyen nemzetség jött az új hazába. A 

nemek tagjai a nemesek, kik egyazon nemzetségben gazdasági, jog- és kultuszközösségben 

élnek. A nemzetséghez nem tartozó alsóbbrendű elemek – az idegenek, szolgák és a nemzet-

ségből bűn miatt kitaszítottak, vagyis a „nemtelenek” – vagyont nem szerezhettek és jogtala-

nok voltak. … A gazdasági és jogközösség mellett fontos összetartó kapocs volt a közös ősök 
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vallásos tiszteletének, a nemzetségi kultusznak közössége. … A társadalmi, katonai és politi-

kai szervezet kialakulása, nagy tömegeknek egy szervezetben való összefoglalása és együtt-

élése szükségszerűen vezet bizonyos erkölcsi, majd jogi szabályok kialakulására, a bűn és 

erény fogalmának megkülönböztetésére s a társadalmi és a politikai közösség szempontjából 

veszedelmes bűnök üldözésére.” 69  

 
62. kép. Ősök napja, a magyarok bevonulása - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_7811; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63. kép. Ősök napja, a magyarok bevonulása - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_7815; 

 
69 Hóman - Szegfű: Magyar történet I. kötet, 94., 97. o.  
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64. kép. Ősök napja, a magyarok bevonulása - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_7821; 

 

Álmos vezér megválasztása – Vérszerződés  

 

„… a hét fejedelmi személy, akit mind a mai napig hétmagyarnak hívnak, a helyszűkét 

tovább nem tűrhetvén, tanácsot tartott, és késedelem nélkül fegyverrel, haddal igyekezett 

módját ejteni, hogy szülőföldjét elhagyja, s olyan földet foglaljon el magának, amelyen laknia 

lehet. 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. Ámde a hét fejedelmi személy közös és igaz értelemmel belátta, hogy 

a megkezdett útnak végére nem járhat, hacsak vezér és parancsoló nem lesz felette. Tehát a 

hét férfiú szabad akarattal és egyetértéssel vezérül és parancsolóul választotta magának, sőt 

fiai fiainak is a végső nemzedékig Álmost, Ügyek fiát, és azokat, akik az ő nemzetségéből 

származnak, mivel Álmos vezér, Ügyek fia, továbbá azok, akik az ő nemzetségéből származ-

tak, jelesebbek voltak nem dolgában, meg hadban is hatalmasabbak. Tudniillik az a hét feje-

delmi személy nem dolgában előkelő, hadban hatalmas, hűségben állhatatos férfiú volt. Akkor 

közakarattal Álmos vezérnek ezt mondták:  

 

A mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká választunk, s ahova a szeren-

cséd visz, oda követünk téged. Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos vezérért – po-

gány 70 szokás szerint – saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette. És 

noha pogányok voltak, mégis azt a hitet, melyet akkor egymás közt esküjükre tettek, mindha-

lálukig megtartották.  

 

 
70 Badiny Jós Ferenc írja Az istenes honfoglalók 167. o. 3. számú melléklet (124. o.) 
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Az eskü első szakasza így hangzott: Hogy ameddig csak az ő életük, sőt az utódaiké is tart, 

mindig Álmos vezér ivadékából lesz a vezérük. Az eskü második szakasza: Hogy ami jószá-

got csak fáradalmaik árán szerezhetnek, mindegyiküknek része legyen abban. Az eskü harma-

dik szakasza: Hogy azok a fejedelmi személyek, akik a tulajdon szabad akaratukból választot-

ták Álmost urukká, sem ők maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ki ne essenek a vezér taná-

csából és az ország tisztségeiből. Az eskü negyedik szakasza: Hogyha valaki utódaik közül 

hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és rokonai között, a 

bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük omlott az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek. 

Az eskü ötödik szakasza: Hogyha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai 

közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni, örök átok sújtsa. Ennek a hét 

férfiúnak a neve volt: Álmos, Árpád apja; Előd, Szabolcs apja, kitől a Csák-nemzetség szár-

mazik; Kend, Korcán apja; Ond, Ete apja, akitől a Kalán- és Kölcse nemzetség származik; 

Tas, Lél apja; Huba, akitől a Szemere-nemzetség származik; a hetedik Tétény, Horka apja, s 

Horkának a fiai voltak Gyula és Zombor, akiktől a Maglód-nemzetség származik!” 71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65. kép. Ősök napja, a magyarok bevonulása - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_7800; 

 

Az idő távlatából igazolható, a hét vezér között feltétlen bizalom volt egymás iránt, valamint a 

népet alkotó egyének között is. A hét magyar törzs, védelmet szervezett, felkészítette a ma-

gyarságot a hosszú út megtételére. Aminek alapját képezte a megfelelő fizikai erőnlét, lelki 

szilárdság és hit, mint a népet összetartó erő. Mit is jelentett ez több mint egy évezreddel ez-

előtt? Ismerni kellett az égtájakat és a csillagok járását. Tudni kellett a naponta megteendő 

távolságot, és a pihenők helyét. Elővédet és utóvédet küldeni a vándorló magyarság mellé. 

 
71 Zétényi Zsolt: A Történeti Alkotmány Magyarország ősi alkotmánya 2009. 182. oldalról részlet: Anonymus: 

Gesta Hungarorum (Pais Dezső fordításából)  
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Megszervezni az információ áramlást az elővéd, a vándorló népesség és az utóvéd között. 

Diplomáciai előkészítés, hogy az érintett népek és a szomszéd népek átengedjék a magyarsá-

got. A krónikások szerint legalább 500 000 ezer magyar ember indul majd útnak a Kárpát-

medencébe. Tudták, hogy az út hossza ezerötszáz kilométer. Azt is tudták, hogy az indulás 

évében, „mezőgazdasági” tevékenységük elmarad, vagyis, a hosszú út indulása előtt tartalé-

kolni szükséges mindenfajta élelmiszert, amit majd magukkal visznek. Maguk előtt hajtották a 

marháikat, sertéseiket, racka juhaikat, kecskéiket, és az állatoknak is biztosítani kellett a ta-

karmányt. A takarmány leginkább a legelőkön volt, amiből arra lehet következtetni, hogy a 

nagy út tavasszal indult el, és ősz előtt kellett megérkezni az új hazában ahhoz, hogy az álla-

tok ellátásában fennakadás ne legyen, és megtelepedhessenek.  

 

Az utat néhány hónap alatt, tavasztól őszig tehették meg. Miután családban éltek, arra is vi-

gyázniuk kellett, hogy az út alatt gyermekek ne szülessenek, mert a szüléssel együtt járó ne-

hézségek késleltették volna a menetet. Még sok mindent sorolhatnánk egy ilyen komoly útra 

való felkészüléssel, az indulás nehézségeivel kapcsolatban, amire őseinknek készülniük kel-

lett. Az bizony meglepő és elgondolkodtató, hogy milyen szervezésre, összetartásra, minden 

tekintetben egyetértésre, komoly elhatározásra volt hét vezérünknek szüksége ahhoz, hogy a 

Kárpát-medencébe egy nyár el töltével megérkezzenek. Vagyis:  

 

„A honfoglalás mégsem volt egy ellenségtől űzött nomád horda, vagy éppen egy ka-

landvágyó rablósereg cél tudatlan menekülése vagy vándorlása. Az örökös fejedelemségben 

kifejezésre jutott politika egység megteremtése és a honfoglalást kísérő kalandozások a ma-

gyar nép vezetőinek tiszta látását, Árpád fejedelem reálpolitikai érzékét és diplomáciai tudását 

bizonyítják. A régi hazájából Etelközre szorított magyar nép Árpád fejedelemmel az élén tu-

datos elhatározással készült nyugatra költözködni, tudatos elhatározással keresett új hazát, 

ahol magát hatalmas keleti ellenségeivel szemben sikerrel védelmezheti”. 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66. kép. Ősök napja. - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_7828; 

 

 

 

 
72 Hóman – Szegfű: I. kötet 74. o.  
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„A magyar honfoglalás európai jelentősége abban áll, hogy az Európa és Ázsia határán 

kialakult nép, amely magát magyarnak, ősi jelentése szerint „ember fiának” nevezte. S a gö-

rögöktől türk, más európai népektől pedig ungar, hungarus, hun nevet kapott, a Kárpát-

medencében szilárd jogállamot hozott létre, amely egy évezreden át a Szent Korona alá tarto-

zó népek között olyan viszonylagos békét és jogokkal biztosított együttélést teremtett, ami 

felé Európa népei ma törekednek.” 73  

 

A történelemkönyvekben olvashatjuk, hogy Magyarország földjén a történeti kor kezde-

te óta kelta, trák, szkíta, szarmata, germán, szláv, török népek laktak a Kárpát - medencébe.  

Ez igaz. Azután a magyar volt az egyedüli nép ezen a területen, amely politikai és kulturális 

egységet volt képes teremteni. Más, hazát kereső vagy hódító népek támadásait visszautasítva 

évszádokon át fennmaradt. Bizonyítja a Pozsonyi csata végfejlete! A teljes Kárpát-medence 

területére kiterjedő uralmát képes volt megtartani, ami a honfoglalók érdeme.  

„Ez uralom állandósítása, a politikai egység megteremtése, a népegyéniségben rejlő ál-

lamalkotó erő és politikai akarat teljes kiaknázása, az európai életre felvértezett magyar nem-

zetállam megalapítása Szent István műve s ez a mű a magyar faj, a magyar szellem és a ma-

gyar erő legnagyobb alkotása.” 74  

 

Ópusztaszeren a hét nemzetség vérszerződést kötött, Európában elsőként egyesítette 

demokratikus jogok alkalmazásával a nemzetet. Európa népeinek életében az állameszme 

csak évszázadok múlva valósult meg. Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban és Né-

metországban a tartományok harcoltak a vezetésért. A vérszerződés, ötszáz évvel előzte meg 

a franciákat, amikor XI. Lajos (1461 – 1484) egyesítette őket. Bismarck (1815 – 1896) a né-

meteket, Olaszországot pedig Garibaldi egyesítette (1807 – 1882) ezer évvel később. Ugyan-

akkor nálunk a vármegye rendszer korai kialakulása összefogta a nemzetet.  

„A Felső-Maros, Küküllő és Felső - Olt völgyét környező erdős hegyvidéken a széke-

lyek laktak. A középkori források egybehangzó vallomása szerint a székelyt mindig a magyar-

ral egy tőről szakadt, de tőle mégis különböző, százados távollét után vele újra egyesült nép-

nek tartották. Vérségi szervezete, ősi intézményei, jogviszonyai bizonyítják, hogy erdélyi föld-

jét, mint zárt tömegben települő, ősfoglaló nép, legkésőbb a XI. század elején szállta meg s 

nem a királyok telepítették oda. Hazánk területére vagy a magyarokkal együtt jöttek, vagy már 

korábban is itt voltak. A hagyományból nyilvánvaló, hogy a XI. században s székelyeket Ma-

gyarország honfoglalás előtti lakóinak és Attila népének tartották. Ez a tudat minden alap nél-

kül nem alakulhatott ki. Hegyvidéki elhelyezkedésük is a magyar hagyomány igazát látszik 

bizonyítani, mely szerint a „hún”, azaz avar hatalom bukása után ellenük kelt idegennépek 

nyomása elől húzódtak erdős-helyes hazájukba, ahol az onogurok és bolgárok régi vadászfog-

lalkozásához igen alkalmas területeket találtak.” 75 

 

Emlékezzünk ezen a helyen is, hogy a Habsburgok a 1848-as szabadságharcunk leveré-

se után, majd az 1919-es és a 2. világháború után hatalomra jutott kommunisták rendszere 

alatt, a magyarság szellemi leigázása érdekében erőlködtek történelmünk meghamisításán, 

hogy nemzeti öntudatunkat elsorvasszák és ellenállásunkat megtörjék. Még ma is, a XXI. szá-

zad elején is a kommunista rendszerből itt maradtak, állomáshelyeiken akadályozzák, a szán-

dékosan elbutított tömegember önálló gondolkodásának kialakulását. Az elkényelmesedett, 

fizikailag, lelkileg, szellemileg és erkölcsileg is elkorcsosult, mérhetetlen önzésében önmagát 

 
73 Kiszely István Györffy Györgyöt idézi: A magyarság őstörténete I. kötetének 201. oldalán: Honfoglalás és 

megtelepedés. Magyarország története I. c. művéből. 1984. Budapest, Akadémia Kiadó. 575 - 834. o.  
74 Egyetemes Történet: i.m. 240. o.  
75 Hóman - Szekfű: Magyar történet 123. o. 
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minden és mindenki fölé helyező embernek már nincs fogalma arról, hogy mit jelentett egy 

akkora vállalkozás, mint a honfoglalás véghezvitele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67. kép. Fejedelemasszony 76  

 

{Feszty Árpád: A magyarok bejövetele című körkép részlete. Tulajdonos: Magyar Nemzeti Múzeum. Kiállítás 

helye: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.}  

 
76 A kőrképen látható égboltot és az előtérben lévő nagy alakokat, a szekereket, ökröket, lovakat, a vezérek lovait 

és az előtérben látható sziklát Feszty Árpád festette. Mednyánszky László, Ujváry Ignác, Spányi Béla és Olgyay 

Ferenc a háttér tájait festették, Pállya Celesztin a táborozási, sátorverési jelentet, Vágó Pál a lovakat festette. A 

részletek festésénél közreműködött még Ziegler Károly, Mihalik Dániel, Barsy Adolf.  
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68. kép. Vérszerződés  
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Honfoglalás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69. kép. Árpád és vezérei  

 

{Feszty Árpád: A magyarok bejövetele című körkép részlete. Tulajdonos: Magyar Nemzeti Múzeum. Kiállítás 

helye: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47. kép.  
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 „A magyar honfoglaláshoz a végső lökést a Balkánon történt események jelentették. 

893-ban új uralkodó került a bolgár trónra Simeon személyében, aki a korábbi békeszerződést 

megszegve megtámadta a Római Birodalmat. Jelentős sikereket ért el, csapatai már-már 

Konstantinápoly kapuihoz közeledtek, amikor VI. (Bölcs) Leó császár a bevált módszer al-

kalmazásával a birodalom ellen támadó ellenséges haderő hátában keresett szövetségest, a 

bolgárokkal szemben, a Dunánál, illetve a Kárpát-medencében szomszédos magyarokat. A 

római hajók szállították át a magyarokat a Dunán, megsemmisítve előbb a vesszőből készült 

bolgár partvédő műveket. Ha már felvállalták a harcot derék elődeink, bizony igencsak kitet-

tek magukért, olyannyira, hogy Simeon alig tudott bemenekülni Disztra (ma Szilisztra) falai 

közé. Innen is továbbüldözték, országának belsejébe. A megrendítő vereségek Simeont arra 

késztették, hogy megbékéljen a császárral, s a megállapodás értelmében a magyarok kivonul-

tak bolgárföldről. Ezt követően a bolgár uralkodó is azt tette, amit Leó császár, ellenfelei (az-

az a magyarok) hátában keresett szövetségest, az úzok (és valószínűleg a kimekek) által szo-

rongatott besenyőket, akik nyugat felé igyekeztek előre, és szorongatott helyzetükből kitörést 

jelentett számukra, ha a magyarok etelközi földjeit meg tudják szerezni. Tehát a magyarok 

elleni katonai fellépés 894-ben a besenyők és a bolgárok közös érdeke lehetett!  

 

A kortárs Regino, Szümeon Logothenész történeti műveiben és a Fuldai évkönyvben is 

olvashatunk a magyarság számára sorsdöntő jelentőségű harcok részleteiről. A híradások egy-

behangzó tanúsága szerint a magyarok mind az Al-Dunánál, a bolgár hadszíntéren (Havasal-

föld területén), mind Etelközben súlyos vereséget szenvedtek: a harcosokat úgyszólván meg-

tizedelték, a családokat kiirtották. Szerencsére a valóság nem volt ilyen tragikus.  

 

A Kárpátok bérckoszorújában feltárt honfoglaló magyar temetők egyáltalán nem arról 

vallanak, hogy töredék, csonka maradék nép ért volna ide. 895-ben a Dunától keletre és 

északra fekvő területeket szállták meg. Dél-Erdélyben még néhány évtizedig megmaradhatott 

a bolgár fennhatóság. Minden bizonnyal a Kárpátok több hágóján vonultak be a magyarok: a 

délkeleti Bodzai-szoros és a legészakabbra fekvő Uzsoki hágó közötti átjárókon. Magyaror-

szág az ezredfordulóra lett a keresztény Európa teljes jogú tagja.” 77  

 

Csatáink  

 

A Keleti Frank Birodalom uralkodója Arnulf a magyarok kortársa. Ő hívta segítségül a 

morvák ellen a magyarokat, ugyanakkor ellenük igyekezett megerősíteni Pannóniát, amelynek 

védelmét szláv hűbéresére, Braszlavra bízta. Arnulf 896-ban császár lett, és ezzel uralkodásá-

nak gondjai még inkább megnövekedtek. Az Észak-Itáliában mind nagyobb hatalomra szert 

tevő Berengár király „megregulázása” próbálta átirányítani a magyarokat, de ez csak részsi-

kert hozott, mert 900-ban a visszatérő magyar hadak Pannónián keresztülvonulva nagy pusztí-

tást vittek végbe.  

