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HUNOR É S MAGYAR R E G É J E —
ŐSI NAPMITOSZ.
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kell bocsátanunk egyetmást, hogy az olvasó legalább nagy vonásokban megismerkedjék azokkal a csillagászati, jobban mondva asztrológiai fogalmakkal, amelyek minden őskultuszban a Napmithosz
általános alapjául szolgáltak. Csupán azokat az elemeket ismertetjük itt,
amelyek lényegbevágó módon alátámaszthatják azt a feltevésünket, hogy a
Csodaszarvas regéje, mint minden régi mithosz, szerves kapcsolatban áll a
Nappal és a csillagképekkel.
Az a megállapítás, hogy a mithoszok asztrális folyamatokat fejeznek ki
a maguk jelképes nyelvén, nem azt a következtetést vonja maga után, hogy
akkor a mithoszok merő «légbőlkapott» mesék. Ellenkezőleg, az asztrális,
kozmikus folyamatokkal való összefüggés éppen arra utal, hogy az ősi
regék tényeket tartalmaznak. A mithikus szimbolumok mögött valóságok
rejtőznek. «Haj, regö rejtöm . . . » — énekelték a régi igricek, mert misztériumokat, rejtett értelmű, szimbolikus mondákat vezettek be e szavakkal.
Dalaikat «rejteki régi regék»-nek is nevezték. E szavak mélyebb tartalma
nem holmi kitalált s a valóságokkal egyáltalán nem kapcsolatos elbeszélésekre vonatkozik, hanem arra, hogy a rege régi, öreg dolgokat, multból eredő
tényeket mond el, mégpedig «rejteki», vagyis mithikus, jelképes módon.
Nálunk a mithoszkutatás, a mithikus jelképek s az ezekhez kulcs gyanánt szolgáló asztrológia tanulmányozása még jóformán meg sem indult. De a
nyugaton egyre gyarapodik azoknak a komoly tudósoknak a száma, akik
fokozott figyelemmel fordulnak az eddig sommásan «tudománytalanoknak»
bélyegzett kutatási területek felé. Egész sorát nevezhetnők meg oly jónevű
angol, francia és német tudósoknak, akik az asztrológia hitelét visszaállították és a tudomány fórumai előtt is lándzsát törtek e klasszikus ismeretrendszer mellett.
Az asztrológia tétele és tapasztalása szerint (ezt ma már hatalmas
statisztikai adat támogatja), a földi történések és asztrális folyamatok közt
szerves összefüggés áll fenn. S ha ez igaz, akkor a mithoszok, éppen mert
asztrális tények kifejezői s ezeknek a földi történésekkel való kapcsolatát
tárják fel, kozmikus törvényszerűségeken alapuló tényeket, valóságokat tartalmaznak, «rejtenek». De még ha nem ismernők is el az asztrológia általános
érvényét, akkor is tudomásul kell vennünk, hogy a mithoszok asztrális
szimbolumokban gyökereznek s ezért az asztrológia rendszerének alapos
ismerete nélkül nem közelíthetünk a bennük rejlő szellemi gyökerekhez.
Minden szellemi megismerésre képes faj vagy nép ősmithosza az illető
embercsoport létrejöttével, további fejlődésével s általában a Lét döntő fordulataival foglalkozik s e történéseket összefüggésbe hozza az asztrális
folyamatokkal, elsősorban a Nap útjával a csillagképeken keresztül. Ebből
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a szempontból egészen mellékes, hogy nem a Nap kering a Föld körül, hanem
a Föld járja ú t j á t a Nap körül; a Nap körútja, a csillagképekhez viszonyítva,
ugyanaz marad számunkra, akár valóságos, akár látszólagos ez a mozgás.
A mithoszok elsősorban és mindenütt az úgynevezett nagy Napciklussal
függnek össze. Tudnunk kell tehát, mit kell ez alatt érteni. A Nap pályája
(az ekliptika köre) az Állatöv jólismert tizenkét jegyén ível keresztül. A Nap
a következő sorrendben halad át az Állatöv jegyein : Kos, Bika, Ikrek, Rák,
Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak. (E jelképek
minden régi kultúrkörben vagy azonosak, vagy más szimbolumokkal fejezik
ki ugyanazt a jelentéstartalmat.) De tudnunk kell, hogy két Állatöv van.