Árpád és alvezérei 895 után megsemmisítették Szvatopluk morva nagyfejedelem orszá-

gát, és megszállták a Keleti Frank Birodalom keleti területeit, ahol szláv fejedelmek és a bajor 

őrgróf uralkodtak, mint a király vazallusai. 899 tavaszán átkeltek az Alpokon és Olaszország-

ra ütöttek. A Dunántúl a 900-as hadjárat során került a magyarok kezébe, mely hódítást köve-

tően a szállásterületek határa kitolódott a Fischa és Morva folyókig. Elfoglalták az Alföld déli 

végeit (Bánság, Bácska, Temesköz és a Szerémség területét). Ezzel birtokba vették a gazdasá-

 
77 Csorba Csaba: „Árpád jőve a magyar néppel”  
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gilag és katonailag egyaránt fontos, Balkánra vezető átjárókat. 900-ban Péter velencei herczeg 

tengeri ütközetet vívott velük, s futásra kényszerítette őket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70. kép. Árpád vezér  

 
{Feszty Árpád: A magyarok bejövetele című körkép részlete. Tulajdonos: Magyar Nemzeti Múzeum. Kiállítás 

helye: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.}  

 

Ugyanebben az évben Bajorországot keresték föl a magyarok követsége, azon szín alatt, 

hogy szomszédjaikkal szövetségre óhajtanak lépni. Voltaképpen pedig azért, hogy Németor-

szág állapotát kipuhatolják. 901-ben Karinthiába törnek be, 902-ben Morvaországot, 903-ban 

ismét Bajorországot keresik föl. A következő évben megújul a harc a magyarok s a szomszéd 

bajorok között. A magyar csapat vezére Kusal volt. Ezt a bajorok, hadnagyaival együtt tábo-

rukba, lakomára hívták, egyezkedés ürügye alatt. A magyarok gyanútlanul elfogadják a meg-

hívást; javában mulatnak, egyszerre csak gazdáig orvul rájuk támadnak s egytől-egyik felkon-

colják őket. Ugyanekkor, az éj homályában a vezéreitől megfosztott magyar tábort is megro-

hanták a bajorok és szétverték. Ez esemény hatására a magyarok három évig elkerülték a ba-

jorokat. 904-ben szövetkeztek I. Berengár longobárd királlyal (Provence-i Lajos császár el-

len) és 905-ben békében váltak el egymástól. A magyarok 905-ben a morva birodalomra mér-

tek halálos csapást. 906-ra véglegesen őseink birtokolják a Dráva és a Száva közét, biztosítva 

ezzel a szabad kijutást a Pó-síkságra. Még ez évben, a morvák és csehek országán át, a szlá-

vok földjére törnek. Egy évvel később Luitpold bajor őrgróf, a bajor grófokkal és püspökök-
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kel összefogva seregeivel tört a törzsszövetség területére a fiatal Magyar Fejedelemség ellen 

Pannónia visszaszerzése érdekében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

49. kép.  

 

Az Annalium Boiarum Bajor évkönyvben olvassuk, a 907-es hadjáratának céljaként Lajos 

király (Ludovikus Rex Germaniae) : a „Decretum ... Ugros eliminandos esse„-t, vagyis azt, 

hogy „rendeljük … a magyarok kiírtassanak.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71. kép. Mónus József, a Fehér Farkas harca a magyar zászlóért Fotó: Kurucz Árpád 78 

 

 
78

 Részlet Bényei Adrienn: Emberfeletti lövések c. cikkéből. Megjelent a Magyar Nemzet 2020. augusztus 14. 

számában.  
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Harci díszben, farkasát, lelkét – amelyet valamikor Mongóliában kapott – mellén átvet-

ve magasodik Mónus József íjász a közönség előtt. – A múltat jelenítjük meg. Minden kihú-

zott íjjal emlékezünk a hajdani hőseinkre. Tiszteletet a múltnak. Azért küzdök a versenyeken, 

hogy a győztes jogán felmutathassam a dobogó legmagasabb fokán a világnak a magyar zász-

lót!  

A magyar nemzet becsületéért és lelki-szellemi felemelkedéséért a harcot már az isko-

lapadokban el kell kezdeni. Nagyon fontosnak tartja, hogy a gyermekeket egészséges nemzet-

tudatra neveljük. Ha a szív, a hit, az akarat, a munka, a vágy és a tudat összeadódik, megvan a 

győzelem. Harcolj a magyarokért, harcolj! Vissza kell gondolni az ezer évre, a hősökre, akik 

meghaltak értünk. Ha a szív, a hit, az akarat, a munka, a vágy és a tudat összeadódik, megvan 

a győzelem. Minden fáradalom, minden gyötrelem megszűnik, amikor a zászlót magasba 

emelheti a győztes jogán. Fehér Farkas tavaly a korábbi világrekordert, Tony Osbornt győzte 

le 897,66 méteres lövésével. A cél azonban a 907 méteres álomhatár átlövése volt, a 907-es 

pozsonyi csata tiszteletére, amit magabiztosan teljesített. Reménytelennek tűnő feladat előtt 

állt, hiszen senki a világon nem tudta átlőni szabályok szerint a 900 méteres álomhatárt. De 

Farkas most megtette, és 918,37 méter lett a vége. – A pozsonyi csatában Árpád vezérünk 

megállította az európai haderőt, én pedig elhatároztam, hogy az ő tiszteletére ilyen messzire 

szeretnék ellőni íjjal. Ez a lövés ennek a vágynak volt a beteljesülése. Az én világomban, ma 

szeretnék történelmet írni, a múlt tiszteletére. Nincs megállás, szeretném minél több helyen 

magasba tartani a magyar zászlót! – vallja.  

 

Részben a magyarok pusztításai ellen fogtak össze, másrészt rádöbbentek, hogy a Kár-

pát-medencében egy új, egységes és erős hatalom van kialakulóban, mely birtokolja legkele-

tibb provinciáját, Pannóniát és legyőzte a frankokat Morvaországban. A 907. év május hónap-

jában Ennsburg térségében gyülekezett a magyarok ellen induló bajor sereg. Az időpont egy-

beesett a minden évben megtartott seregszemlével, és elterelte a hadjárat valódi célját. A fel-

vonulást őseink felderítése úgy értékelhette, hogy éves rutintevékenységről van szó. Liutpold 

komoly segítséget kapott Gyermek Lajos királytól, – pontosabban a nevében kormányzó Hat-

to mainzi érsektől – a pápától és a német egyháztól is, vagyis a Német-Római szövetségesek-

től. Becslések szerint Ennsburgban 907 júniusában mintegy 115 000 fős sereg gyűlt össze, az 

Ennsétől nyugatra, Ennsburg vára, és Szent Flórián kolostora között, Lajos király személyes 

felszólítására, akik Liutpolddal és Theotmár salzburgi érsekkel az élen hamarosan megindul-

tak.  

 

Az Ennsburgban megállapított haditerv szerint az egyesült nehéz gyalogságból állott se-

reget, négy részre osztotta a haditanács. Három résznek egyszerre kellett előre nyomulnia a 

Duna völgyében, a Dunán, és a Dunához közel. A negyedik rész Lajos királlyal együtt 

Burghárd passaui püspök, valamint Aribó gróf vezetésével tartalék seregként Ennsburgtól 

nyugatra, annak közvetlen közelében maradt. Az egyik rész Duna északi, azaz bal partján 

Luitpold keleti határőrgróf vezetésével vonult előre 50.000 emberrel. A másik rész Duna déli, 

azaz jobb oldali partján Dietmár salzburgi érsek, Zakariás sébeni püspök, Ottó freisingi püs-

pök, Helmprecht, Hartvich, és Gum-pold, apát urak vezetésével vonult előre 40.000 emberrel. 

A harmadik rész középen, a Dunán, hajókon Sieghard herceg a király rokona Rathold, Hatto, 

Meinhard, és Eisengrin bajor főurakkal 10.000 fős sereggel úsztatott lefelé a két parton vonu-

ló két sereg védelme alatt. A Duna két partján vonuló seregnek elsősorban az volt a fő felada-

ta, hogy védelmezze a Dunán úszó hajóhadat, mivel ezen szállították a tartalékokat, és a had-

tápot.  

A gyepű környezetében lévő, vagyis a határőr területen működő magyar fürkészek, és 

az őrségi emberek, a magyar hírvivő lánc közreműködésével értesítették a kb. 340 - 360 km 

távolságban tartózkodó Árpád fejedelmet és így a vezérkar az eseményekről 24 órán belül, 
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azaz június 18.-án már értesült. A bajor hadoszlop a Fischa folyó környékéig ellenállás nélkül 

vonult. Ebben a térségben már megjelentek a határvédelmi erők. Ettől kezdve a gyepűsávban 

folyamatos a határvédelem harctevékenysége. A magyar könnyűlovasság a látszólagos meg-

futamodás taktikáját alkalmazva lelassította az ellenség előnyomulási ütemét, veszteségeket 

okozott, kifárasztotta erőit, felmorzsolta erkölcsi tartását, megbontotta fegyelmét és számára 

előnyös helyen döntő csapást mért rájuk. Árpád fejedelem a fürkész- hírvivő rendszernek kö-

szönhetően mindenről idejekorán értesíteni tudta a törzsek vezetőit. Összevontak hét fél tu-

mánt, azaz 35.000 harcost. 79 Némi pihenő után a magyarok több százada, Ennsburg vára felé 

vette az irányt. Ennstől keletre kb. 30 km-re volt egy nagy füves sík térség, amelyet erdős 

bokros rész vett körül. Az Enns felé vonuló egy tumánnyi harcosból 90 század itt elbújt a fák-

bokrok közé, és várakozott. Innen Enns felé, csak 10 század ment tovább. Mikor megérkeztek 

Ennsburg térségébe, és az ellenség meglátta a seregükhöz képesti kis csapatot. A győzelem 

reményében Lajos király felvonultatta ellenük a tartalék seregét. A magyar ezred ekkor maga 

után csalogatta az ellenséget olyan módon, hogy el-elvágtatott előle, látótávolságig, majd 

ilyen távol mindig bevárta azokat. A portyázók zaklatásaikkal kifárasztották a déli bajor had-

sereget, és színlelt megfutásaikkal folyamatosan maguk után csalták Thietmar erőit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72. kép. Ősök napja. - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_7731; 

 

 

A környező magaslatokról támadva tömegével nyilazták le a német harcosokat. A ma-

gyarok nyílvesszői rettenetes pusztítást vittek véghez a meglepett, szinte megbénult ellenség 

sorai között, és rövid idő alatt teljesen megsemmisítették a tartalék sereget. Mindez azért ala-

kult így, mert nem ismerték a magyaroknak a messze hordó reflexíjaikra alapuló távolharc-

taktikáját és a színlelt, megfutamodás harceljárását. A július 4-i – első – csatában az egyház-

fők seregeinek java része elpusztult, miközben az utánpótlást szállító Sieghard hajóiból jó 

néhány a – tapló segítségével meggyújtott – tüzes nyilak áldozatául esett. A Duna északi part-

ján időközben megérkeztek Luitpold erői is, aki cselből öt nappal lemaradt az érsek mögött. 

 
79 Egy tumán = tízezer harcos = száz század  



88 

 

Thietmar katasztrofális veresége azonban keresztülhúzta a herceg számításait, hiszen június 5-

én a győztes magyar hadak könnyedén átkelhettek a folyón, majd a Dévényi-szorosban hason-

ló taktikával megsemmisítették Luitpold erőit is. A harcokban elesett a herceg, Thietmar ér-

sek, és rajtuk kívül még számos püspök és apát is. Lajos királynak is, csak kevesedmagával, 

nagy nehézségek árán sikerült Passauba menekülnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73. kép. Ősök napja. - Bugac-pusztai bemutató. 2019. 08. 19. IMG_7727; 

 

Árpád fejedelem által létrehozott Magyar Államban egyesített őslakos, és visszatért magyar-

ság által alkalmazott hadi művészet magasan felülmúlta a nyugati népek hadviselési próbál-

kozásait. A magyarok őseiktől a koskáldeusoktól, a szkítáktól, a pártosoktól, a hunoktól átvett 

hadi stratégiát, és taktikát a kornak megfelelően továbbfejlesztve kitűnően alkalmazták. A 

pozsonyi csata a magyar hadtörténet egyik legfontosabb győzelme volt, melyet őseink első-

sorban a reflexíjnak, és nomád harcmodoruknak köszönhették. A bajorok nem ismerték sem a 

fegyver hatékonyságát, sem a magyarok taktikáját, ezért túlerejük dacára könnyű prédának 

bizonyultak a törzsszövetség erői számára. A hazajövetelt, a hon-visszafoglalást, és az állam-

alapítást Árpád, az ősi haza állammá alakítása után, kőkemény szilárd alapokra helyezte, ami-

kor legyőzte Európa egyesült seregét. Az ellenség veresége teljes volt. Ezt a tényt az egykorú, 

és későbbi év-könyvírók sem tagadják. Ezzel a győzelemmel Árpád fejedelem szilárd alapok-

ra helyezte a Magyar Államot, és elégtételt vett a tőrbecsalt, és galádul meggyilkolt Kurszán 

haláláért. Az Ennstől keletre eső vidék, ma Alsó-Ausztria keleti fele és a Morva Birodalom 

keleti része, a mai Szlovákia és Észak Magyarország, „Felső Pannónia” most már teljes egé-

szében szilárdan a magyarok birtokába került. Még az augsburgi csatavesztés után is, egészen 

Géza fejedelem idejéig meg is maradt. A pozsonyi csata után a német uralom Pannónia föld-

jén végleg megszűnt.  

  



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74. kép. A magyarok messze hordó reflexíjaikra alapuló távolharc-taktikáját Józsa János művészien álmodta 

kerámia talpas vázájára. 2015. július. 27. IMG_4636;  

 

Milyen is volt a magyar hadak fegyverzete, hadfelszerelése? A magyarok fémsisakot, 

lemezvértezetet nem használtak. Testüket bőr süveg, és ruházat oltalmazta. Könnyű kerek 

pajzsaik azonban lehettek, amit használaton kívül a lovuk oldalán vagy a hátukon viseltek. 

Íjaink hírnevét dicséri a 924. évből Modena városának templomi könyörgéséből ismert ima: 

„Krisztus hitvallója, Isten szent szolgája, oh Geminianus, imádkozva könyörögj, hogy ezt az 

ostort, amelyet mi nyomorultak megérdemlünk, az egek királyának kegyelméből elkerüljük… 

Kérünk téged, bár hitvány szolgáid vagyunk, a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!” (A 

sagittis Hungarorum, libera nos Domine).   

Ezek a csontmerevítős íjak igazi mesterremekek, valóságos csodafegyverek voltak. Hozzá-

járult még ehhez a pusztai népek félelmetes lovas íjász-tudománya. A drága fegyvert íjtartó 

tegezekben tárolták az időjárás viszontagságaitól féltve. A felhúrozott íjakat az újabb kutatá-

sok szerint készenléti tegezben viselték. A készenléti íjtegez a karosi temető Révész László 

által feltárt sírjaiból ismert. A mintegy 80 cm – hosszú nyílvesszőket szintén tegezben hordták 

a hátukon, vagy az oldalukra függesztették. Ezek a rendszerint bőrből készült tegezek, díszes, 

sok esetben nemesfémből készült, palmettás stílusú veretekkel voltak felszerelve. A közelharc 

fő fegyvere a szablya volt. Az enyhén ívelt, fok éles penge kétélű volt. Vágásra és szúrásra is 

alkalmas kivitelben készült. Az utóbbi művelet érdekében a markolatot az él irányában kissé 

visszahajtották. A fegyver markolata és a szablyahüvely fémrészei sok esetben aranyozott 

ezüstveretekből készültek. Közkedvelt fegyvernek számítottak a harci fokosok, harci balták is. 

A hosszúnyeles fegyverek közül főleg a kopjákat kedvelték. Harci felszerelésük része volt a 

veretes öv, amin fegyvereiket, szerszámaikat és tarsolyukat viselték. A tarsolyok ezüst borítá-

sa ötvösművészeti remekmű, sok esetben palmettás stílusú díszítő motívumokkal.  
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908-ban folytatódik a magyarok kalandozásai, és 971-en túl nem bántják, többé a keleti biro-

dalmat s végkép abban hagyják a külföldön való kóborlást. 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

75. kép. Az augsburgi csata Geiger J. P. rajza Szalay – Baróti 104. o.  

 

Csatáztunk, többször győztünk, mint vesztettünk. A háborúskodásokban részvevő fe-

leknél a veszteség, emberéletek sokaságát jelentette. Feledhetetlen évszázad. Miért, mi okán 

csatáztak magyarjaink? A virtus, a bosszú, a nyerészkedés – sarc, vagy győzelem? Vagy a 

felsoroltaktól eltérően valami egészen más? Nem kalandozások, az elrabolt avar kincsek visz-

szaszerzése volt az úti cél. Nagy Károly közel 300 mázsa aranyat rabolt el az avarok birodal-

mából. Aachenbe Isis arany domborműve került az istenek kürtjével együtt. 

 

„Hogy a régi magyar, izmos, edzett faj lehetett, azt, ha Leo császár nem mondaná is, 

úgy is gondolhatnók. Az a nép, mely harczban nőtt fel, melynek ez volt élete, nem lehetett 

gyönge testű, elsatnyult. Lelki tulajdonságaira nézve a mai magyar ember bizonyára sokban 

hasonlít őseire. A vendégszeretet, népünk e főerénye, megvolt őseinkben is; megvolt bennök a 

nemes büszkeség, a tüzes, lobbanékony természet, a józan gondolkozás, az őszinteség, a kedé-

lyesség s a legénykedés hajlama, szóval mindaz, mi erénye, hibája népünknek. Erkölcsi tekin-

tetben jellemző az ősi családélet tisztasága. Míg a keleti népeknél széltében dívik a soknejű-

ség, annyi fejetlenségnek, pártoskodásnak okozója, addig őseink csak egynejűséget ismertek. 

A házasságot vétel útján kötötték. Erre vallanak az eladó lány s a vő (értsd: vevő) legény-féle 

kifejezések; erről tanúskodik Ibn Roszteh arab író szövegének egy bővebb változata, mely a 

IX. század végén élt Dsaiháni szamanida vezér művéből van véve, s melyet a perzsa Gurdézi 

tartott fönn számunkra.  

 

 
80 Fönti áttekintés a Szalay – Baróti történelemkönyvből vettük. Egy rövidített kivonatot a 4. sz. mellékletben 

olvashatunk. 104. o. (124. o.) 
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76. kép. Sámán – rituálé 81 

 

 

Pogány őseink sok istent imádtak. Tisztelték a föld, a víz, a tűz, s a levegő szellemeit, 

legfőképp azonban az ég istenét, ki tüzes nyilakat szór le a földre, a gonosz emberek közé. 

Úgy látszik ő volt az „öreg isten” vagy a „magyarok istene”, a kit a nép mostan is emleget. Az 

isteneken kívül hittek őseink jó és gonosz szellemekben, tündérekben és manókban. A szom-

széd népek vallása is hatással volt rájuk, így főleg a perzsáké, a kiknek a nyelvéből vettük az 

„isten” s az „ördög” szót. Tudván azt, hogy szövetségeseiknél, a kazároknál, a zsidó és mo-

hamedán valláson kívül a keresztény vallásnak is voltak követői, föltehető, hogy ez a vallás 

nem volt egészen ismeretlen előttük, midőn hazánkba költözködtek. Hittek a lélek halhatat-

 
81 {Feszty Árpád: A magyarok bejövetele című körkép részlete. Tulajdonos: Magyar Nemzeti Múzeum. Kiállítás 

helye: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.}  
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lanságában. A túlvilági életről azt tartották, hogy a földi élet folytatása, ahol megölt ellensége-

ik szolgálni fogják őket. Pogány őseink a vitézt teljes díszben lovastul együtt temették el, 

mégpedig a lóra ültetve, úgy hogy arccal kelet felé fordult; a vitéz mellé tették fegyvereit; egy 

pár nyílvasat, ritkábban kardot. A ló fel volt szerszámozva, szájában a zablával, hátán a nye-

reggel. Az elhunyt mellé helyezték utóbb élete párját is, ráadván összes ékszereit. Fájdalom, 

az ősi költészetnek nem maradt fönn egyetlen emléke sem, amint nem maradt fönn az ősi ma-

gyar írás, mely hogy létezett, a betű s a rovás szavak is mutatják”. 82  

 

Az új hazában a magyar törzsek régi települési szokásaikhoz híven külön-külön szálltak 

meg egy-egy nagyobb földterületen. A hadnagy székvárát, nemzetsége állandó szállástelepét 

hármas védőgyűrű vette körül: a víz- és mocsár alkotta váröv, a törzs többi nemzetségeinek 

élő gyűrűje és a hegyek, erdők, mocsarak, puszták alkotta természetes külső sánc. A magya-

rok megtelepülésének az a sajátossága, hogy az ország határán és belsejében nagy területek, 

mint ország- és törzsválasztó zónák megszállatlanul maradtak, mélyreható politikai követ-

kezményekkel járt. István király, ezeket a nemzetségi megszállás alá nem került területeket s 

azoknak a nemzetségektől nem függő idegen lakosságát szerte az egész országban birtokába 

véve, szerezte és szervezte meg a központi hatalom gazdasági alapját, a rengeteg kiterjedésű 

királyi birtokot anélkül, hogy a nemzetiségi vagyont érintenie kellett volna. A honfoglalás 

diplomáciai és katonai előkészítése és tervszerű végrehajtása kétségtelenül Árpád fejedelem 

személyes érdeme. Az új haza megszállásában, a gazdasági és katonai szempontból egyaránt 

célszerű berendezkedésben megnyilvánuló tudatosság és tervszerűség a maga mélyreható kö-

vetkezményeivel az egész nemzet életerejének, fejlődőképességének és államalkotó tehetség-

ének bizonyítéka. Árpád magyarjai nemcsak honfoglalók, hanem egyben a középkori magyar 

állam alapjának magvetői is voltak. 83  

 

Géza fejedelem  

 

A kereszténység felvételével foglalkozó hazai források, a középkori történetírás, részle-

tesen elemzi a honfoglaláskori magyar társadalom életét. Az írások rávilágítanak: 

„A kinyilatkoztatott egyistenhívő vallások iránt való hajlandóságot a magyarok maguk-

kal hozták a Fekete-tenger vidékéről. Az új hazában még több alkalmuk nyílt a keresztény 

tanok megismerésére. A fejedelmi családnak és a vezéreknek személyes érintkezése a keresz-

tény uralkodókkal szintén növelte a krisztusi hit iránt való fogékonyságot. A magyar nép a X. 

század második felében már megérett a keresztény eszmék és nyugati intézmények befogadá-

sára. Csak vezetőre volt szüksége, aki kora követelményeit felismerve, helyes útra terelje. Ez 

a vezér érkezett el Géza fejedelem személyében.” 84  

Géza fejedelem „Felismerte a keresztény tanítások magasztosságát, az egyház erejét, az 

egyházi szervezet államfenntartó hivatását, de nem értette meg a keresztény hit lényegét, hi-

ányzott belőle a benső vallásosság, a meggyőződéses hit.” Viszont tudatában volt annak, a 

nyugat keresztény közössége akkor fogadhatja el a Kárpát-medencét elfoglaló magyar nemze-

tet, ha az, az igazság útjára tér. „A külső béke biztosításával, a központi hatalom megerősíté-

sével, keresztény térítők befogadásával alapját vetette a keresztény magyar királyságnak.” 85  

A fejedelem megtiltotta a magyar törzsek külföldi kalandozásait. Fellépett azokkal 

szemben, akik meg akarták őrizni a nagyfejedelmi hatalomtól való viszonylagos függetlensé-

güket.    

 

 
82 Szalay – Baróti: A Magyar Nemzet Története 89., 90. o.  
83 Hóman - Szekfű: Magyar történet I. kötet 121-130. o.  
84 Hóman - Szekfű: Magyar történet I. kötet 150 – 166. o.  
85 u. o. 175. o.  
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„A magyar külpolitika Árpád óta nyugat felé orientálódott. Géza fia békés uralmának 

biztosítása végett külföldi összeköttetéseket keresett. Egyik leányát még 987 táján nőül adta 

Miciszláv lengyel fejedelem fiához, a későbbi Vitéz Boleszlávhoz. Géza öccse, Mihály egyik 

szomszédos szláv fejedelem leányát vette nőül. Mindezeknél nagyobb jelentőségű politikai 

összeköttetés volt István herceg házassága bajor Gizellával.” 86  

 

A középkorban az emberek tiszteleték a múltat, abban élték napjaikat, elfordultak a vál-

tozások elől. Ennek jelentősége akkor mutatkozott meg igazán, amikor az utolsó pogány feje-

delem Taksony halálával a belső viszályok megoldása és a kereszténység terjesztése Géza 

fiára marad. A hét vezér utódai között többen ellenezték az új hit terjedését, függetlenségük 

feladását látták benne. Mellettük álltak a táltosok, akik létüket féltették, és harcoltak az új 

papok ellen. 

Amikor a fejedelem felvette a keresztséget, Koppányt is megkeresztelték. Kérdés hogy 

a felcseperedő Koppány mennyire vált kereszténnyé, mennyiben hatott rá a latinnal szemben 

álló görög kereszténység, és mennyiben maradt pogány.  

Géza fejedelem az új hit felvételét hirdette, törekvése valójában politikai megfontolás, 

hatalmának központosítása volt. A Szent Istvánról szóló Kisebb Legenda szerzője írja:  

„Apja ugyan király volt, de eleinte pogány.” …   

 

„Géza tisztán látta, hogy a leghatalmasabb alattvalói csak színre hódolnak meg, s hogy 

el fog érkezni a fegyveres leszámolás ideje.” 87 A Géza és Koppány közötti ellentét István 

születésével fogant meg és növekedésével bontakozott ki, amikor felmerült az utódlás két 

alternatívája, vajon a régi törvény szerinti szeniorátus vagy a keresztény társadalmakban dívó 

elsőszülöttségi rend érvényesüljön-e. Géza fejedelem idejében a „régi törvény” szerint utód 

Koppány lett volna, Géza azonban mellőzte őt, azzal a megokolással, hogy nem alkalmas 

utód. Géza nem sokkal fiának házassága után, 997-ben meghalt. Amint híre ment halálának, a 

„régi törvény” ellenében utóddá jelölt Istvánnak erős ellenzéke támadt. Elsőként Zerind fia 

Koppány lázadt fel. Mint „jogos utód”, nemcsak a nagyfejedelmi trónra és István életére tört, 

hanem Géza özvegyét, Saroltot is követelte magának feleségül. István apja halálakor össze-

hívta Esztergomba a főembereket és vitézeket, Koppány támadásnak hírét véve pedig seregét 

mozgósítva maga is odavonult. A két sereg egymás ellen felvonult. Ha Koppány győz, a Né-

met-Római Császárság ellenséges fellépésével nézett volna szembe. A birodalom számára a 

Géza-István keresztény elkötelezettségű politika volt elfogadható. A korabeli keresztény kör-

nyezet vallási türelmetlensége nem viselte volna el, egy Kárpát-medencei pogány államot. A 

csatában Koppány is elesett, testét felnégyelték és négy vár kapujára tűzték ki. A testrészek 

kifüggesztése azt igazolja, hogy Koppány legyőzése után István ország-világ előtt Magyaror-

szág egyeduralkodójává vált, és elindíthatta több mint négy évtizedes ország építő munkáját.  

 

Vajk  

 

„Szellemében, felfogásában, cselekedeteiben igazi keresztény király volt István. Ke-

gyes, jólelkű és igazságszerető, de egyéniségének éppily, jellemző vonásai a középkor nagy 

keresztény királyainak erős és megingathatatlan akarata s a realitásokkal mindig számoló, 

hatalmas szervező és alkotóerő. Hitében erős, vallása parancsait követő, egyházát gyámolító, 

 
86 Hóman - Szegfű: Magyar történet 170 – 174. o.  
87 Serédi Jusztinián szerk.: Szent István Király. i.n: Szekfű Gyula: 4 – 5. o. (A pogány kori magyarság türk ele-

meire. Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása, 1930 és Deér József, Heidnisches und Christliches 

in der altungarischen Monarchie, 1934., ez utóbbi a pogány kori elemek társadalmi és alkotmányjogi továbbélé-

sét mutatta ki.)  
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szigorú erkölcsű középkori uralkodó. … Akaraterejét alkotó és szervező tehetségét egy nagy 

földi cél szolgálatára, az „Isten kegyelméből való” keresztény királyság megalapítására szen-

telte. Végső célként mégis népe túlvilági boldogsága, Krisztus égi birodalma lebegett szeme 

előtt. Az egyetemes keresztény gondolatnak korunkra maradt s később a magyar nemzettest 

közjogi szimbólumává lett gyönyörű jelképe az első magyar királynak olasz földről francia 

pápától német szerzetes hozta szentkorona. István a pápától kért koronát és királyi címet, mert 

ily kéréssel – kora felfogása szerint – csak hozzá fordulhatott. Szuverén uralkodó nem gon-

dolhatott arra, hogy a császároktól királyi címet vagy koronát kérjen; hiszen ez egyértelmű 

lett volna politikai függetlensége feladásával.” 88  

 

Az Anyaszentegyház földi feje II. Szilveszter pápa, a koronaküldéssel Istvánnak és tör-

vényes utódainak isteni elhívatáson alapuló méltóságát és minden Isten kegyelméből uralkodó 

keresztény királyt megillető szuverén felségjogot, a király előtt hordozható kereszt küldésével 

pedig az apostoli szentszék követének jogait gyakorolhatta. Az egyházat megszervezte, érsek-

ségegek, püspökségeket, kolostorokat alapított. Egyházi méltóságokat adományozott, e kivált-

ságának jelképe lett a pápa küldött apostoli kereszt. Szent István a szentkoronával szerezte 

meg a keresztény király felségjogai közé tartozó kegyúri jogokat.  

 

„A koronázás mindenekelőtt és legelsősorban akaratnyilvánítás: ez, akit most megkoro-

náztunk, ez lesz a mi királyunk. De egyben publikáló eszköz is: kihirdetése ennek az akarat-

nak: tudja meg mindenki, hogy az, kinek fején most a koronát, jobbjában a jogart, oldalán 

pedig a kardot látja, az a mi királyunk. Az uralomra jogosult jelöltet tehát a királyi jelvények-

kel iktatták be új méltóságába, kit e beiktatás egyúttal teljes jogú uralkodóvá is tett. A király-

koronázás lényege az, hogy a királyt a püspökök a szentelt olajjal fölkenik, s átnyújtják neki 

azokat a jelvényeket, melyek a királyi hatalmat jelképezik: a koronát; kardot, jogart, kor-

mánypálcát, gyűrűt, a királyi ruhát, stb. Az egyház aztán a jelvények átnyújtásához csatolja a 

szentelt olajjal való felkenést, ezzel demonstrálva azt, hogy miképpen minden hatalom, a kirá-

lyi is Istentől való. Nem lehet bárkit megkoronázni, s nem elég valakit megkoronázni, hogy az 

már király legyen. Ehhez még más feltételek, személyes adottságok és tárgyi követelmények 

szükségesek, testileg és lelkileg is alkalmasnak kell lenni a kormányzásra ez az «uralomra 

termettség« elve. Túl az eddigieken, a trónképességhez, még az öröklési jognak kell járulnia, 

vagy a nép választásának, vagy az előd kijelölésének.” 89  

 

Nincsen hatalom, csak Istentől, – Szent Pál apostolnak ez a tanítása alaptörvénye az 

egész középkornak, tehát a Krisztus után 550-től 1500-ig terjedő ezer esztendőnek. Ezekben a 

századokban a császárok, királyok, pápák, püspökök, sőt mindennemű egyházi és világi hiva-

talnak, hatalomnak birtokosai, így a bírák és tisztviselők is hatalmunkat mind Istentől nyerték. 

Hiszen, – mondja a középkori ember – Isten világkormányzó művében mindennek, még a 

rossz uralomnak is megvan a maga Isten-akarata célja és rendeltetése, csakúgy, mint a jónak: 

miként az ördög befolyását az egyes emberre, úgy tűri Isten a rossz uralkodó kormányzását 

népek fölött, akár büntetésül bűneinkért, akár azért, hogy jó útra térítse őket. Ezt az Istentől 

származó uralkodói hatalmat a királyra, a koronázás egyházi szertartása ruházza át. Az egyhá-

zi koronázás demonstrálja a nyilvánosság előtt, hogy a király átvette a hatalmat, s hogy e hata-

lom Istentől való.  

 

Törvénykönyvének előszavában a következő áll:  

„Az isteni kegyelem uralma idején szokás, hogy a királyi méltóság keresztény hitet táp-

láló munkálkodása kiterjedtebb és erősebb, mint más méltóság munkái. És mert minden nép 

 
88 Györffy György: István király és műve. Gondolat Kiadó Budapest, 1977.  
89 Bartoniek Emma: A Magyar Királykoronázások Története 5-7. o.  



95 

 

saját törvényeit használja, ezért mi is, Isten akaratából kormányozván államunkat, a régi és új 

császárokat utánozván, törvényben testet öltött gondolkodás eredményeképpen előírtuk né-

pünknek, miként éljenek tisztességes és háborítatlan életet, hogy amiképpen az isteni törvé-

nyekkel gazdagodtak, hasonlóan a világiakkal is kedvükben járjunk, hogy amennyire a jók 

ezen isteniekben gyarapodnak, annyira büntetve legyenek a vétkesek amazokban.” 90  

„Ha tehát valaki esztelenül arra tenne kísérletet, hogy rosszaságának erőszakosságával a 

királyt helyes elhatározásától eltántorítsa, és úgy tűnnék, hogy semmilyen módon nem lehet őt 

lecsillapítani, ha valamiféle rövid szolgálatokra szükséges lenne is, le kell őt választani tőle, 

és eldobni azon evangéliumi ige szerint” 91 : 

Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el 

magadtól; jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogy nem két kézzel vagy két 

lábbal vettetned az örök tűzre. 92  

 

„István az ősi és megszokott gazdasági és társadalmi rendet, valamint hiedelemvilágot 

szüntette meg, a társadalom zömének mindennapi életét bolygatta meg, új társadalmi viszony-

latokat, új értékrendet vezetett be, ami népe nagy részének nemtetszésével találkozott. Mivel 

szándékainak önzetlenségéhez és erkölcsi tisztaságához kétség nem férhetett, végül egyértel-

mű sikerei a nagypolitikában és az országnak a külső ellenségtől való megvédésében az alatt-

valók feltétlen elismerését váltották ki. De a társadalom megszokott életének megzavarása, az 

anyagi érdekek elevenbe vágó megsértése és a hagyományos tudatvilág könyörtelen elsöprése 

a tömegekben olyan képet alakított ki róla, hogy kegyetlen dolgokat művelt.  

Való igaz, hogy az ültetés, gyomlálással jár együtt, és az építést rombolás előzi meg. 

Géza történetéből azonban éppen azt szűrhettük le, hogy negyedszázados életműve a tisztoga-

tás jegyében telt el. A vallásos irodalomban minden kritikát mellőzve a szent portré dominált, 

a felvilágosodott történetírás viszont éppen azért, mert a szentség vonási legerőteljesebben a 

legendákban jelentkeznek, ezeknek nem adott hitelt, és Istvánt kora könyörtelen reálpolitiku-

sai közé sorolta.” 93  

 

István király szóval, elöljáró példával, átélt Krisztusi hittel terjesztette a kereszténysé-

get. A bencés rendnek öt apátságot és tíz püspökséget, a plébániák mellé iskolákat alapított. 