Az egyik az állandónak tekinthető zodiákus, az állócsillagcsoportok-alkotta
nagy kör, a Nappálya mentén ; a másik a haladó Nap körpályájának változó
Állatöve. Ez utóbbinak kiindulópontja a tavaszi napéjegyenlőség, (aequinoctium) helye, vagyis az a pont az állandó Állatövön, ahol a Nap a tavaszi
napéjegyenlőség idején tartózkodik. Ezt tekintik a Nappálya-Állatöv mindenkori 0-pontjának, a kiindulásnak, tehát a Kos 0°-ának. A Nappálya-Állatöv
azért változó — s azért változik vele együtt ez Állatöv viszonya az állócsillagképek Állatövéhez —, mert a tavaszi napéjegyenlőség pontja évről-évre
hátrább tolódik az égbolton. Vagyis az idei tavaszi napéjegyenlőség idején —
március 21-én — a Nap az állócsillagokhoz, az állandó Állatövhöz viszonyítva,
nem ugyanott állt, mint mondjuk, tavaly március 21-én, hanem körülbelül
50 ívmásodperccel hátrább. Ezt a jelenséget, amelyet a Föld forgási tengelyének a Sarkcsillaghoz viszonyított lassú eltolódása okoz, a napéjegyenlőség
visszamaradásának, praecessiójának nevezzük. A Nap tehát egyidejűleg
kétféle, két ellentétes irányú mozgást látszik végezni. Egy-egy év leforgása
alatt az állatövi jegyek felsorolt rendjének irányában haladva teszi meg körútját, de közben, ha az évenkénti tavaszi napéjegyenlőség pontját követjük,
hátrafelé tolódik el s ezen a praecessios körúton kb. 25.000 év alatt járja be
az állandó Állatöv teljes körét. A Nappálya állatövi beosztását, mint fentebb
mondottuk, mindig a tavaszi napéjegyenlőség pontjától számítják, ebben a
vonatkozásban tehát a Nap minden év március 21-én a Kos 0°-ba jut. De a
praecessió folytán ez az Állatöv nem egyezik meg az állócsillagképek Állatövével. Jelenleg pl. a tavaszi napéjegyenlőség pontja a Halak állócsillagképjegyének első harmadába esik.
A tény, hogy minden régi kultúrnép ismerte a praecessió jelenségét,
az emberi kultúra magas korát bizonyítja. Hiszen ennek az ismeretnek előfeltétele volt, hogy legalább egy praecessiós kör, vagyis kb. 25.000 év tanulságaival és megfigyeléseivel rendelkezzenek ! Mert éppen a praecessios év, az
úgynevezett nagy-Napév, a leírt 25.000 esztendős ciklus, adta az ősi Napmithoszoknak s a ciklust alkotó világérák ismeretének alapját.
A Nap, ha praecessios útját tekintjük, kb. 25.000 év alatt teszi meg az
az egész kört, eszerint a 12 csillagkép-állatövi jegy mindegyikében kb. 2100
évig tartózkodik. Az asztrológia ősidők óta azt tanítja, hogy a Nap hatásai
a földi életre aszerint módosulnak, hogy melyik csillagképben, illetve melyik
állatövi jegyben áll a Nap, mert hatóereje elvegyül az illető állatövi jegy
hatásaival, amelyeket szintén ősidők óta megfigyeltek és ismertek. Ezért
más és más a Nap hatása az év különböző szakaiban, amint az állatövi jegyeken áthalad ; s itt nemcsak fizikai, éghajlati, stb. hatásokról van szó, hanem
az emberi életet általában befolyásoló, főleg pszichikai hatásokról. De magasabb, átfogóbb szempontból így módosul a Naphatás s vele együtt a földi
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élet egész jellege a nagy Napév egyes éráiban is, amint a tavaszi napéjegyenlőség pontja a különböző csillagkép-állatövi jegyeken áthalad. Ami tehát
évenként kicsiben, szűkebbkörű hatásokban végbemegy, az megy végbe a
földi lét nagy fázisaiban is, de sokkal jelentékenyebb, általánosabb hatásokkal, változásokkal. Még pedig megfordított sorrendben, hiszen láttuk, hogy a