Gondoskodott a papság ellátásáról és azokról az anyagi eszközökről is, melyekre szüksége 

volt az egyház, a kolostorok, káptalanok fenntartásához. A bencés monostorok a vidék hitéle-

tének gondozói. Hitre és elemi ismeretekre tanították a kolostoraikban elhelyezett gyerekeket. 

Korházaikban ápolási feladatok mellett gyógyítanak. Egyúttal iskolafenntartók és tudósképző 

intézetek. A papnevelő tevékenységük mellett vendégfogadókat tartottak fenn, és mintagazda-

ságaikban segítették az akkori idők modern mezőgazdasági termelés elterjedését. A káptala-

nok a kolostorokhoz hasonlóan iskolákat tartanak fenn. A kanonokok könyveket másolnak a 

plébániák számára. A plébánosok híveiknek nemcsak lelkét gondozzák, hanem tanácsadóik, 

tanítóik is. 

 

Korlátlan közjogi hatalmának anyagi alapja mégis patrimoniuma, azaz örökölt magán-

gazdasága: földbirtoka és a földesúri hatósága alá tartozó népek összessége. A felségjogok és 

a király földesúri jogai, az államháztartás és a királyi magángazdaság, az állami hadsereg és 

királyi magánsereg szinte elválaszthatatlanul egybeforrva jelentkeznek. A királyi hatalomnak 

 
90 Szent István király Intelmei és Törvényei. Szent István Társulat Budapest, 2001. Szekszárdi Nyomda. Bollók 

János fordításában az Intelmek, Kristó Gyula fordításában a Törvények. Az idézett rész 31. o.  
91 u. o. 39. o.  
92 Mt. 18,8.: 25. o.  (A Bibliai idézeteket Károli Gáspár SZENT BIBLIA Istennek Ó és Új Testamentomában 

foglaltatott egész SZENT ÍRÁS magyar nyelvre fordításából kölcsönözzük. Budapest, 1989.)  
93 Györffy György: István király és műve. Gondolat Kiadó Budapest, 1977. 123. o.  
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ebből a természetéből következett, hogy a kormányzat, törvénykezés és közigazgatás központi 

szerve is azonos volt a királyi magánhatalom központi orgánumával. Ez a szerv a királyi ud-

var. Az udvari szervezet alapja a király magángazdasága volt.  
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„Szent István saját belátása szerint, önhatalmúlag gyakorolta törvényhozói, bírói, kato-

nai és pénzügyi felségjogait. Hatalma formailag korlátlan volt, de korántsem azonos a pogány 

elődök zsarnoki hatalmával. A vallás parancsainak, az egyház törvényeinek és a kor király-

eszményének önként vállalt tiszteletén alapuló lelki megkötöttségen túl, az ősi jogfejlődésben 

gyökerező szokásjog is korlátot állított a királyi hatalom önkényes gyakorlása elé.  

Nem kívánta a régi társadalmi, gazdasági és jogrendet tüstént újjal helyettesíteni. Tör-

vényeiben csak a mellette kialakított új szervezet jogviszonyait, a keresztény királyság jog-

rendjét szabályozta. Az egymásmellet élő és működő két szervezetet kezdetben csupán a ki-

rály személye, az egyházi és a királyi törvénykezési szervezet kapcsolta össze. A szabad ma-

gyar nemzetségek sok tagját a király szolgálatába állító adományozási rendszer és a nemesség 

területi szervezkedésének majdan keretül szolgáló vármegye megalapításával mégis maga 

Szent István valósította meg a két szervezet egybeolvadásának és az új egységes társadalmi és 

gazdasági szervezet kialakulásának alapfeltételeit.” 94 

 

„Szent István idegen eszméket és intézményeket, idegen hatalmi szervezeteket ültetett 

át magyar talajba, de a régiből csak azt pusztította el, ami már korhadt volt és összeomlással 

fenyegetett. Az életerős és fejlődésre képes régi intézményeket, a magyar élet ősi formáit böl-

csen megkímélte. Magyar szellemet vitt az új intézményekbe és magyarrá alakulásuk útját is 

kijelölte. Alapját vetette annak a sajátosan magyar fejlődésnek, aminek legjellemzőbb, mert 

legmagyarabb terméke a szent király magángazdaságából a magyar nemesség önkormányza-

tának erős várává lett vármegye, legnagyobb alkotása a Szent István keresztény királyságával 

testet öltött és változó formák közt mindmáig élő magyar nemzetállam, legszebb és legkifeje-

zőbb szimbóluma István király megszentelt koronája.” 95 

 

„A nyolcadik fejezetében olvassuk: „Melyik görög kormányozhatná a latinokat görög 

szokások szerint, vagy melyik latin kormányozhatná a görögöket latin szokások szerint”? Ez a 

kérdés és a reá adott tagadó válasz a hazai szokásjog létjogosultságának elismerését jelenti, 

amire a Lex Baiuvariorumot követve már Szent István első törvénykönyvének előszava cél-

zott. A szónoki kérdésnek volt azonban egy igen reális értelme is a II. századi Magyarorszá-

gon, amely az önálló Bulgária eltűnésével a bizánci birodalom közvetlen szomszédja lett, és 

ahol nyugati és keleti kereszténység, mint eleven közösségi kultusz találkozott.” 96  

 

„Több helyütt bölcsességével emelkedik nyugati példái fölé, amikor a hűbérség elhara-

pódzást, valamint a „hivatali arisztokrácia” kialakulását meggátolja azzal, hogy sem a hivatal, 

sem az ispánság vagyona nem örökölhető, hanem visszaszáll a királyra. … Az írott törvénynél 

jobban megfogta kezét magának az emberiességnek, a természeti törvénynek szívbe írt, de 

írásba nem foglalt átérzése. Szent Istvánnál mindez még kiegészült olyan hívő életszemlélettel 

is, amely tudja, hogy egykor Isten ítélőszéke előtt mindnyájan megítéltetünk, és ott földi ítéle-

teinkről is számot kell adnunk.” 97  

 

„Figyelme kiterjedt a házassági intézmény fontosságára, vagy a magára maradt nő, gye-

rekek, jogos örökösök védelmére. Gondol a törvény az új szellemű magyar családok nyugal-

mának, biztonságának védelmére is. A nomádságból hozott, elharapózott szokás volt a mások 

 
94 Györffy György: u. o: 225 - 234. o.  
95 Hóman - Szekfű: Magyar történet 240. o. 
96 Szent István Intelmei és Törvényei. Szent István Társulat Budapest, 2001. Szekszárdi Nyomda. Bollók János 

fordításában az Intelmek, Kristó Gyula fordításában a Törvények. 31. o.  
97 Dr. Tarnóczi János: Szent István életműve és lelkivilága 104 – 111. o.  
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házára való támadás, gyújtogató, rablási szándékkal. Ezekre, általában a tolvajlásra szigorú 

anyagi megtorlásokat ír elő.” 98  

 

István király törvényhozása nem terjeszkedett ki számos olyan bűnre, amit a keresztény 

erkölcsi felfogás annak tartott. Ilyen esetben a „vezeklés” kiszabását áthárította az egyházi 

bíráskodásra. A gyilkosságot pl. a törvénykönyv csak akkor büntette, ha az a magántulajdont 

sértette, így a gyilkos szolga okozta kár megtérítése, ill. a szolga megváltása ügyében rendel-

kezett. Továbbá a feleség megölése esetében, amikor a gyilkos férj az asszony családjának 

vérdíjat tartozott fizetni. A gyilkosság és más „erkölcsi” bűnök megtorlása az egyházra hárult.  

 

Az új királyságban a bírói hatáskör tekintetében két egymást keresztező elv érvényesült: 

a függőség szerinti és a területi illetékességi. Ami az elsőt illeti, a király vagy udvari bírája 

ítélkezett a jobbágyurak, ill. a nemesek felett és az egyházak birtokügyeiben, a fő méltóságok 

pedig szolgálónépeik felett, mint ahogy a nádor lett az udvarnokok bírája. Ha István király 

törvényhozását a jogrend fejlettsége szemszögéből vizsgáljuk, két síkon mutatkozik meg a 

párhuzamba állítás lehetősége: egyrészt a bíráskodás egyetemes fejlődése szempontjából, 

másrészt a keresztény erkölcs érvényre juttatása szempontjából. A jogrendek fejlődésében a 

kezdetlegestől a fejlett felé haladva az alábbi rendszerek figyelhetők meg: nemzetségi bosszú, 

egyezkedés, végül állami büntetőjog.  

István király törvényhozása a korábbi fázist meghaladó büntetőtörvény, és e nemben az 

első ilyen alkotás a kelet- és észak-európai „új barbár” népek jogfejlődésében. István király I. 

törvénykönyvének bevezetésében a következő áll:  

„... mivel minden nép (gens) saját törvényei szerint él, azért mi is ... országunkat kormányoz-

ván, a régi és új császárok példáját követve, törvényhozó elmélkedéssel meghatároztuk né-

pünk számára miképpen éljen tisztességes és békés életet.”  

 

Abból az elvből, hogy minden nép (gens) saját törvényei szerint él következnék, hogy 

István országában, a kisebb közösségek, régi szokásjoguk szerint élhettek. A törvény ezt egy-

részt lehetővé teszi azáltal, hogy nem rendezi átfogóan a magyar birodalom jogviszonyait, és 

nem kodifikálja teljességében a magyar szokásjogot, másrészről azáltal, hogy intézkedéseivel 

az egész magyarországi társadalmat a nyugati császárságban kialakított keresztény jogrend 

részesévé akarja tenni.  

 

Az utóbbi évtizedekben, új forrásokat tártak fel történészeink, régi korokból régészeti 

leletek kerültek felszínre, a nyelvészeti kutatómunka eredményei állnak szemben ma már, 

több, az elmúlt egy-kétszáz évben sűrített állítással. A szembenállás alapvető okának azt lá-

tom, hogy történelmünket – hazai és külföldi – történelmet írók egyik része szándékozott, és 

még ma is szándékozik kimagyarázni igaz valójából, vagy elhallgatni. Több példa mutatja ezt, 

neves tudósok keményen védik a valótlant, kiemelten eredetünkről, a Honfoglalásról, István 

király Szent Koronájának keletkezéstörténetéről, és a Szent Korona-tan lényegéről is. Felve-

tődik a kérdés, a magyar történetben, kinek állítását fogadjuk el? Úgy lehetünk ezzel, mint 

számos más dolgunkban, amikor múltunk történetéről, vagy a jövőnk, a közjó alakítását meg-

határozó céljainkról cserélünk eszmét. Hogy a valósághoz elérkezzünk, túl kellene lépni a 

tekintélyelvűségen, és a jelzett kutatási témákhoz ragadó feltételezéseken. Akkor is fel kell 

emelnünk szavunkat, ha az ellenerők hatalma meghatározója lehet gazdasági fejlődésünknek. 

Persze, aki ezeknek az erőknek elvárásaival, szellemiségük tudatával azonosul, nem közibünk 

való. Az sem érthető, ha egy másik ország tudósa, saját nemzetének történelmét úgy állítja be, 

hogy hamisat állít ellenünk. Lelke rajta. De az, igen csak elgondolkodtató, ha magát magyar-

 
98 Dr. Tarnóczi János: Szent István életműve és lelkivilága 104 – 111. o.  
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nak mondó, vagy magyarnak nyilvánító tudós teszi ezt. Hogyan is van ez? Víz László fogal-

maz jól, Bogyay Tamás: Stephanus Rex című fontos munkájához írt magyarázatában:  

 

„A nacionalizmus korának történészei hajlamosak arra, hogy a magyar királyság meg-

alapítását főként külpolitika szempontjából értelmezzék és méltassák… A magyarok fiatal 

uralkodója azonban népe vallási átnevelését tartotta igazi feladatának. Elég erősnek érezte 

magát ahhoz, hogy letörjön minden ellenállást, és felépítsen egy új rendet. Legyen szabad 

hozzátenni: ezzel az egyoldalú szemlélettel azóta is gyakran találkozunk azoknak a – különfé-

le ideológiákkal elkötelezett – történészeknek a megnyilatkozásaiban, akik úgy vélik, hogy a 

történelem tényleges mozgatóerői között a „keresztény szellemiségnek” nincs keresnivalója, 

és egy államférfi „szentsége” a politikai reáliák világában nem értelmezhető fogalom. Ez a 

legegyszerűbb eszközzel – tények erejével – ható kitűnő könyv a meggyőző cáfolata e téve-

désnek, amelynek szükségtelen erőltetése a történelmi események sorozatos félreértelmezésé-

hez vezethet. És még egy szakaszban rejtett mondanivalót engedjenek ide közvetítenem:  

A forrásanyag elég bőséges, de nem sok benne az, ami többé-kevésbé közvetlenül ta-

núskodik István király tevékenységéről. Ezek az oklevelek és törvények. Habár eredetiben 

egy sem maradt ránk, mégis megbízhatóan és közvetlenül tanúskodnak az uralkodóról és az 

emberről. Sokkal több a tetteiről és intézkedéseiről szóló elbeszélő forrás. A legrégebbiek 

külföldön íródtak, mert a király már a kortársak figyelmét magára vonta. Ezek a korban köze-

li, de gyakran csak véletlen értesülések azért becsesek, mert általában elfogulatlanok és cél-

zatmentesek”. 99  

 

Fontos megállapítás! A nacionalizmus korának és napjaink egyes történészeit megnyug-

tatandó: az elmúlt évszázadokban, időrendben hozzájutni a kutatás alapjait képező források-

hoz – különböző okok miatt, valóban nem volt könnyű feladat. Ebből is következhetett, hogy 

az aktuális időpontban hiányos lehetett történelmünk leírásához szükséges, minden kétséget 

kizáró kutatási forrás. Szükségesnek tartjuk ezért, hogy az „ellenvéleményt” a hitben élők 

szavaival oldaláról közelítsük meg. Így közelebb kerülhetünk a nemzet alkotmányos életének 

fejlődéséhez.  

 

 „Géza és István is megvívták az elkerülhetetlen belső harcokat, a bűnös vér kiontásától 

sem riadtak vissza, erős kézzel verik vissza az országukra törő ellenségeket. … Maguk hódí-

tásra sohasem gondoltak és híven kitartottak a német-római és bizánci császárokkal kötött 

barátságuk mellett. Politikájuk alapgondolata a tartós béke volt. A félszázados békeállapot 

előnyeit tudatosan kiaknázva, igyekeztek hatalmukat megszilárdítani, királyságuk ellenálló 

képességét fokozni és a belső egységet megteremetve, későbbi küzdelmekre felkészülni. Ez 

biztosította szervezőmunkája sikerét s alkotási álladóságát. A harcban-háborúban kialakult 

gyökértelen nagyhatalmak dicsősége hamar leáldozott és nem egyszer vele veszett a hódító 

nemzet függetlensége is. A békében fogant magyar királyság szervezett és pihent erővel né-

zett az új küzdelmek elébe.” 100  

 

Harmadik rész   

 

„A neves francia író és diplomata Paul Claudel gondolata az Intelmekről:  

Az imént kezembe került Szent István könyve, az ő Intelmei fiához. A nagyszerű gondola-

tok olvasása közben éreztem, minő nagy nemzet ez a magyar nép, amelynek már kilencszáz 

évvel ezelőtt, a mai európai emberiség hajnalán, ilyen halhatatlan eszű királya volt. Én Szent 

 
99 Bogyay Tamás: Stephanus Rex 5-6. o.  
100 Bogyay Tamás: Stephanus Rex 5-6. o.  
100 Györffy György: István király és műve 239. o.  
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István királyt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom… S én, a francia diplo-

mata, a hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna-medencében csak a Szent István-

i úton lehet keresni a gyógyulást.  

 

Igen, a magyar Törvénykönyvek sorozatának elején alig néhány lapot kitevő könyv áll, 

melyet Szent István „Intelmei” -ként ismer a világ. Eszmei tartalmának magasztos voltához 

kétség nem fér.” 101  

 

István király törvénykezése  

 

István király két törvénykönyve legnagyobbrészt önálló törvényalkotás. Figyelemmel 

volt a nyugati törvényekre és zsinati határozatokra, melyből több cikkelyt át is vett. A törvé-

nyek összessége, a magyar társadalom XI. század elején fennálló gondokra - kérdésekre ad 

választ, vagyis, a hazai gazdasági és társadalmi viszonyokat tükrözi. Az intézkedések mögött 

nemegyszer visszacseng a régi szokásjog.  

 

Milyen források és eszmék figyelembevételével alkotta meg István király, a magyar tör-

téneti alkotmány alapjait? Életét meghatározó parancsolatok a Szentírás parancsai. Az Intel-

mekben is a Szentírás parancsai jelennek meg. Meghatározó, alapvető forrása a Könyvek-

könyve, a – Szentírás. Az erkölcsi tanítás megfelel a kor politikai felfogásnak, amely szerint 

csak az a helyes államvezetés és életbölcselet, mely megegyezik a Szentírás igazságával, tehát 

a vallás tekintélyi elvein nyugszik. Hatalmas monarcha létére is lelki-alattvalói tisztelettel 

tudott lenni saját főpapjai, papjai iránt. Bár apostoli követi, „felkent” minőségében egyház-

megyéket, apátságokat szervez, főpapokat nevez ki, de az őket megillető területen a lelki ha-

talmat a kard fölé helyezi. A Szentírás is a két hatalmat egymás mellé rendeli és egymást ki-

egészítő, egymásra utalt tényezőként kezeli.  

Olvasva az Intelmeket, következtethetünk az uralkodói gondolkodást meghatározó ala-

pokra, melyben irányt megszabó az egyetemes keresztényi gondolat. Az „Intelmek” István 

király törvénytárának nyitánya. A középkori királyeszmény, a középkori egyház-fogalom, a 

tekintélytisztelet, a közigazgatás és államhatalom tanácsban való megosztása szabják meg 

törvényeinek főbb irányát. Kormányzását két pillére fekteti, melyekben az egyház és állam 

ügyei egybefonódnak.  