nagy Napévet jelző praecessió az ellenkező irányban halad, mint a Nap évi
körútja. A nagy Napévben egymásután következő állatövi csillagképek sorrendje tehát így alakul: Halak, Vízöntő, Bak, Nyilas, stb
A régi mithikus asztrológia azonban a nagy Napév kiinduló pontját
nem a Kos 0°-tól számította visszafelé, (mint az imént mi tettük a szemléltetés

A NAGY (PRAECESSIÓS) NAPCIKLUS
kedvéért), hanem az Oroszlán jegyétől. Hogy miért, ehhez tudnunk kell, hogy
az asztrológia a hét planéta mindegyikét egy-egy állatövi jeggyel hozta
kapcsolatba, azon ősi megfigyelés alapján, hogy az illető planéta a kérdéses
jegyben fejti ki legerősebb, legnyilvánvalóbb hatását, vagyis hogy az egyes
jegyek karaktere megfelel egyes planéták természetének, másoknak viszont
kevéssé, vagy egyáltalán nem. (Asztrológiai értelmezésben nem teszünk
különbséget a Nap, a Hold és a bolygók közt. A «planéták» alatt tehát a Napot
és a Holdat is kell érteni.) A Nap és a Hold egy-egy jegyet kapott «háza»
gyanánt, a többi planéta — a régiek előtt is már ismert öt bolygó — azonban
két-két jegyben otthonos, uralkodó. A mellékelt ábrán láthatjuk ezt a beosztást ; a Nap az Oroszlán jegyében uralkodik (tehát az Oroszlán a Nap
«háza»), a Hold háza a Rák ; a Merkur házai az Ikrek és a Szűz, a Vénuszé a
51*
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Bika és a Mérleg, a Marsé a Kos és a Skorpió, a Jupiteré a Nyilas és a Halak,
a Saturnusé a Bak és a Vízöntő.
Ezt a beosztást figyelembe kell vennünk, hogy a Napmithosz általános
szimbolikája érthetővé váljék számunkra. A nagy Napév kezdő- és végpontja
tehát a Nap háza, az Oroszlán jegye. A Nap delelőpontja a nagy Napciklusban — amit rajzunk feltüntet — felülre kerül, mert az asztrológiában az a
szokás, hogy a csillagos eget nem északnak, hanem délnek fordulva nézik és
ábrázolják. A rajzon eszerint felül van a Nap háza, kulminációjának helye,
aztán következnek az óramutató mozgásával ellentétes irányban az állatövi
jegyek, mint az évi Nappálya állomásai; az óramutató mozgásával megegyező (az előbbivel ellentétes) irányban pedig, mint a nagy Napév fázisait
jelző állomások, fordított sorrendben. A nagy Napév világciklusában tehát az
érák, a fázisok, a tavaszi napéjegyenlőség állomásai így következnek egymásután : Oroszlán, Rák, Ikrek, Bika, Kos, Halak, Vízöntő, Bak, Nyilas,
Skorpió, Mérleg, Szűz.
Mint ahogy a Nap látszólagos napi köríve nappalra és éjszakára oszlik,
aszerint, hogy a Föld egy pontjához viszonyítva a Nap a láthatár felett vagy
alatt jár-e, úgy oszlik a nagy Nappálya világév-köre is nappali, világos félívre és éji, sötét félívre. A nagy Napciklus rajzán a Skorpió és a Bika jegyeit
összekötő vízszintes vonal ábrázolja a szimbolikus láthatárt. A nagy Napévben
a lenyugvó pont a Bika jegye, felkelő pont a Skorpió ; láttuk, hogy a delelőpontnak az Oroszlánt kell tekintenünk, ebből következik, hogy a Vízöntő az
éjfélpont.
A nagy Napévben, a praecessios Nap haladása szerint, még alászálló
és felemelkedő félívet, félévet is megkülönböztetünk. Az alászálló, hanyatló
félívbe tartozik a világnappal második fele (Oroszlán—Bika) és a világéjszaka első fele (Bika—Vízöntő); a felemelkedő félívbe tartozik a világ
éjszaka második fele (Vízöntő—Skorpió) és a világnappal első fele (Skorpió—
Oroszlán).
A régi nagy kultúrák tisztában voltak az egyenként kb. 2100 évig tartó
éráknak egymásra következésével és életformáló, szellemi tekintetben is átalakító hatásával. Az egykori bölcsek ezeket az ismereteket a kultuszok
misztikus, «rejteki» szimbolumaival fejezték ki. Igy felel meg a Világév kulmináló érája, az Oroszlán, nagyjából pedig a nagy ciklus világos fele az Aranykornak, a Paradicsomnak, annak a korszaknak, amidőn a tisztaság, a szellemi és testi magasrendűség elve hatotta át a földi létet; így szimbolizálja az
elbukást, a bűnbeesést, a hanyatlást, a nagy Napciklus lenyugvó pontja, a
Bika jegye ; a közbeeső jegyek jelzik a paradicsomi aranykorból a hanyatlás, szétágazás, zürzavaros összekeveredés felé hajló emberiség korszakait,
majd a Bika-éra az ősi világosság és tisztaság Napjának lenyugvását, alászállását. A Bika-éra történelmileg megfelel annak a kornak, amelyben a Bika
ezoterikus, mithikus szimboluma uralkodott: gondoljunk csak a Bika egyiptomi kultuszára, az asszir-babiloniai szárnyas bikákra, a Mithrasz-kultusz és
az ó-hellén mithológia bika-vonatkozásaira ! (Ugyanez a világérát kifejező
kultusz megvolt és szimbolumaiban mai napig fennmaradt Indiában a Sivakultuszban és a vele kapcsolatos szarvasmarha-tiszteletben is.) A Bika-érát
követte a nagy Napciklusban a Kos érája. A Biblia, a maga «rejteki» nyelvén,
e korszak történelmi folyamatait fejezi ki, amikor leírja a Bika-éra letűntének
és a Kos-éra beálltának időpontjában a zsidók kivonulását Egyiptomból, a
leáldozó Bika-kultusz földjéről. Gondoljunk csak a Kos (bárány) kultikus
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szerepére, az ekkor kialakuló mózesi vallásrendszerben ! (A bárány vérével
megkent ajtófélfák, a húsvéti bárányáldozat szertartása ; az új kultusztól
elforduló s a Bika-kultuszhoz visszakívánkozó zsidók aranyborjúja ; később,
a Kos-érát lezáró és az «Újszövetséget» — a Halak éráját — hirdető Jézus
történetének bárány- és hal-szimbolumai, a régi keresztények hal-jelvénye,
stb.)
E mithikus szimbolumok részletes kifejtése és az érákon való átvezetése
rendkívül érdekes és igen mély gyökerekre rávilágító tanulmány lenne, de az
adott keretek közt nem folytathatjuk a fejtegetéseket. Elég, ha még rámutatunk a nagy Napciklus négy sarkalatos pontjának, illetve jegyének ismétlődő, nagyfontosságú szimbolumaira ; Ezekiel próféta (I., 4.), majd János
Jelenései (IV., 7.) egyértelműleg jelenítik meg az Oroszlánt, a Bikát, a Vízöntőt és a Sast. (A Vízöntőt minden mediterrán kultúrkör «ifjú» képében ábrázolta, a Skorpiót pedig már az egyiptomiak is kettős szimbolummal ruházták
fel, s ez a kettő : a Kígyó és a Sas. A Skorpió jegye, mint sarkalatos fordulópont a nagy Napciklusban, kettős hatást fejt ki; a világéjszaka sötét korszakaiban «földönkúszó», alvilági hatást szimbolizál a Kígyó jelképével, a
világhajnal beállta után — amikor a praecessios Nap újra felemelkedik a
Skorpió jegyében — a Sas jelképezi a felfelé szárnyalást, az emelkedő szellemiség Napfényét.) E négy sarkalatos jelkép, bár eredetét elfelejtették, vagy elrejtették, mai napig is szerepel a Kereszténység templomaiban, mint a négy
Evangélista szimboluma.
A Napmithosz részben a valóságos koroknak megfelelő érákat jelzi,
térben és időben, de legmélyebb jelképességében időn és téren túl fejezi ki a
ciklus rejtelmes vonatkozásait. E Napmithosz, különböző formákban és
különböző misztikus kifejezésekben, minden nagy kultuszban és ősi regében
megvolt. Ahol a régi kultuszok még élnek — pl. Indiában —, ott a Napmithosz
jelképei ma is eleven értelemmel bírnak. Napmithosz többek közt a Bibliabeli Sámson története, az árja-germánság Sigurd-Siegfriedjének regéje, az
ind-árják Visnu-avatárjainak legendái, stb.