 

Filozófiájában érvényesült az egyház és az állam szoros együttműködésének, az egyház 

és az állam összeolvadásának lényege: az alattvalók, akik tagjai Krisztus misztikus testének, 

egyben tagjai az államnak is. Az egyház nyer azzal, ha az állam dolgai jól álnak, ha pedig az 

állam és egyház közt jó a viszony, az az állam polgárainak életmódját emeli. A középkor eleji 

törvényhozás tehát állam-egyházi.  

Elkötelezett erővel emelte fel évezredes nomád, majd félnomád életű népét, népe akara-

tának ellenére is a Kárpátok medencéjében alakuló keresztény kultúrközösségbe. Nem csak a 

szeretett magyarság földi létkérdése állt cselekedetei középpontjában, hanem a lelkek boldog 

örök életbe átmentésén is fáradozott.  

Erkölcsökre oktató könyvének bevezetőjében fogalmazza meg Intelmeinek alapjait.  

 

 „A mi Urunk, Jézus Krisztus nevében.  

 

 
101 DR. Tarnóczi János: Szent István életműve és lelkivilága. Ecclesia Könyvkiadó Budapest, 1971. Egyetemi 

Nyomda 104. o. (A kibővített idézet: Szent István király Intelmei és Törvényei 2. kiadás Szent István Társulat 

Budapest 2001. hátsó fedőlapról.)  
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Mivel felfogom és tökéletesen érzékelem, hogy mindent, amit Isten akarata megalkotott 

és nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett … törvény éltet és tart fenn;  

s mivel azt is bizonyosan tudom, hogy mindazok összességét, amiket Isten kegyelme az 

emberi élet haszna és méltósága érdekében adományozott,… nemes, korban előrehaladott 

férfiaktól származó – tanácsok és javaslatok irányítják, védelmezik, osztják szét és egyesítik;  

és mert kétséget kizáróan tudom, hogy a földön mindenütt minden rendbéliek, bármely 

méltóságban is, nemcsak kísérőiket, barátaikat, szolgáikat tanítják, látják el tanácsokkal és 

javaslatokkal, hanem a gyermekeiket is, így hát én sem restellem, hőn szeretett fiam, hogy az 

evilági életemben tanítsalak, tanácsokkal és javaslatokkal lássalak el téged, …  

Neked pedig, miután figyelmesen meghallgattad őket, úgy illik tartanod magad atyád 

tanításához, ahogyan azt az isteni bölcsesség javasolja Salamon által, mondván:  

Hallgasd fiam, atyád tanítását, és el ne hagyjad anyád törvényét, hogy megsokasodjanak 

éltednek esztendei. Ebből a megnyilatkozásból rájöhetsz, hogy ha semmibe veszed azokat, 

amikre atyai jóságomban tanítalak – ami távol legyen –, többé nem leszel kedves sem Isten, 

sem az emberek előtt.  

 

Halld azonban azok vesztét és bukását, akik engedetlenségükben megszegték a tanítá-

sokat. Ádám, akit az isteni Alkotó, az egész teremtett világ létrehozója saját hasonlatosságára 

formált, s akit egész méltóságának az örökösévé tett, mihelyt széttörte az isteni tanítások bi-

lincseit, rögtön elveszítette fenséges előjogait és azt, hogy az édenkertben maradhasson. Az 

Istentől kiválasztott és szeretett régi népet is, mivel ismételten szétszakította a tanítások Isten 

ujjától font kötelékét, változatos formában érték a megsemmisítő csapások: egy részüket a 

föld nyelte magába, más részüket tűz adta halálra, harmadik részük egymást pusztította el. 

Salamon fia is, mivel felhagyott apja békességes szavaival és gőgjében fölfuvalkodott, s apja 

ostorcsapásai helyett halált hozó dárdákkal fenyegette népét, sok viszontagságot szenvedett 

uralkodás idején, s végül letaszították a trónról. Hogy ez veled ne történjék meg, fogadj szót 

nekem, fiam!” … 102   

 

István király Intelmeit a Szent Biblia tanítására építi fel. A Szentírás nem csak Szent 

István erkölcsi tanításának, hanem politikai irányának is zsinórmértéke.  

 

Mivel királyi méltóságra csakis hívők és a katolikus hittől áthatott személyek emelked-

hetnek, ezért parancsink között a szent hitet tesszük az első helyre. A hitet csakis jó cseleke-

detekkel lehet teljessé tenni”, mivel: Azon képen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő 

magában. 103 Ha viszont a hit pajzsát megőrzöd, birtokában leszel az örök élet sisakjának is.  

Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, a mellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolt-

hatjátok; az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde. 104  

Az Apostol ugyanis ezt mondja: aki bajvívásban tusakodik is, meg nem koronáztatik, ha nem 

a törvény szerént tusakodik. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabály-

szerűen küzd. 105 A hit pedig, amelyről beszélek, a következő: szilárdan hidd és mindennemű 

kételkedés nélkül valld Atyánkat, a mindenható Istent, az egész teremtés teremtőjét, és egy-

szülött Fiát, a mi Urunk Jézus Krisztust, aki angyali üdvözletre a Boldogságos Szűz Máriától 

született, s az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett, és a Szentlelket, aki a prófé-

ták, az apostolok és az evangélisták által szólt; továbbá, hogy Isten egy, tökéletes, szét nem 

 
102 Szent István Intelmei és Törvényei. Szent István Társulat Budapest, 2001. Szekszárdi Nyomda. Bollók János 

fordításában az Intelmek, Kristó Gyula fordításában a Törvények. Az idézett rész 18. o.  
103

 Jakab 1.17.: 270. o. (Az idézeteket Károli Gáspár SZENT BIBLIA Istennek Ó és Új Testamentomában fog-

laltatott egész SZENT ÍRÁS magyar nyelvre fordításából kölcsönözzük. Budapest, 1989.)  
104 Pál levele az Efézusbeliekhez 6, 16-07. 231.: o.  
105 Pál II. levele Timótheushoz 2, 2,5.: 252. o.  
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választható és szeplőtelenül tiszta. Ez az a keresztény hit, amiben ha valaki nem hisz híven 

szilárdan, nem üdvözülhet.  

 

A királyi palotában a hit után az Egyházé a második hely, mivel az Egyház magvait el-

sőként a mi Urunk, Krisztus vetette el, ez követően pedig az ő tagjai, úgymint az apostolok és 

a szent atyák plántálták át, gyökereztették meg mélyen és terjesztették el az egész földkerek-

ségen. Maga az Úr mondta ugyanis Péternek, akit ugyanennek a Szentegyháznak az őrzőjévé 

és tanítójává tett: De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel 

az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. 106  

Kősziklának önmagát nevezte, és az önmagára épített egyházat sem nem fából, sem nem 

kőből valónak mondta, hanem szerzett népnek, választott nemzetnek, az Isten hitben kimű-

velt, keresztségben tisztára mosott olajjal felkent nyájának és szentnek nevezte azt az egyhá-

zat, amely őrá magára épül, külön választotta őket többi embertől. A ki pedig megbotránkoztat 

egyet e kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, hogy a malomkövet kössenek a 

nyakára, és a tenger mélységébe vessék. 107  

 

A főpapok rendje ékessége a királyi trónnak, ezért a királyi méltóságban a harmadik 

hely a főpapoké, kedves fiam. Ők legyenek a tanácsadóid, és úgy vigyázz rájuk, mint a sze-

med fényére. Ha őket maradéktalanuk szereted, egészen biztos, hogy megóvod magadat és 

tisztelettől övezve kormányzod országodat, hiszen az ő kezükbe van letéve a hatalom. Mert 

örök szövetséget kötött velük Isten, Mert örök szövetséget kötött velük, szemtől szembe adta 

nekik a parancsait. 108 …külön választotta őket a többi embertől. Mikor azért azok szolgálá-

nak az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust 

a munkára a melyre én őket elhívtam. 109 Saját nevének és szentségének részeseivé tette őket, 

110 megtiltotta bántalmazásukat. Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétámnak ne 

ártsatok. 111  

 

A királyi hatalom az állami élet alappillérje a főemberek és katonák hűsége, vitézsége, 

szolgálatkészsége. Ők a királyság védőbástyái. Tisztelet és megbecsülés illeti meg őket. 

Mindnyájuk fölött indulat, dölyf és gyűlölség nélkül, békeségben, lélekben alázatosan és sze-

líden kell uralkodnod, mivel emberi méltóságát illetően mindenki egyenlő, és semmi sem 

emel fel annyira, mint az alázatosság, és semmi sem sújt annyira a porba, mint a dölyf és a 

viszálykodás. Békével kell uralkodni. Ha nem így jár el az uralkodó, az országot elveszti és 

idegenek uralkodnak majd felette.  

 

A türelem és az igaz ítélet gyakorlása része a királyi koronának. Ezért a békét elsősor-

ban béketűréssel, másokkal szemben fegyelmezett, higgadt igazságszolgáltatással képviseljük. 

És tisztesség a királynak, a ki szereti a jogosságot. 112 A ti béketűrésetek által nyeritek meg 

lelketeket. 113 Békítő és ne békétlenkedő légy közöttük. Egymással békességben éljetek. 114 Az 

apró ügyek feletti ítélkezés a higgadt, fegyelmezett igazságszolgáltatás feladata. A nagyszabá-

sú ügyekben azonban türelemmel és irgalommal kell ítélkezni. Mert a béketűrő királyok ural-

 
106 Máté 16, 18.: 23. o.  
107 Máté 18, 6.: 24. o.  
108 Sirák 45 7, 5.: 997. o. Biblia Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás Szent István Társulat Budapest 2013.  
109 ApCsel 13,2.: 156. o.  
110 1 Kor 4,3.: 196. o.  
111 Zsoltárok 105. 15.: 602. o.  
112 Zsoltárok 99. 4.: 599. o.  
113 Lk 21,19.: 102. o.  
114 1 Tessz. 5,13.: 244. o.  
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kodnak, a békétlenek pedig zsarnokoskodnak. Boldogok, a békességre igyekezők: mert ők az 

Isten fiainak mondatnak. 115  

Tudjuk meg, hogy a béke, a legmagasabb lelki kultúra.  

 

Ennek a kultúrának fontos része, a vendégek és a jövevények befogadása, akik különfé-

le tájakról és országokból jönnek. Különféle nyelven beszélnek, honvédelmi, harcászati isme-

reteket hoznak magukkal. Emelik az udvar tekintélyét. Mert az egy nyelvű és egy szokás sze-

rint élő királyság gyenge és törékeny. Éppen ezért felszólítalak fiam, jóakaratúan vedd gond-

jaidba és tartsd tiszteletben őket, hogy szívesebben maradjanak nálad, mint hogy máshol lak-

janak. Kellő figyelemmel olvasva és értelmezve az Intelmeket, arra a megállapításra jutha-

tunk: a Szent István-i állameszme nem az ország etnikai felhígítását és külföldi szokások 

szolgai átvételét jelentette, ellenkezőleg: a nemzeti hagyományok őrzését, és a külföld hódító 

szándéka elleni védekezést. A VI. fejezet gondolatai valós alapját képezik mind a mai napig, 

Magyarországon, az ide jövő idegen nemzetiségűekkel szemben. Jó szokásaik elfogadását, 

nyelvük iskolai tanítását, vendégszerető szellemben való kezelésüket. A jó szándékú idegenek 

hasznosak nemzetünknek, viszont a magyar faji hagyományok és sajátságok megőrzése szük-

séges, hiszen a magyart „csak magyar szellemben” lehet kormányozni.  

 

Királyok trónja mellett a hetedik helyet a tanács igényli magának. A tanácsokban nagy 

haszon lehetősége rejlik, nem szabad, hogy azokat ostoba, követelődző vagy középszerű em-

berek adják, hanem úgy kell, hogy idősebb, az átlagnál derekabb, okosabb és a legbecsülete-

sebb tanácsnokok alakítsák ki és tökéletesítsék őket. Ha ugyanis okossal jársz együtt, okos 

leszel, ha ostobák közt forgolódsz, az ő társukká szegődöl. A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a 

ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol. 116 A bolondnak útja helye az ő szeme 

előtt; de a ki tanáccsal él, bölcs az. 117 A tanácsnak nagy hatalma van, ezért csak a legböl-

csebb és legtekintélyesebb emberekből lehet összeállítani. Az ifjaknak is legyen helye a ta-

nácsban, de az ő javaslataikat vitassák meg a bölcsek.  

 

Az elődök követése a királyi méltóság része. Aki az elődei és atyái rendelkezéseit sem-

mibe veszi, az az isteni törvényekkel sem törődik. Aki atyjával szembeszegül, Istennel szegül 

szembe, és az engedetlenség szelleme szétszórja koronájának virágdíszeit. Éppen ezért, szere-

tett fiam, atyád rendelkezései, legyenek mindig kéznél nálad, hogy virágzó birodalmadat min-

dig királyi gyeplő irányítsa. Nehéz lesz megtartani királyi hatalmadat ezen a vidéken, ha nem 

fogod utánozni az előtted uralkodó elődeidet. Hiszen melyik görög kormányozhatná a latino-

kat görög szokások szerint, vagy melyik latin kormányozhatná a görögöket latin szokások 

szerint? Semelyik. Ezért az én gyakorlatomat kövesd, hogy a tieid között kiválónak, az idege-

nek között pedig dicséretre méltónak tartsanak.  

 

Az imádság megtartása a királyi üdvösség fő alapja. A folytonos imádkozás: a bűnöktől 

megtisztulás és a feloldozás elnyerése. Így hát, fiam, valahányszor Isten templomába mégy 

Istent imádni, Salamonnak, a király fiának szavaival mindig mondd királyként is: Most azért 

adj nékem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped előtt mind ki-, mind bemehessek; mert 

vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? 118 Uram, Atyám és életemnek Istene, ne 

verj meg engem nagyravágyó szemmel, és a mohóságot tartsd távol tőlem. Érzéki, testi vágy 

ne fogjon el, ne hagyd, hogy zsákmányul ejtsen a buja szenvedély. 119 Így imádkoztak a régi 

 
115 Mát 5,9.: 6. o.  
116 Példabeszédek 13, 20.: 633. o.  
117 Példabeszédek 12, 14.: 632. o.  
118 Krónika II. 1. 10.; 450. o.  
119 Sirák 23, 4,5,6.: 974. o. Biblia Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás Szent István Társulat Budapest 2013.  
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királyok, és te is így imádkozzál, hogy Isten méltónak találjon megszabadítani minden hibád-

tól, hogy mindenki győzhetetlen királyának nevezzen.  

 

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját. A mit a maga idejében megmu-

tatta ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura. 120 Miként 

az ő mennyei seregének teljessége, úgy kívánja István király fiától Imre hercegtől, életének 

vitelében mindenkihez legyen jóságos, irgalmas, valamennyi erénnyel együtt. Hiszen a jóság 

gyakorlása vezethet el a boldogsághoz. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot 

akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megté-

résre. 121  

 

„Az eszmény, amelyet ő maga tűzött fia, Szent Imre számára, s végül megint csak ezt az 

eszményi keresztény-magyar királyt látjuk cselekedeteiben, államalkotó munkásságában, 

amint ez az ő törvénykönyveiben és kormányzati alkotásaiban tükröződik. Szent István legen-

dái, a Szent Imrének szóló Intelmek és az ő törvényei egyképpen bizonyítékok erre. A legen-

dákra jellemző pozitív, az emberi életben is megvalósítható erényeket követelik az Intelmek is 

Szent Imrétől:  

„Ha kívánod a királyság tisztességét, légy békességtűrő. Ítélj békességtűréssel, szána-

kozással és nyugalommal, mert a jócselekedetek törvénye főékesség a királyok koronáján. Illik 

a királynak kegyesnek, irgalmasnak és több egyéb jóságokkal teljesnek és ékesnek lenni, mert 

a kegyetlenséggel és gonoszsággal fertőzött király haszontalan keres király nevet, mivel tiran-

nusnak mondatik.” „Uralkodjál mindenki felett harag, kevélység, gyűlölködés nélkül, békessé-

gesen, szelíden, emberségesen, megemlékezvén szüntelen, hogy minden ember azon egy álla-

potban vagyon, és semmi fel nem emel csak az alázatosság, semmi meg nem aláz, csak a ke-

vélység és a gyűlölség.”  