A magyarság elődeinek hitvilágában kétségtelenül szintén megvolt az
asztrális mithoszok minden eleme. Sajnos, a régi magyar világkép mithológikus emlékei, a «rejteki régi regék» elvesztek. Az első keresztény térítők, tudjuk, nagy buzgósággal irtották a régi magyar hit minden hagyományát. Ebben
főleg az idegen hittérítők játszottak fontos szerepet. Jól tudták ezek, hogy
egy nép faji istene valójában nem egyéb, mint az illető nép lelkében, vérében,
idegszálaiban élő gondolat misztikus, mágikus ereje, ez pedig a mithoszokban
lakik. A X—XI. század formai vallásosságának vakbuzgó harcosai már nem
értették meg azt, amit a Kereszt régebbi hirdetői világosan láttak : hogy a
különböző fajok és népek Napmithoszai mögött ugyanazon kozmikus valóság
rejtezik. Ezért vehették át aránylag könnyű szerrel a keleti, hellén-római és
germán hitvilág szimbolumait, felruházván ezeket a keresztény kultusz értelmezéseivel. De ami a Kereszténység korai kialakulásában végbement, az
nálunk már nem történhetett meg. A magyar hitvilág ősi jelképei csak egészen
csekély mértékben, vagy egyáltalán nem olvadhattak a keresztény világképbe, mint ahogy pl. a germán Jul-ünnep napmithoszi szimbolumai egybeforrhattak a keresztény Karácsony misztikus jelentésével.
Az a néhány regetöredék, amelyet az Árpádházi királyok krónikásai
megőriztek az utókor számára, mégis feltétlen bizonyossággal mutat rá a Napmithosz szerepére az ősmagyarok hitvilágában. S ebből arra következtethe-
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tünk, hogy a teljes magyar mithológiában a Napmithosznak központi, teljesértelmű kifejezése is megvolt. Hiszen a Napmithosznak fentebb ismertetett
elemei, mint látni fogjuk, erőltetés nélkül alkalmazhatók még a fennmaradt
regetöredékekre is. Csak éppen a teljes mithoszkör hiányzik. A rokonnépek
mithoszainak hasonló vagy egyező elemeivel ugyan nagyrészt kiegészíthetnők a magyar mithosztöredékeket, de nem szándékozunk a feltevések területére csapni. Ezért megelégszünk a rendelkezésre álló, magyar feljegyzésekből közvetlenül ismert regetöredékekkel, hogy rámutassunk a bennük felismerhető Napmithosz-elemekre.
Tudtommal eddig nem történt kísérlet az egyetemes mithosz-elemeknek a magyar ősregékkel való kapcsolatbahozatalára. Kísérletem nem akar
több lenni kísérletnél, de azt hiszem, nem fölösleges igyekezet az, ha sikerül
kimutatnom, hogy a mithikus szemlélet gyökereit feltáró ismereteket eredményesen alkalmazhatjuk kulcs gyanánt ezen a területen is.
Hunor és Magyar a regehagyomány szerint Ménrót (Nemrót) fiai.
Ménrót tudvalevően azonos Nimróddal, aki «nagy vadász vala az Úr előtt».
Ismert tény, hogy az Orion csillagképét a megfelelő kultúrkörök területén
másképpen Nimródnak nevezték. Az Ikrek csillagképe az ősmagyar mithológiában nyilván Hunort és Magyart jelentette, mint ahogy a görög mithológiában
Castor és Pollux jelképezte az Ikreket. «Két egytestvér» — Ikrek. Nem vitás,
hogy a magyar mithikus szemlélet a regés hősöket kapcsolatba hozta a csillagképekkel, a csillagos égbolttal: elég, ha a Hadak útjára, vagy Csaba Nyilára utalunk.
Vegyük figyelmesen szemügyre a nagy Napciklus rajzát. A NimródOrion csillagképe a Bika jegyében áll, vagyis az égbolt látszólagos körforgásában az Ikrek csillagképe előtt jár. Nimród tehát az Ikrek elődje; az Ikrek pedig
Nimród követői, utódai, fiai.
Ha a rege minden részletét, előzetes elemeit ismernők, még könnyebb
lenne a mithikus egyezéseket kimutatni. De nehogy fantasztikus feltevésekbe
tévedjünk, kövessük csupán nagy vonásokban a mithosz útját, az egészen
nyilvánvaló egyezésekben.
A Csodaszarvas — maga a Nap. A mithoszban nyilván a nemzetség,
a faj alászálló, hanyatló dicsőségét is jelképezte, hiszen látjuk, hogy a rege
— az Ikrek és az Orion-Nimród helyzete szerint — az alászálló félívre utal.
A vadászó Hunor és Magyar elől tovafut, tovatünik a Csodaszarvas : a praecessios Nap az Ikrek jegyéből a Bika jegye felé siet. A Tejút csaknem minden
ősi Napmithoszban szerepel s legtöbbször mint víz, vagy mint fa jelenik meg
jelképesen. Erre egész sereg példát hozhatnánk fel. A Csodaszarvas-regében
(mint akár a Sigurd-Siegfried regében is) a két jelkép együttesen jelenik meg
s így a szimbolikus egyezést még jobban hangsúlyozza. A Csodaszarvas
ingoványos, tehát vizes erdőségbe veszi ú t j á t : a Nap az Ikrek előtt áthatol a
Tejúton a Bika csillagképe felé vezető útjában, mint azt a rajzon is megfigyelhetjük. Ott azután eltűnik Hunor és Magyar elől: a Nap alámerült a Sötétségbe,
elrejtezett. Hunor és Magyar (az Ikrek) a tovatünő Nap-Csodaszarvas helyett
csupán a Bika csillagképét érik el (az Ikrek csillagképe határos, összeér a
Bikával). A Bika misztikus jellegét a párzásnak, a földies értelmű testi gyarapodásnak, szaporodásnak Vénusza fejezi k i ; ez az alsóbbrendű, anyagias
Vénusz-hatás jellemzi az asztrológia szerint a Bika jegyét. A Nap-Csodaszarvasnak a Bika-ponton el kellett tünnie, alá kellett merülnie, hogy az
ismeretlen, «rejteki» sötétségben sejtelmesen vezesse követőinek, híveinek
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útját. A Bikának előbb említett Vénusz-hatását a Csodaszarvas-regében
az erdőn túl táncoló, csábos, kívánatos leányok testesítik meg. Az Ikrek
és a velükjáró vadászok (a Nimród népe, v. ö. Nimród a Bika jegyében!)
egybekelnek a Bika-Vénusz leányaival. E jegy ősi asztrológiai jellemzése
a földi javakban, anyagias értelemben való gyarapodás, szaporodás,
kiterjedés; e hatást a modern asztrológia tapasztalatai igazolják az egyéni
életekben is, a horoszkópia kapcsán. Mi több, az asztrológia a Bika jegyével
hozza kapcsolatba az énekhangot és a kifejező művészeteket is : a leányok
énekelnek és táncolnak, amikor Hunor és Magyarék rájuk akadnak! Látjuk
tehát, hogy minden erőltetés, kiagyalt ráfogás nélkül végigmehettünk a
Csodaszarvas-rege fennmaradt elemeinek Napmithosz-kapcsolatain, egészen
odáig, hogy Hunor és Magyar, azaz Nimród népe, az ingoványon túl talált
nőkkel egybekelvén, elszaporodott, számban és erőben meggyarapodott.
A Bika után következő jegy, a Kos, marsi jellegű, még pedig a durvább,
kezdetlegesebb marciális férfiasságot fejezi ki, s ezzel itt a hun-magyar nép
kezdeti állapotára is utal.
A rege megszűnik, megszakad ezen a ponton. De feltételezhető, hogy
megvolt az összefüggése az egész elveszett magyar — vagy hún-magyar —
mithoszkörrel. A Napmithosz további ciklusrészei is bizonyára megvoltak.
Más, szintén a krónikások feljegyzéseiben fennmaradt mondatöredékekben megtalálhatjuk a mithosz felemelkedő ívére, a Nap dicsőséges felszállására utaló elemeket is. Lehet, sőt nagyon is valószínű, hogy ezek az elemek a
honfoglalást jóval megelőző időkben még más, régebbi, ősi héroszokra vonatkoztak, s a magyarok e mondaelemeket csak későbben vitték át újabb hőseikre, Attilára, Álmosra, stb. Az Attila-rege (még a germán mondában megjelenő formájában is) tagadhatatlanul magán viseli a Napmithosz jellegét.