 

„Az Intelmek zárófejezeteiben az államhatalmat a bölcsesség szellemében tanácsosaival 

megosztó király lép elénk. Végül ismételten az imádság, a hatalom nélküliekkel szemben az 

irgalmasság és alázatosság gyakorlását sürgeti. Az Intelmekből mindvégig is kicseng a szen-

tistváni vezérelv: Az állam világi célja a társadalmi nyugalom és békesség, melynek 

alapja az erkölcsösség megvalósítása. Kilencszáz esztendő távlatából, az állami élet teljes és 

végleges laicizálódása korában bármily valószerűtlennek tűnik is fel ez az egész berendezés, 

az egykorú kútfők egyhangú tanúsága és a mai történetírásunk meggyőződése szerint a Szent 

István korabeli gondolkozás tényleg, pozitíve ilyen volt, az akkori emberek a mi számunkra 

irigylésre méltó, de el nem érhető biztos nyugalommal fogadták az egész berendezést, s ez 

számunkra élő realitás volt.” 122  

 

Átgondolva István király életművét: „Az élettől és övéitől búcsúzó király, mint halála 

előtt álló gondos édesapa és édesanya, utolsó intézkedésként szeretteit, országát és népét a 

Szűzanyának ajánlotta föl. Lelki meghagyás, végrendelet ez.” 123  

 

„Szent István király személyében a történeti jelentőség és a szentség annyira egybeol-

vad, hogy a művészet a kettőt mindig elválaszthatatlanul tárgyalja. Egyházi és profán helye-

ken, vallásos vagy világi vonatkozásokban egyaránt a szent királyt ábrázolja s nem külön a 

királyt, külön a szentet. A magyar szent korona országainak területén alig van téma, amely a 

 
120 1 Tim 6, 15.: 251. o.  
121 Mt 9,13.: 12. o.  
122 Serédi Justinián szerk.: Szent István Király III. kötet. Budapest, 1938. A Magyar Tudományos Akadémia 

Kiadása. Franklin Társulat Nyomdája. In.: Szekfű Gyula.: 6. o.  
123 DR. Tarnóczi János: Szent István életműve és lelkivilága. Ecclesia Könyvkiadó Budapest, 1971. 105. o.  
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művészet nyelvén annyiszor megszólalt volna, mint Szent István király személye és életének 

egyes jelenetei. Sőt a külföldön is nagy számmal találkozunk Szent István – ábrázolásokkal. A 

művészet érdeklődésének első oka, hogy István király szent volt. Magyarországon már a halá-

la után megkezdődött a tisztelete, amelyet az egyház az 1083. évi szentté avatással hivatalosan 

is elismert. Különös tisztelet biztosított Szent Istvánnak az a tény is, hogy ő volt az első 

fejedelem, akit az egyház szentté avatott.  

Szent István történelmi szerepe a második ok, amiért a képzőművészet annyit foglalko-

zik vele. Világtörténelmi viszonylatban is a legdicsőbb fejedelmek egyike. A magyar történe-

lemnek pedig a legelső alakja, a magyar államság és királyság alapítója, a kereszténység 

apostola, a szent korona megszerzője, a magyar politikai és katonai erények legkiválóbb kép-

viselője, maradandó alkotások lángeszű alapvetője.  

Kortársait és későbbi nemzedékek fiait egyaránt bámulatba ejtette az ő kiváló személyi-

ségében a szentségnek a higgadt bölcsességnek s a legkeményebb férfiasságnak, a lenyűgöző 

energiáknak csodálatos összhangja. Ő volt a kereszténységbe oltott magyar fajnak legtökéle-

tesebb nemes hajtása. Személye a legszorosabban kapcsolódott a Magyarországon mindig 

virágzó Szűz Mária-tisztelethez. Amint ő volt a nagy Mária-tisztelet megindítója az által, 

hogy országát Szűz Máriának fölajánlotta, úgy a Mária-tisztelet az ő tiszteletét is fokozta. 

Ugyanazért a művészetnek legkedvesebb és legragyogóbb föladata lett a szent királyt úgy 

ábrázolni, amint Szűz Máriát Magyarország királynőjévé, patrónájává avatja. Fontos szerepet 

játszottak a tisztelet ébrentartásában a szent korona, a koronázó palásttá átalakított miseruha, 

az ereklyék, különösen a csodálatosan megőrzött szent jobb.” 124  

 

„Országunk, első királyunk, Szent István óta az Istenanya, Szűz Mária országa, Regnum 

Marianum. Szent István király az államot és az itt élők összességét szimbolizáló Szent Koro-

nát felajánlotta a Szent Szűznek, 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén. A ha-

gyomány szerint Szűz Mária ezt a felajánlást elfogadta. …  

 

A korona önálló személyiségével fejezi ki annak a szuverenitását, akinek a tulajdona. A 

korona tulajdonosa, a felajánlás következtében mindenképpen Szűz Mária. A korona Szűz 

Máriáé, ezért Magyarországon a Szent Szűz szuverén. Általa a Teremtő és az isteni transz-

cendencia a szuverén. Így nyeri el értelmét az, hogy Magyarország a Regnum Marianum, Má-

ria Országa. A korona Szűz Máriáé, de a Szentkorona-tan nem csupán isteni transzcendencia 

az állami társadalmi életben, hanem a közélet praktikus és demokratikus jellegű szabályainak 

kereteit is biztosítja. Ezekből következik és így válik érthetővé Szent István király Intelmei-

nek tartalmi lényege, mondanivalója.” 125  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
124 Serédi J.: i.n. Leopold Antal: Szent István király ikonográfiája 114. o.  
125 Tóth Zoltán József szerk.: A Magyar Szent korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón. 311. o.  
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78. kép. Magyarok Nagyasszonya Patróna Hugariae. Józsa Judit alkotása. 2012. november 10. IMG_1239; 
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79. kép. István király felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának. 2018. 11. 14. IMG_7653; 126  

 
126 Ferencesek temploma. Az al secco falfestésű kép, Lotz Károly és tanítványa, Tardos-Klenner Viktor műve. A 

hajó képei: Szűz Mária mennybemenetele, Szent István felajánlja a koronát Magyarország védasszonyának.  
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Külön kell szólni István király díszesen faragott kőkoporsójáról, mely Hartvig szerint a 

székesfehérvári bazilika középső, fő helyén Szent István tetemét rejtette magában. A művé-

szettörténeti elemzés kétséget kizáróan megállapította, hogy a XI. század első felében készült. 

A római szarkofág átfaragásából készült akroterionnal díszített, nyeregtetővel zárt koporsó 

díszítése királyi személyre utal.  

 

A faragványokban kifejezésre juttatott program nem az elhalt evilági, hanem halálon tú-

li életére vonatkozik, s a Paradicsomba, az „égi Jeruzsálembe” költözés jelképeit közvetíti. A 

rövidebb oldal faragványa, a halott lelkét, mint csecsemőt vivő angyal képe pontosan megfe-

lel annak, ahogyan a csontfaragványokon a halott Mária lelkének mennybevitelét ábrázolták. 

Ez a jelbeszéd elárulja, hogy a koporsó olyan valaki számára készült, aki egész életében arra 

vágyott, hogy Jeruzsálemet megláthassa, s csak halálával adatott meg neki, hogy átköltözzék 

az égi Jeruzsálembe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80/a. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér.  

2019. 08. 27. IMG_8194; 
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81/b. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér.  

2019. 08. 27. IMG_8195; 

 

A másik hosszoldalon a kerubos rozettás dísz mellett két életfa, az örök élet jelképe. Miután a 

sírláda a székesfehérvári bazilika területéről származik, s a bazilikába a XI. sz. végéig nem 

temettek királyt, nagyon valószínű az a felvetés, hogy István király teteme számára készült. 

Előlapján – a halott lelkét – csecsemő alakjában égbe vivő angyal, oldallapján szalagfonatok 

között rózsa, illetve hatszárnyú kerub. A két hosszú oldalon az oszlopok között kifaragott ke-

rub a Paradicsom őrzője. A kerubok Maiestas ábrázolásokon tűnnek fel. Az antik római erede-

tű szarkofágon a két géniusz számára bemélyített helyet át kellett faragni, s ide egy-egy életfa 

került, az örök élet jelképe.  

 
82. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér.  

2019. 08. 27. IMG_8196;  
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83. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér.  

2019. 08. 27. IMG_8188;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. kép. 2019. 08.27. IMG_8194; 

85. 86.. képek. 2019. 08. 27. IMG_8201; 8202; 
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A mauzóleumban lépcsős talapzaton került elhelyezésre a szarkofág. A mauzóleumot 

Aba-Novák Vilmos monumentális falképei díszítik. A sekkóin a Szent jobb története, a Szent 

Korona misztériuma került megörökítésre magyar uralkodók és kormányzók alakjaival. A 

festményen látható II. Szilveszter pápa által küldött korona és István király koronázása.  

Aba-Novák, István király két fő vonását ragadja meg: a Szent Jobb legendája, mint 

szentet, a Szent Korona misztériumához kapcsolódóan, mint uralkodót mutatja be. Előbbi az 

északi falon, utóbbi a déli falon látható.  

Az északi fal centrumában dicsfény fogja körül az áldást osztó Szent Jobb és a kettős 

keresztes országalmát tartó bal kéz fekete mezőből kirajzolódó alakját.  

A déli oldalfalon a leghangsúlyosabb elem a világi hatalom jelképe, a felnagyított alak-

ban látható magyar Szent Korona. Az ábrázolás valójában a koronás középcímer művészi 

átirata, ahol a címerpajzsot eredetileg tartó angyalok helyett a határozottságot és erőt sugárzó, 

jobbjában kardot, baljában keresztet markoló kéz jelenik meg. Az erőteljes színvilágú alakok 

a kora középkori falképek és mozaikok emlékét idéző, hidegen csillogó ezüstös háttérből bon-

takoznak ki. Ez az archaizáló megoldás teszi ünnepélyesség a kompozíciót. Középkori műve-

ket idéz a mondatszalagok használata, melyeknek tagoló és az egyes jeleneteket szövetszerű-

en kommentáló funkciója van.  

bezáróan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér.  

2019. 08. 27. IMG_8205; 
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A magyar történelem kilencszáz évét összefoglaló romkerti szekkó több sorában rendezett 

jelentetekben, ismert és ismeretlen figurát vonultat fel István királlyal kezdődően és Horthy 

Miklós kormányzó portréjával 

A politikai reprezentáció szolgálatába állított művet a háború utáni új érában meszeléssel tűn-

tették el, ami a falkép szinte teljes pusztulását okozta. A mű részben archív fényképek alapján 

történő helyreállítása és rekonstruálása 1996-ban fejeződött be Hernádi György festőrestaurá-

tor vezetésével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér.  

2019. 09. 22. IMG_8308; 

 

A rövidebb oldal faragványa, a halott lelkét, mint csecsemőt vivő angyal képével szem-

ben, Árkayné Sztehlo Lili (1897−1959) színpompás üvegablaka a mauzóleum keleti falát éke-

síti. Az ablak Sztehlo elképzelése szerint a „legfinomabb antik üvegekből, középkori mintát” 

követve készült 1938-ban. A kőkeretes üvegablakon egy nagyobb és hét kisebb kompozíció 
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látható. A felső négy sor ablaktábláin Szent István angyalokkal körülvett, egészalakos portréja 

jelenik meg. Az alatta lévő két sor szintén összefüggő képet alkot, melynek főszereplője az 

Esztergomban királlyá felkent István. A templom előterében játszódó koronázási ceremónián 

az esztergomi érsek a térdeplő király fejére helyezi a koronát, míg a jelenet két oldalán az 

ország elől járói fejezik ki hódolatukat. Az alsó két sor ablakkockái a szent király életének 

főbb mozzanatait örökítik meg egy-egy önálló képben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér.  

2019. 08. 27. IMG_8226;  

 

 

Balra az első ablaktáblán István fiának, Imre hercegnek olvassa fel intelmeit (Szent Imre ke-

zében tartja attribútumát, a szűzi tisztaságot jelképező hófehér liliomot).  

 

Középütt kapott helyet a pannonhalmi bencés apátság alapításának jelenete, míg jobba Asztrik 

apát elhozz II. Szilveszter pápától a koronát. A legalsó sorban balról Vajk megkeresztelkedése 

szerepel, az ezt követő táblán István püspökségeket alapít, legvégül pedig a király előtt hódoló 

vezérek láthatók.   
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A Szent Jobb kéz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér.  

2019. 08. 27. IMG_8216;  
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91. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér.  

2019. 08. 27. IMG_8211;  

 

A II. világháborúban a nagyméretű ólombetétes ablak elpusztult. Rekonstrukcióját 

1966−1997-ben Gonzalez Gábor és Fűri Judit készített el az eredeti tervek alapján. 127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 A képeket magyarázó szöveg, a mauzóleum tájékoztató írásait tartalmazza. 
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Mellékletek  
 

1. számú melléklet: {25. oldalról}  

 

«Olyan ország alkotmányának előkészítése során, amelynek politikai fejlődése évezreden át nem hozott 

létre úgynevezett írott vagy chartális alkotmányt, s amelynek történetében az ilyen alkotmányok léte szinte vélet-

lenszerűnek mondható, abban az értelemben, hogy meghatározott, adott esetben rövidlejáratú politikai szituáció-

hoz kötődött. Olyan országban, ahol a politikai folyamatok számára szükséges jogi kereteket, törvények és szo-

kások adták meg századokon át, ebből következően az úgynevezett történeti alkotmánya hajlékonyan alkalmaz-

kodott a hosszabb és rövidebb lejáratú társadalmi, politikai változásokhoz, amely országban azonban a politiká-

ban nyilvánosan résztvevő társadalmi rétegek és csoportok körében az alkotmányosság eszméje mindig erős volt, 

végül, olyan országban, amelynek történeti alkotmánya és a hozzá kapcsolódó alkotmányosság eszméje, mint 

valóságos társadalmi magatartás is képesnek bizonyult arra, hogy a magyar államiságot, több mint ezer évig 

megtartsa, ilyen országban különösen emlékeznünk kell Edmond Bürke híres angol politikai gondolkodó 200 

évvel ezelőtt írt szavaira. Idézem:  

„Az alkotmányt sajátos körülmények, alkalmak, lelki alkatok, hajlamok, egy nép erkölcsi, polgári és tár-

sadalmi szokásai alkotják, amelyek csak hosszú időtartam alatt mutatkoznak meg.”  

Mai szaknyelven azt mondanám, hogy ilyen országban a társadalom, történetileg kialakult politikai kultú-

rájának összetevői, sajátos vonásai különösen jelentősek. S írott, kifejezetten jogi dokumentumként megfogal-

mazott alkotmány készítésénél, annál is inkább figyelni kell rájuk, mert később az alkotmány megvalósulását 

befolyásoló társadalmi környezet részeként az alkotmány működésére mindenképpen nagy hatással vannak.»  

 

2. számú melléklet: {26. oldalról}  

 

„Otanész azt javasolta, bízzák a birodalom kormányzását az összes perzsára. „Az a véleményem – mond-

ta –, hogy ne uralkodjon rajtunk többé egyetlenegy ember, mert az nem helyes és nem jó dolog. Hogyan is tehet-

ne jót az államnak az egyeduralom, ha az uralkodó azt csinál, amit akar, és senkinek nem tartozik felelőséggel? 

Ekkora hatalom a világ legkiválóbb emberét is eltorzítaná. A korlátlan bőség felfuvalkodottá tesz, az irigység 

pedig különben is veleszületett tulajdonsága az embernek. Ha ez a két dolog aztán összetalálkozik, abból lesz a 

legnagyobb gonoszság, mert a felfuvalkodott és irigy ember sok kegyetlenségre képes. … Ha viszont a nép ural-

kodik, annak már a neve is szép: jogegyenlőség. Aztán meg a nép sosem ragadtatja el magát annyira, mint egy 

egyeduralkodó. A hivatalokat sorsolással osztják el, viselésük felelősséggel jár, és minden ügyben a közösség 

dönt, együtt.”  

Megabüzosz viszont a kevesek uralmát, az oligarchiát támogatta és így beszélt: „Amit Otanész az egyed-

uralom eltörléséről mondott, azt magam is helyeslem, de nem a legjobb tanácsot adta, amikor azt javasolta, hogy 

bízzuk a tömegre a hatalmat. Mert a hitvány néptömeg ostoba és felfuvalkodott. Márpedig tűrhetetlen volna, ha 

épp csak megszabadulva az egyeduralkodó féktelenségétől, a tömeg féktelenségének esnénk áldozatául. Mert ha 

a zsarnok tesz valamit, azt legalább megfontolja, a tömeg azonban nem képes fontolgatni. Hogyan is volna meg-

fontolt, aki tanulatlan, aki nem tudja, mi a szép és mi az illő, aki ész nélkül nekiesik az államügyeknek. Mi vá-

lasszunk egy testületet a legkiválóbbakból, és azokra bízzuk rá a hatalmat.”  

Dareiosz véleménye: „Én azt gondolom, hogy Megabüzosz jól beszélt a népről, de nem jól az oligarchiá-

ról. Mert tegyük fel, a három lehetőség, a népuralom, az oligarchia és a monarchia a maga legtökéletesebb for-

májában megvalósul. Szerintem ekkor az utóbbi jobb a másik kettőnél. Mert a legkiválóbb embernél semmi nem 

lehet jobb. Nagyszerű képességei segítségével hibátlanul uralkodna a néptömegeken, terveit ő tudná a leginkább 

eltitkolni a gonosz emberek elől. Az oligarchiában viszont sokan használják képességeiket a közjó érdekében, és 

heves viszályok támadhatnak köztük, mert mindegyik első akar lenni, és a maga elgondolását akarja megvalósí-

tani. Így aztán ellenségeskedni kezdenek, ami pártoskodáshoz vezet, a pártoskodásból pedig előbb-utóbb véron-

tás lesz. A vérontás után aztán visszatérnek az egyeduralomhoz amely, íme, a legjobb. Ha a nép uralkodik, bizo-

nyosan meggyökerezik a gonoszság. Márpedig ha az államban gyökeret vert a gonoszság, a gonoszok nem for-

dulnak egymás ellen, hanem erős barátságra lépnek, mert akik ártani akarnak a közösségnek, azok mindig össze-

tartanak. Így megy ez mindaddig, amíg nem áll valaki a nép élére, és el nem kergeti a gonoszokat. Ezt az embert 

aztán addig csodálja a nép, amíg a csodálattól egyeduralkodóvá nem lesz. Amiből ugyancsak kiviláglik, hogy a 

legjobb az egyeduralom. Száz szónak is egy a vége: honnan ered – kérdem – ez a mi szabadságunk, és ki adta 

nekünk? A nép? Az oligarchia? A monarchia? Minthogy bennünket egyetlen ember ajándékozott meg a szabad-

sággal, azt indítványozom, hogy a monarchiát – az egyetlen ember uralmát – részesítsük előnyben. Különben se 
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változtassuk meg ősi hagyományainkat, mert az nem vezet jóra.” „Muraközi Gyula ford.: Hérodotosz: A görög – 

perzsa háború III. könyv 79-80-81-82. fejezetek, 228-230. o.”  

 

3. számú melléklet: {83. oldalról} 

 

És most azt kérdezem: lehet-e „Fény-arcú” egy „naparcú NAPFIA” pogány…? Lehet-e istentelen, vagy 

Isten nélkül élő…? Sohasem, hisz tudja, hogy csak úgy lesz „fényarcú”, ha a lelkében lakozó istenerő sugároztat-

ja orcáját. Hát ilyenek voltak az árpádi „Istenes Honfoglalók”. 

De mindenki azt kérdezhetik hogy: „akkor miért hívták mégis őket pogánynak”…?  

Én azt kérdezem vissza: „kik hívták őket pogánynak…?” Egyedül a római egyház ránk maradt írásaiban 

található meg ez a dicstelen jelző, és azért, mert a római katolikus egyháznak az 1962-ben megkezdődött II. 

Vatikáni Zsinat határozatáig minden más-vallású pogány és eretnek volt. Csak ezzel a zsinati határozattal 

lettek a többi keresztény felekezetek is és az egyéb vallások követői „istenhívőknek” elismerve. Miképpen azt 

mondja e zsinat 1965 december 7-én kelt jegyzőkönyvének „Libertás Religiosa sub Luuce Revelationis” c. feje-

zete. {Concilio Vaticano II. (Biblioteca de Autores Crristianos, Madrid, 1966. 695. old.} I. István király korában 

tehát a „pogány kifejezés alatt azt kell érteni, hogy „NEM KATOLIKUS”. …  

Árpád apánk és népe NEM VOLT POGÁNY ÉS NEM VOLT RÓMAI KATOLIKUS, hanem a keleti ke-

reszténységhez tartoztak.  

 

4. számú melléklet: {97. oldalról}  

 

908-ban folytatódik a magyarok kalandozásai. Az Elba melletti szlávokkal szövetkezve Thüringiát és 

Szász országot támadják meg, egészen az északi tengerig vezet útjuk.  

909-ben az alemannok s a frankok földjét pusztítják, de visszavonulásokkor Arnulf herczeg és Liutpold 

fiától vereséget szenvednek.  

910-ben Lajos-király fegyverbe szólítja a bajor, frank és sváb lovagokat. A magyarok értesülve a német 

király tervéről, Ausburgnál a Lech mezejéhez vonultak és megtámadták a németeket.  

Lajos-király halála után németek belső viszályait felhasználva, 911-ben és 912-ben ismét támadást intéz-

tek a Rajnáit, és Türingián keresztül tértek haza.  

913-ban a bajor és sváb földet látogatják meg.  

915-ben a Konrád ellen föllázadt s tőle elűzött Arnulf herczeg biztatására Thüringiát és szász országot ro-

hanták meg, kirabolták, majd felgyújtották a Fuldai apátságot.  

916-ban Vesztfáliát feldúlják, Brémáig nyomulnak. Ősszel Regensburgban Arnulffal szövetkeznek.  

917-ben Bázel városa után Elzász, Lotharinhgia a célpont.  

A következő esztendő váratlan fordulatot hozott: a győztes Arnulf családjával a magyarokhoz menekült, 

mert összeütközésbe keveredett Konrád királlyal. 918-ban visszatért Bajorországba. A vele vívott csata után 

Konrád király meghal, utódja azonban nem Arnulf, hanem Henrik szász herceg lett. A magyarok az új uralkodó-

val is éreztetni akarták erejüket, s 919-ben „Szászországot kegyetlenül feldúlták”, s nagy zsákmányra tettek 

szert.  

919-ben Szász országot keresik fel.  

921-ben Berengár királyt támogatják Olaszországban. Majd Alsó-Itáliában pusztítottak, 922-ben Apuliá-

ban kalandoznak.  

924 kezdetén a pártütők Berengárt orozva meggyilkolván, halálának hírére a magyarok Szalárd vezérlete 

alatt Felső-Itáliába rontottak, hogy szövetségesükért bosszút álljanak. Milanóig nyomulnak elő s azután a gazdag 

Páviát fogták ostrom alá, melyet nyilaikra tekergetett égő kanócokkal fölgyújtottak és porrá égettek. Páviától 

nyugatnak fordultak a magyarok; a Savoyai havasokon s betörtek Burgundiába, Berengár legnagyobb ellenségé-

nek országába. Itt egy szűk völgyben körülfogták őket, de ők keresztülvágván magukat Pireneusi hegyekig s az 

Atlanti óceánig kalandoztak.  

924-ben a Szászokkal békét kötnek.  

926-ban a Rajna bal parti vidékén pusztítanak s Lotharingián át a Champagne vidékére nyomulnak, majd 

a Bódeni tó felé fordultak, meglátogatva a szent-galloni kolostort is.  

A 10. században Itáliát a német (frank) birodalom szerette volna a hatalma alá vonni. Ebben a harcban az 

uralomért küzdő dinasztiák egymás ellenében gyakran felhasználták a magyarok fegyveres erejét. Eleink ezt ki is 

használták, s rendszeresekké váltak a „kalandozó” hadjáratok, melyeknek célja az volt, hogy kierőszakolják a 

rendszeres adófizetést. A német, illetve a francia földre vezetett hadjáratokból is nem egy esetben Itálián át tértek 

vissza a magyar hadak.  
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929-ben Burgundiát pusztítják, elárasztják Frankóniát, a sváb földet, majd Wormsnál átkelvén a Rajnán, 

Franciaországot és Olaszországon keresztül térnek haza.  

932-ben Henrik király Merseburgi csatában legyőzte a magyarokat.  

Az a szövetség, amit a magyarok, Árpád kündü és Kuszál gyula kötöttek Bölcs Leó római császárral 894-

ben a bolgárok ellen – tartósnak bizonyult. Négy évtizeden keresztül nem vállalkoztak a magyarok balkáni akci-

óra. Akkor viszont, amikor a német adózás a 933-as riadei vereség miatt megszűnt, a figyelem délfelé fordult. 

Al-Maszudi muszlim történetíró szerint a magyar támadást egy bolgár akció provokáltak ki. A rómaiak (bizánci-

ak) is belekeveredtek a háborúba, mert tetemes haddal segítették a bolgárokat, a magyarok és a velük szövetség-

ben támadó besenyők ellen. Az első összecsapás a keresztény csapatok sikerét hozta.  

Majd, a keresztényekre lecsapott a magyar-besenyő derékhad, győzelmet aratott.  

934-ben a Balkánon át Thrácziát foglalják el, és Konstantinápolyig száguldoznak.  

935-ben Burgundiát, Aquitániát érintették a magyar dúlások.  

936-ban a sváb és a keleti frank földön járnak, majd Franciaországot pusztítják.  

937-ben Burgundián és Savoyán keresztül Felső Olaszországba nyomulnak.  

938-ban Bajorországon át Thüringiába s innen Szászországba törnek. Itt vereséget szenvedtek. Ez volt 

utolsó hadjáratuk, melyet Észak Németország ellent intéztek.  

940-ben Olaszország, 943-ban a keleti birodalom felé vették az irányt.  

941 körül indultak újabb balkáni akcióra a magyarok, de egy sikertelen dunai átkelés veszteség miatt 

kedvüket szegte. A 943-ban támadás viszont sikerrel járt. A birodalom jobbnak látta kiegyezni.  

944-ben Bajorországra törnek, ahol Bertold herczeg a bajos és karantán hadakkal a Traun folyó mellett 

augusztus 11-én útjukat állta és fényes győzelmet aratott rajtok.  

Őseink eddig leírt hadjárataiban a fejedelmek nem vettek részt. A külföldön kalandozó csapatok vezérei 

közt sem Árpád, sem Zsolt nem említettnek. Majd Taksony, aki harcias fejedelem volt, 947-ben Itáliába rontott, s 

félsziget leg délibb pontjáig száguldott.  

948-ban a békekötés megújítása érdekében, Konstantinápolyba utazik Turkia, azaz Magyarország rang-

ban harmadik embere, Káli horka fia Bulcsú és Árpád dédunokájának, Tevelinek a fia, Termacsu (Tormás). A 

békét megújítják, sőt Bulcsú meg is keresztelkedett. A Kárpát-medence keleti részének lényegében szuverén ura, 

Gyula is megkeresztelkedett.  

 

Az ezredforduló előtti évszázad meglehetősen mozgalmasra sikeredett Európa életében. Sorsfordító ese-

mények történtek. Mindenekelőtt a X. század eleji káoszból, ha sok vér és szenvedés árán, de mégis kikászáló-

dott Európa. Ez az az időszak, amikor a legtöbb ma is létező államnak kialakult az alapja, formája. A keresztény 

vallást elfogadó területek a szárazföldön jelentősen megnövekedtek. Az ezredfordulóra kereszténnyé vált a Kár-

pát-medence s Lengyelország területe is, csakúgy, mint az orosz területek. A szláv államok közül Morvaország a 

X. század elején összeomlott, örökébe a cseh állam lépett, szomszédságában kialakult a lengyel állam.  

948-ban a keleti birodalmat támadta meg egy magyar sereg, mely egészen Konstantinápolyig barangolt.  

950-ben Henrik bajor herczeg, I. Ottó testvéröccse, ez évben két csatában győzte le a magyarokat, sőt állí-

tólag országunkba is benyomult, a honnan kincsekkel megrakodva s az előkelők nejeit és gyermekeit rabokul 

hurcolva tért haza.  

Csaknem másfél évtized múltán 951-ben tűntek fel magyarok gall földön, de hazafele a bajoroktól vere-

séget szenvedtek. 955. évi augsburgi csatavesztés után a nyugati magyar katonai vállalkozások megszűntek.  

A szenvedett kudarcok ellenére 951 tavaszán Felső-Itálián s Alpokon átkelve a Rhone mellékét pusztítják; 

innen Aquitániába s a Loire mentén az Atlanti óceánig nyomulnak elő.  

A német belső pártütők hívására 954 tavaszán elözönlötték Bajorországot. Később a Maas parti vidékét 

áraszták el, ahonnan Franciaországra és Burgundiára törnek.  

955-ben Bulcsú és Lél (Leel) vezérlete alatt a Duna jobb partján nyomultak elő s Bajorország déli részét 

pusztítva egész a Fekete erdőig kalandoztak. Egy hadosztályuk Augsburgra támadt. Ulrik püspök megáldoztatta 

vitézeit és buzdító beszédet intézett hozzájuk.” Ha szinte a halál árnyékának völgyében járnék is, nem félek a 

gonosztól.” A zsoltár e szavaival biztatta vitézeit s e szavak különös hatással lehettek rájuk. Augsburg fölmenté-

sére közeledett Ottó király a német hadakkal. Bulcsú és vezértársai elhatározták, hogy Ottó elé indulnak.  

 

A király táborában voltak a bajorok, frankok, svábok és szászok, egyedül a lotharingiak maradtak honn, 

nyilván azért, mert a Rajnáig kalandozó magyarok útjukat elvágták. Augusztus 9-én a német sereg a Lech folyót 

balról szegélyző cserjés magaslaton csatarendben nyomult előre. A nyolc hadosztály közül egyikben sem volt 

sokkal több ezer lovasnál; a szolgák és csatlósok száma lehetett öt-hatszor annyi. A németek számát 15-20.000-

re tehetjük; kevesebben voltak, mint a magyarok, de jobban voltak fölfegyverezve, a mellett teljes erővel támad-

hattak, míg a magyarok a portyázásban, meg a hosszas sikertelen ostromban kifáradva indultak harcba. Hogy 

őseink Augsburgnál vereséget szenvedtek, nagyrészt maguknak köszönhették. A németek annak előtte ily elhatá-

rozó győzelmet nem nyertek a magyarokon. Menekülés közben Bulcsú, Lél és egy harmadik vezére a magyarok-
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nak, szintén a németek kezébe került. Regensburgba vitték őket, Henrik herczeghez, ki a városnak Magyarország 

felé néző keleti kapuja előtt mindhármukat fölakasztatta.  

 

Nem volt olyan nagy csapás Magyarországra az augsburgi (Lech-mezei 955-ös) csata, ahogyan azt a nyu-

gat felfújta, és ahogy azt a finnugoros történész uraink nekünk bebeszélik. Az általuk emlegetett 100.000-es 

veszteség a hamisítás csimborasszója, mert a teljes magyar haderő összesen hét tumánból állt, ami kb. 70.000 

harcost tett ki. A hét tumánból, csak három féltumán, azaz 15.000 harcos volt Augsburgnál. Ebből két féltumán 

5000 - 5000 harcos foglalt állást Lél, és Bulcsú vezetésével a Lech folyó nyugati oldalán, és a harmadik féltumán 

5000 harcos pedig Botond vezetésével a Lech folyó keleti oldalán tartózkodott. Botond a vitézeivel, a 10.000 

elárult, és ennek következtében fogságba esett, lefegyverzett magyar harcos embertelen, és ocsmány lemészárlá-

sa után, jogos haragjában végig pusztította a bajor földet. Erről, és a nyugatiak által elkövetett fegyvertelen em-

berek lemészárlásáról elfelejtenek szólni ezek a finnugoros urak. A finnugoros urak elfelejtenek említést tenni 

sok más nyertes csatáról is, többek között a 910-ben megvívott augsburgi ütközetről, ahol a magyarok szintén jól 

elnáspángolták a nyugat hadseregét. Ezek az urak csak a vesztes csatáinkat fújják föl, és sulykolják belénk, de 

azokat is kiforgatva, hogy minél kisebbnek érezzük magunkat. 128  

 

Nyugat és délnyugat felé nem is kalandoztak többé a magyarok, hanem inkább a keleti birodalmat láto-

gatták. 958 tavaszán átkeltek a Dunán s a Balkán hegységen, elborították Thrácziát és Konstantinápolyig szágul-

doztak.  

961-ben újból betörtek Thrácziába. Következő évben a görögök ismét győzelmet arattak rajtuk.  

963 után a bolgár görög ellentétek a kievi orosz fejedelem is megjelent a hadszíntéren. A magyarok szö-

vetséget kötnek Szvatoszlávval akiket Bardász legyőzte először a besenyőket, majd az oroszokat végül a magya-

rokat. E vereség után Szvatoszláv a Balkánon át visszavonul a bolgár földre, a hol seregét a görögök a Duna 

mentén fekvő Szilisztra köztelében 971-ben megsemmisítik. Ebben a csatában a magyarok, mint az oroszok 

szövetségesei szintén részt vettek.  

971. év után nem bántják többé a keleti birodalmat, s végkép abban hagyják a külföldön való kóborlást. 
129  
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Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete. Akadémia Kiadó Budapest, 1981. Akadémia Nyomda  

Dienes István: A Honfoglaló Magyarok, Hereditás – Corvina Kiadó Budapest, 1974. Athenaeum Nyomda  

Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár Antológia Kiadó Lakitelek, 1993  

Dukkon Ágnes: A régi kalendáriumok titkaiból. Závodszky Géza szerk.: Fejezetek a magyar művelődés történe-

téből ELTE TFK 1992 Opitech Kft. Nyomda  

Dümmerth Dezső: Árpádok nyomában Budapest, 1977. Panoráma Kiadó  

Dümmerth Dezső: Álmos, az áldozat. Franklin nyomda, Budapest. Panoráma Kiadó 1985  

Dümmerth Dezső: Álmos az áldozat Panoráma Kiadó Budapest, 1986. Franklin Nyomda  

 

Eősze László: Kodály Zoltán életének krónikája Zeneműkiadó Budapest, 1977. Egyetemi Nyomda Budapest  

 

Feiszt György: Röviden a magyar címer és pecséttanról Tankönyvkiadó 1986  

Dr. Fehér M. Jenő: A középkori magyar inkvizíció. Buenos Aires 1967.  
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Ferenczy Zoltán szerk.: A magyar irodalom története 1900-ig. Budapest, 1916. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 

Rt.  

Josephus Flavius: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról Helikon Kiadó 1984. Kner Nyomda Gyoma  

Fodor István: SAECULA HUNGARIAE 1000 -1985  

Fodor István: Leletek Magna Hungariától Etelköz  

Friedrich Klára – Szakács Gábor: Ősös és Írások Kiadó Szakács Gábor, Regiszter Kiadó és Nyomda Kft. Buda-

pest, 2008.  

Fritz Tamás: Veszélyes Magyarország Kairosz Kiadó Budapest, 2012. Kinizsi Nyomda, Debrecen  

Fodor István összeállításban: SAECULA HUNGARIAE – 1000 – 1985. A kötetet szakmailag Kosáry Domokos, 

Lukácsy Sándor, és Szerdahelyi István ellenőrizte. A grafikai díszeket Orosz István készítette. A kötetben sze-

replő szövegrészeket: Czeglédy Károly, Györffy György, Horváth János, Király Péter, Kniezsa István, Morav-

csik Gyula és Pais Dezső fordította. Révai Nyomda  

Foyta István: Honnan származunk; Mit adtunk a világnak; Kik a rokonain. Kiss Sándor kiadása, Bátori Testvérek 

nyomdájában készült 1961. július 15-én Centenera 2266. Buenos Aires  

Fülöp Zsuzsanna szerk.: 1100 éve Európa szívében KÉSZ megbízásából a JEL könyvkiadó gondozásában 1999. 

Naszályprint Nyomda Kft Vác  

 

Gombocz Zoltán: A bolgárkérdés és a magyar hunmonda. Magyar Nyelv XVII. kötet, 1921.  