Példa erre — hogy legalább egy elemre utaljunk — Attila halála : a Nap
lehanyatlása, bukása, sötétségbemerülte a Bika-Vénusszal való találkozás
pontján, a Krimhilddel töltött nász-éjszakán. (Megjegyzendő, hogy Krimhild-Gudrun a Siegfried-mondában is az alantas, káros hatású, bukásba sodró
Bika-Vénusz hatást testesíti meg.) De maradjunk csak a közvetlen magyar
vonatkozásoknál. Az Álmos születéséről szóló rege — mely bizonyára egy
sokkal régebbi regének Álmosra való alkalmazása — nyilvánvaló módon
csatlakozik a Napmithosz ciklusához.
Hunor és Magyar leszármazottjai földies, anyagias értelemben ugyan
megsokasodtak és marsi, férfias erőben meggyarapodtak (Bika-Kos), de dicsőségük napja mégis a sötétségbe (a ciklus éjszakájába) merült. Ám éppen a
Napmithosz kör-jellege hozza magával a jövendő kiemelkedés bizonyosságát
is. Lássuk hát, milyen kapcsolatban áll a dicsőség, az emelkedés felé vezető
Álmos születése a Napmithosszal.
Álmos anyja álmában sast (turult, karvalyt) lát a magasba szárnyalni, s
a táltosok ebből megjövendölik, hogy a szíve alatt hordott fiú nagy hős lesz
és dicsőségre fogja vezetni népét. Álmos anyjának neve Emese; ebben a névben már az eddigi kutatás is a magyar emse szó ekviválensét látta. Különösnek
tetszhetik, hogy a rege dicső asszonyának neve — az anyasertés nevével álljon
kapcsolatban. De legott más színben látjuk a dolgot, ha tudomásul vesszük,
hogy a kínai Állatövben a Bikának megfelelő jegyet és csillagképet nem bika,
hanem sertés képe szimbolizálja. A sertés, szaporaságával, testi gyarapodásra
való hajlamával, földhöz, sárhoz húzódó természetével, a kínai világképben
éppoly kifejezőjévé vált a már ismételten említett asztrológiai jellegnek, mint
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a déli kultúrkörökben a Bika. Ez az egyezés még más irányban is értékes,
eredményekkel bíztató kultúrhistóriai kutatás alapjául szolgálhat, mert arra
enged következtetni, hogy a magyarság elődei csillagismeretük egy részét,
valószínűleg annak régebbi elemeit, Kína (Mongolország) felől nyerték.
Az újabb rege kiindulása egybevág a Csodaszarvas-rege befejezésével.
Emese, vagy Emse, mint láttuk, a Bika-Vénust szimbolizálja. Amikor nyugaton a Bika csillagképe alámerül (az anya mindig feláldozza, alárendeli magát
a megszületendő sarjadéknak), keleten felemelkedik a Skorpió. Fentebb ismételten is rámutattam, hogy amikor a nagy ciklus felemelkedő Napja a Skorpióban felszáll a sötét, éjszakai félívből, akkor a Skorpió jelképe már a Sas.
A sas, a karvaly, a magyarság szimbolikus madara, a Turul. Emese álmában
is ez a madár hirdette a megszületendő sarj dicsőségét, felemelkedését. Itt
Álmos a Nap, a faj dicsőségének, diadalmas szellemének szimbóluma. A Nap,
amidőn a Bikában a sötétségbe merült, mintegy igéretes magvává, csirájává
vált az eljövendő felemelkedésnek, az újjászületésnek. Az ég sötét, alsó fele a
rejtezés jelképe : az anyaméh, amelyből — a Sas-Skorpióban — kiszáll és felívelő pályáján a dicsőség fénye felé emelkedik a Nap. Az anyaméh (a sötét
félív) mélyén rejtezett az I f j ú , a Vízöntő ősi jelképe s ez jelenti azt a pontot,
ahol az odáig hanyatló Nap ismét emelkedőre fordul. A Sas-Skorpió, a Koshoz hasonlóan, szintén marsi jellegű, de — ellentétben a Kossal — a magasabbrendű, heroikus, önfeláldozó, nemes harcos szimbóluma.