Geréb László fordításában: Képes Krónika 1971. A magyarok régi és legújabb tetteiről, eredetükről és növeke-

désükről, diadalaikról és bátorságukról 1358. Magyar Helikon Kiadása Budapest 1971, Zrínyi Nyomda  

Grandpierre K. Endre: Aranykincsek hulltak a Hargitára. Népszava Kiadó Vállalat 1990. Ságvári Nyomda  

Györffy István - Viski Károly: A Magyarság Tárgyi Néprajza II. kötet 1931 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

1931 Budapest  

Györffy György: Anonymus Rejtély avagy történeti forrás? Akadémia Kiadó, Budapest 1988. Hermész Köny-

vek. A sorozatot szerkeszti: E. Bártfai László  

Györffy György és Gy. Ruitz Izabella fordításában: Julianus barát és napkelet fölfedezése Szépirodalmi Könyv-

kiadó 1986 Kner Nyomda Gyomaendrőd. Sorozatszerkesztő: Szalai Anna  

Györffy György főszerkesztésében, Kovács László szerkesztésében: Honfoglalás és régészet Balassi Kiadó Bu-

dapest, 1994 Zenemű Nyomda  

Györffy György szerk.: 1975. in.: Györffy György fordításában: Kézai Simon: A magyarok története  

Györffy György: István király és műve Gondolat Kiadó Budapest, 1977. Zrínyi Nyomda  

Györffy György: István király emlékezete Magyar Helikon 1993. Zrínyi Nyomda  

Györffy György szerk.: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról 2. bővített kiadás. (Nemzeti könyvtár sorozat 

Történelem. Munkatársak: Czeglédy Károly, Harmatta János, Horváth János, Kakuk Zsuzsa, Kniezsa István, 

Moravcsik Gyula, Németh Gyula, és Pis Dezső). Gondolat Kiadó 1975. Szegedi Nyomda  

Györffy György szerk.: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. in.: Rózsa György és Czennerné Wilhelmb 

Gizella: Képzőművészeti bibliográfia  

 

Halász Zoltán: Romvárosok a sivatagban - Móra Könyvkiadó Budapest, 1966. Egyetemi Nyomda  

Hérodotosz: A görög-perzsa háború, Fordította: Muraközi Gyula. Osiris Kiad, 1997. Széchenyi Nyomda kft. 

Győr 

Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Európa Könyvkiadó Budapest, 

2014. Szekszárdi Nyomda Kft.  

Hóman – Szegfű: Magyar történet I. kötet. Budapest, 1935. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Reprint. 1990. 

Alföldi Nyomda.  

Hóman - Szegfű: A Magyar Nemzet Története Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 1935. Állami 

Könyvterjesztő Vállalat – Maecenas Könyvkiadó – Állami Nyomda közös gondozásában 1999.  

Hóman Bálint, Szekfű Gyula, Kerényi Károly: Egyetemes Történet I - IV. kötet. Magyar Szemle Társaság meg-

bízásából, Budapest 1936. Révai Testvérek Irodalmi Intézet RT.  

Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent István királytól Mohácsig. Magyar Szemle Társa-

ság Budapest, 1931. Tipográfiai Műintézet nyomda.   

Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben I. kötet Rajzolta Rohbock Lajos történelmi és helyira-

ti szöveggel. Darmstadt. 1856. Kiadja és nyomtatja Lange Gusztáv György. Lauffer és Stolp bizománya Pesten  

Huszka József: A magyar turáni ornamentika története Nyers Csaba magánkiadása Budapest, 1996. HTSART 

Nyomda  

 

Iványi-Grünwald Béla: A legújabb kor története IV. kötet Budapest A Magyar Szemle Társaság Kiadása, Révai 

testvérek Irodalmi Intézet RT nyomdája 1937  
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Józsa Judit: Magyar Nagyasszonyok Józsa Judit kiadása Budapest, 2015. Runner Média Kft. Nyomdaüzem Ba-

lassagyarmat  

Józsa Judit: Magyar Mesevilág Józsa Judit kiadása Budapest, 2008. HÍR-ÁSZ Kft. Nyomdaüzem Balassagyar-

mat 

Józsa László: A fazekas palaszobra Firtos Művelődési Egylet, 2015. Silk Design Nyomda  

 

Katona Tamás felelős szerkesztő: Bibliotheca Historica. Korona kilenc évszázada. Történelmi források a magyar 

koronáról. Európa Könyvkiadó 1979 Dürer Nyomda Békéscsaba  

Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Magyarság - Szimbólumok Európa Folklór Intézet - Teleki László alapít-

vány, Budapest, 1999. AMULETT ’98 Kft   

Károli Gáspár: SZENT BIBLIA, azaz: ISTENNEK Ó ÉS ÚJ TESTAMENTOMÁBAN fogalmazott egész 

SZENT ÍRÁS. Pest, 1871. Reichard Á. és Társa.  

Kéki Béla: Az írás története Gondolat Kiadó Budapest 1971. Athenaeum nyomda  

Kinda István: A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei Kiadja a Csángó Néprajzi Múzeum és a Kriza János 

Néprajzi Társaság 2014. T3 Kiadó és Nyomda  

Kinda István: A Székely Nemzeti Múzeum Felelős Kiadó Vargha Mihály igazgató Sepsiszentgyörgy 2013. T3 

Kiadó és Nyomda  

Kiss Dénes: Emberszám Fríg Kiadó 2008 G-Print Nyomda  

Kiszely István: A magyarság őstörténete Püski Kiadó Budapest, 1996. Gyomai Kner Nyomda  

Kodály Zoltán: A magyar népzene Zeneműkiadó Budapest, 1971. Zeneműnyomda Budapest  

Kodály Zoltán: Visszatekintés I. kötet, harmadik kiadás. Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1982 Zeneműnyomda   

Kodály Zoltán: Utam a zenéhez; Öt beszélgetés Lutz Besch-sel; Zeneműkiadó, Budapest 1969 Alföldi Nyomda, 

Debrecen  

Kohn Sámuel: Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Akadémia Kiadó Reprint sorozata. Aka-

démiai Kiadó és Nyomda Vállalat Budapest, 1990. Eredeti kiadás: Budapest. Zilahy Sámuel Bizományában 

1881. Athenaeum r. társ. Könyvnyomda  

DR. Kolosvári Sándor, DR Óvári Kelemen fordítása: Werbőczy István: Hármaskönyv. A Kőrösi Csoma Sándor 

Egyetem jegyzete, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2006.  

Komoróczy Géza: A Sumér irodalom kistükre Európa könyvkiadó Budapest, 1970, 1983. Kner Nyomda  

Koroncz László és Zsédely Gyula szerk.: Vasárnapi Könyvünk C. Szent István Társulat, Budapest, 1985. Frank-

lin Nyomda  

Kováts Annamária riportja Lovász Irénnel. (Új Ember) – Mértékadó 2013. december 16-22.  

Kovács Éva – Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények Budapest, 1980.  

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. Kölcsey Ferenc válogatott művei Első kötet Szépirodalmi 

Könyvkiadó Budapest, 1951.  

 

Lacza Tihamér: Az ókor emlékezete Lilium Aurum Dunaszerdahely 2004. Žilinské tlačiarne., Érsekújvár  

László Gyula: Múltunkról utódainknak I-II. kötet. Püski Kiadó Budapest, 1999. Gyomai Kner Nyomda  

László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról; Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest, 1982. Athenaeum Nyomda  

László Gyula: Árpád népe; Helikon Kiadó Budapest, 1988. Kossuth Nyomda  

László Gyula Rácz István: A nagyszentmiklósi kincs, harmadik kiadás, Corvina Kiadó. Kner Nyomda, Dürer 

üzeme, Békéscsaba 1983  

László Gyula: Őstörténetünk Egy régész gondolatai néppé válásunkról. Tankönyvkiadó, Budapest 1980. máso-

dik kiadás.  

M. Lezsák Gabriella: Avarok a Herke-tónál Antológia Kiadó és Nyomda Kft. Lakitelek, 2008.   

Ligeti Lajos – Attila hunjainak eredete 16. o. Ligeti Lajos: Attila és Hunjai 1940; reprint 1986.  

 

H. S. Maine: Az ősi jog Fordította: Sárkány Mihály. Gondola’ 96 Kiadó Budapest, 1997. Széchenyi Nyomda 

Kft., Győr  

H. S. Maine: A jog őskora Fordította: Pulszky Ágost. A Magyar Tudományos Akadémia Könyv Kiadó Vállalata 

Budapest, 1975.  

Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok Planétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1995   

Martin György: A magyar nép táncai Corvina Kiadó 1974 Kner Nyomda  

Marton Veronika: Az ékírás története Matróna – Győr – 2005.  

Dr. Molnárfi Tibor: A Korona (Regnum Marianum) A valóság mítosza, a mítosz valósága Szent István Társulat 

Budapest, 1996. Garamond Nyomda Kolozsvár.  

Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Második kiadás, Akadémia Kiadó, Budapest 

1988. Akadémia Kiadó és Nyomda Vállalat.  

Muraközi Gyula ford.: Hérodotosz: A görög – perzsa háború I - IX könyv Osiris Kiadó, 1977. Széchenyi Nyom-

da Kft. Győr  
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Nemeskürty István: A biblia örökség A magyar küldetéstudat története. Szabadtér Kiadó, 1998. Gyomai Kner 

Nyomda Rt.  

Németh Gyula Szerk.: Attila és hunjai. i.n.: Németh Gyula: Hunok és Magyarok; Eckhardt Sándor: Attila a 

mondában. Magyar Szemle Társaság Budapest 1940. Az Akadémia Kiadó Reprint Sorozata Budapest, 1986 

Akadémiai Kiadó és Nyomda Budapest.  

Németh Gyula: A magyar rovásírás c. tanulmány „A Magyar Nyelvtudomány kézikönyve II. Budapest. 1934.  

 

Nyáry Éva: A magyar Szent Korona zománcképei, Magyar Ház kiadás Budapest, 2002. Titánia Bt. Press + Print 

Kft nyomda.  

 

Orbán Balázs: A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA, Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I - 

IV kötet. Pest, 1871. Tettey Nándor és Társa Bizománya. Fakszimile kiadás, kiadta a Helikon Kiadó és a Magyar 

Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Készült a Kner nyomda Dürer üzemében 1982  

Prof. Dr. Országh József: Magyar - Hit vagy szellemi nyomor „Pirkan Könyvek” 1977. Buenos Aires Argentina 

Ortutay Gyula főszerkesztésében: Magyar Néprajzi Lexikon Akadémia Kiadó, Budapest 1981. Akadémia 

Nyomda I – IV. kötet  

George Orwell: Szijgyártó László fordításában: 1984  

 

Pauler Gyula és Szilágyi Sándor: A magyar honfoglalás Kútfői. Budapest – Magyar Tudományos Akadémia 

1900. Nap Kiadó Reprint kiadása 2000. Váci Nyomda Kft. i.n.:  

- Marczali Henrik és dr. Vári Rezső: Byzánczi kútfők  

- gr. Kuun Géza: Keleti kútfők  

- Marczali Henrik: Nyugati kútfők  

- Dr. Jagic V., Thallóczy Lajos, dr. Hodinka Antal: Szláv források  

- Fejérpataky László és Marczali Henrik: Hazai kútfők  

- Hampel József: A honfoglalási kor hazai emlékei  

Pap Gábor: MAG HÓ ALATT – Télutón. Püski Kiadó Kft. Budapest 2003.  

Poór Miklós: Az Ősmagyarok Hadi művészete  

Prohászka Ottokár Élet Igéi – beszédek Szent István napján – Budavárában, 1892. aug. 20. (XIII. kötet, 22. 23. 

24. o). Szent István – Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest, 1927. Sajtó alá rendezte Schütz 

Antal  

Rákos Sándor fordításában: Az agyagtáblák üzenete Helikon Kiadó 1963. Békési Nyomdai Telep  

Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai; a «Studium» kiadása Budapest, 1924. 

Ruffy Péter: Magyar ereklyék, magyar jelképek Kossuth Könyvkiadó 1988. 257. o.  

 

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében Nap Kiadó, 2000. S and W Nyomda Nyíregyháza  

Sipos Lajos: Tamási Áron útja Farkaslakától Farkaslakáig. Elektra Kiadóház – Petői Irodalmi Múzeum 2008. 

Novum Nyomda kft.  

Serédi Jusztinian szerk.: Emlékkönyv Szent István Király halálának kilencszázadik évfordulóján A Magyar Tu-

dományos Akadémia Kiadása; Szent István-társulat Bizománya Budapest, 1938. Franklin Társulat Nyomdája  

 

Szabó Eszter: A Szent Korona-eszme időszerűsége. A Magyar Szent Korona és a Szent Korona-eszme közjogi 

jelentésének alakulása. Tanulmánykötet Budapest 2004. Szent István Társulat.  

Szabó Károly fordítása: Béla Király névtelen jegyzőjének könyve A magyarok tetteiről. (A fordítást javította és 

bevezetéssel ellátta: Mika Sándor.) Budapest. Lampel Róbert, Nyomtatott: Wodianer F. és Fiánál. Cs. és Kir. 

Udvari Könyvkereskedés Kiadása. {inter: 1897-1900; OPKD adatbázisa alapján; A. 1813 - 46753}  

Szabó József: Ki a káoszból, vissza Európába. Budapest, 1993. Kráter Kiadó.  

Szabolcsi Bence: Népvándorláskori emlékek a magyar népzenében. A magyar Néprajzi Társaság kiadása. Buda-

pest 1933. Királyi Egyetemi Nyomda.  

Szabolcsi Bence és Tóth Aladár szerk.: Zenei Lexikon I-II kötet Győző Andor kiadása Budapest 1931. Hungária 

Hírlapnyomda RT.  

Szádeczky-Kardoss Lajos útinaplója. Zichy-expedíció Kaukázus, Közép-Ázsia 1895. Kiadja: Magyar Őstörténet 

Kutató és Kiadó Budapest 2000. Gyorsírásból átültette: Schelken Pálma 

Szalai Anna szerk.: Julianus barát és napkelet fölfedezése. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. Kner Nyomda 

Gyomaendrőd. i.n. Györffy György; GY. Ruitz Izabella  

Szalay – Baróti: A Magyar nemzet Története. Lampel R. (Wodianer F. és Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés 

kiadása Budapesten 1895.  

Szent István Király Intelmei és Törvényei, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék könyvkiadója 2001. 2. 

kiadás, Fordította: Bollók János (Intelmek); Kristó Gyula (Törvények)  
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Széchenyi István: A’ kelet Népe Pozsonyban, 1841. Wigand Károly Fridrik Nyomda. Reprint Kiadás. Közgazda-

sági és Jogi Kiadó Budapest, 1985. Széchenyi Nyomda Győr  

Szigeti István: A Szent Korona Titka Aachen 1994. Készült a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

sokszorosító üzemében. Felelős kiadó: Szigeti István Rota eng. sz.: 41/1994.  

Szombathy Viktor szerk.: Évezredek hétköznapjai. i.n.: László Gyula: Magánbeszéd a honfoglalókról és a kettős 

honfoglalásról.  

Szombathy Viktor szerk.: Az őshazától a Kárpátokig Panoráma Kiadó, Budapest, 1985. Franklin Nyomda  

Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi csipkék Székely Nemzeti Múzeum Vargha Mihály Sepsiszentgyörgy 2013. T3 

Kiadó  

Szörényi Levente: „Eltűnt ősbuda nyomában”  

 

DR. Tarnóczi János: Szent István életműve és lelkivilága Ecclesia Könyvkiadó Budapest, 1971. Egyetemi 

Nyomda  

A.J.P. Taylor: A Habsburg Monarchia 1809-1918 Scolár Kiadó 1998. Dürer Nyomda Gyoma.  

Timon Ákos Dr. szerk.: Magyarország története az Aranybullától 1975-ig. Részletek Szász József Bevezetőjé-

ből, és Timon Ákos Dr.: A Szent Korona elmélete c. fejezetéből. Budapest, 1912. Anonimus Történelmi Könyv-

kiadó Vállalat. Schulhof Károly Könyvnyomdai Műintézet Rt.  

Thúróczy János: Képes Krónika Fordította: Bellus Ibolya, a kísérőtanulmányokat Dercsényi Dezső, Kristó Gyula 

és Csapodiné Gárdonyi Klára, a jegyzeteket Kristó Gyula írta. Európa Könyvkiadó Budapest 1986 Alföldi 

Nyomda  

Tormay Cécíle: Bujdosó könyv. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1920. évi megjelenés alapján készült. Gede 

Testvérek Bt. kiadásában, Budapest, 2003.  

 

Dr. Tóth Zoltán József: A Magyar Állam Metamorfózisa. (Szent Korona füzetek I.) Varga Tibor 2007 Magánki-

adás, nyomdai kivitelezés: Rovás Kft.  

Tóth Zoltán József szerk.: A Magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón. Szent István Társulat 

Budapest, 1999. Kalocsai Kaloprint Nyomda  

i.n: Pecze Ferenc: Szemelvények a Szentkorona-tan visszhangjáról a külföldi szakirodalmi forrásokban. 

i.n.: Molnár Tamás: Szakralitás és legitimáció.  

i.n: Zilinczky János: A Szentkorona eszme és története.  

Tóth Zoltán József: Megmaradásunk alkotmánya. Budapest, Hun-Idea kiadó 2007.  

Tóth Zoltán József: Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig. Szent 

István Társulat Budapest 2007 Akaprint Nyomda  

 

Vasárnapi könyvünk „A” év Szent István Társulat Budapest, 1985. Franklin Nyomda Budapest  

Dr. Varga Zsigmond: Az ősmagyar mitológia szumir és ural-altáji öröksége, A Hídfő Baráti Körének Kiadása 

1956. Fabó László 22 Hancock Street, San Francisco, California 94114. Új Reprint Kiadás Gede Testvérek Bt. 

Budapest, 1999.  

Vargyas Lajos: A magyar népzene őstörténete 258. o.  

Váczy Péter: A magyar történelem korai századaiból. História Könyvtár – MTA Történettudományi Intézete, 
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