Napmithosz-jellegű Álmos halálának hnagyomáya is. Álmost, aki valóban a felemelkedés, a dicsőség felé vezette népét, az új haza határán megölik,
feláldozzák. Kultikus, szakrális áldozat ez, mely a Napmithosz alászálló
fázisához kapcsolódik. Álmosnak, az immár alászálló Napnak, el kell tünnie,
a homályba kell merülnie, hogy az új Nap a Sas-Skorpió diadalmas felemelkedési pontján ismét megszülethessél és beragyogja a győzelem, a dicsőség
útját. Árpád, az újjászületett Nap, valóban a dicsőség kulmináló pontjára,
fejedelmi rangra emelkedik. A pajzson való felemelés is Napmithosz-jelkép :
a kerek, csillogó pajzs — a Nap — Árpáddal, a Napot megtestesítő hőssel,
felemeltetik, felmagasztaltatik, a fejedelmi méltóságot szimbolizálva, mint
amikor a Nap felszáll az Oroszlán uralkodói jegyébe.
Anélkül, hogy bizonytalan feltevésekbe bocsátkoznánk, felvetjük még
az ötletet: vajjon nem eredhetett-e a régi magyarok kultikus lóáldozata is a
Napmithosz asztrális összefüggéseiből? A Nyilas szimbóluma a mediterrán
kultuszokban is kapcsolatban áll a lóval (nyilazó Kentaur), a kínai-mongol
zodiákus pedig egyenesen ló képében ábrázolja a Nyilas csillagképét. Az emelkedő íven felfelé szálló Napnak, mielőtt a Skorpió-Sas pontját, vagyis újjászületésének helyét elérné, előbb a Nyilas csillagképén kell áthaladnia. Képletesen úgy lehet ezt értelmezni, hogy a Napnak mintegy le kell küzdenie,
maga alá kell gyűrnie a Nyilast, a Lovat. Á ló feláldozása tehát könnyen
jelenthette mithikus értelemben a megszülető dicsőség küszöbét, hajnalát, azt
az elkerülhetetlen fázist, amelynek meg kell előznie a diadal Napkeltét. Ez
lehetett az oka, hogy a magyarok minden fontos, döntő vállalkozásuk előtt
bemutatták a lóáldozatot, ezzel képletesen előkészítve, biztosítva a sikert,
a diadalt, a nép Napjának szimbolikus felemelkedését.
Mindebből arra következtethetünk, hogy a táltosok, az «igazlátók»,
éppoly mély, kozmikus ismereteken alapuló bölcsességgel rendelkeztek, mint
bármely régi, nagy kultúrnép papjai, vatesei és csillagtudósai. S ez újabb adalék annak bizonyításához, hogy a magyarság ősei nem lehettek félvad, egészen
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primitiv barbárok, mint aminőknek a nyugati krónikások szerették őket feltüntetni !
A felsorolt egyezéseket még sok érvvel, részletekbe hatoló adattal és
utalással lehetne támogatni, ez azonban jóval terjedelmesebb tanulmányt
igényelne. Az elmondottak csak nagy vonásokban világítják meg a kérdést,
de mindenesetre bevezetésül és ösztönzésül szolgálhatnak a nagyrészt elveszett magyar mithológia új szempontú kutatására, s az ily természetű kutatásban nélkülözhetetlen asztrológiai tanulmányok iránti érdeklődés felkeltésére.
Baktay Ervin.

SZÁMADÓ ERNŐ V E R S E I
KESERGŐ.
Búrózsa, ha kinyit,
Koszorúba hajtom,
Csárdáskedvem sírját
Véle béborítom,
Véle béborítom.

Búbánatekével
Kertem felszántatom,
Pergő könnyeimmel
Bébaronáltatom,
Bébaronáltatom.

Jókedvet temető
Hűtlenség-temető,
Miért is teremtett
A szívet teremtő
Jóságos Teremtő . . . !

ELMEGYÜNK,

ELMEGYÜNK

.. .

Elmegyünk, elmegyünk
Aj, de messze földre,
Aj, de csoda földre.
Elszállunk galambom
Muskátlierdőbe,
Rozmaringerdőbe.

Hogyha megéhezünk,
Mézes epret eszünk,
Édes csókot eszünk.
Hogyha megszomjazunk,
Gyöngyharmatot iszunk,
Csókharmatot iszunk.

Fészket rakunk abban
Majoránnafából,
Teljesszegfűágból.
Szél ringatja ágyunk
Szép piros hajnalra,
Füttynótás hajnalra.

Elmegyünk, elmegyünk
Aj, de messze földre,
Aj, de csoda földre.
Elszállunk galambom
Muskátlierdőbe,
Rozmaringerdőbe.

