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Csillagászati elv  
a honfoglalók temetkezésében 

 
 

 László Gyula régész ismerte fel a honfoglaló 
magyar közösségek temetőiben, hogy mindenki-
nek, még életében kijelölték a helyét. Középen, 
főhelyen mindig a legrangosabb személy nyugszik. 
A jelenséget kapcsolatba hozta a 7 vezér és a 7 
törzs névsoraival, melyek közepén (4.) a legrango-
sabb ember ill. törzs van megnevezve. A meghatá-
rozott sorrendet nomád rangsornak nevezte el. 
Még ide vonható adat: Borjád falu korabeli te-
metőjének főhelyén, rituálisan elföldelt borjút ta-
lált Kralovánszky Alán régész. Kétségtelen, a falu 
névadója és egyben az ide telepedett nemzetség 
állata van a temető és a László-féle rangsor kie-
melt helyén. 
 Alig ismert a honfoglalók kettős királyságá-
nak intézménye. Egykorú feljegyzés szerint a ki-
sebbik rangú, de a tényleges hatalmat gyakorló 
király méltóságneve Gyula volt. Jelképe fáklya 
(tűz), ami Hold szimbólum. A magasabb méltósá-
gú, de világi hatalommal nem bíró szakrális király 
a Kende. Jelvénye Nap szimbólum. 
 A nomád rangsor esetleges megfeleléseit ku-
tatva a népvándorlás korának népeinél, nem talál-
ni nyomát a kettős királyságnak. Törökök, kazárok 
és más steppei népek despotikus hatalmi beren-
dezkedése és vallása kizárja a vezér bárminemű 
korlátozását. Közismert arab források tévesen azo-
nosítják a kazárokat a magyarokkal, innen a tév-
hit, hogy kazár eredetű a kettős királyság. A ma-
gyarokhoz csatlakozott és betagolódott kazár-
kabarok okozhatták a zavart. A magyarok kazár 
függőségének nincs realitása, sem bizonyítéka. 
 A kettős királyságon alapuló nomád rangsor 
párhuzamait az ókorban találtam meg. Kétség-
telen, a magyarjelenség egy csillagászati elv, 
amely párhuzamosan alkalmazza a 6-os és a 10-es 
számrendszert, ahol vallási okból a „kezdet” nem 
az egy, hanem a hét és a tizenegy. A Nap és a 
Hold látszólagos mozgását veszi figyelembe, de 
nem a naptári időszámítás céljából, hanem kul-
tikus okból. A rendszer alapja a 12 állatöv (Zodi-
ákus). 
 Az ókori görög naptemplomok 11 oszlopát, 
eddig ismeretlen okból 12-nek számolták: 1-2-3-5 
stb. Így lett a nyolc magyar törzsből hét: Nyék, 

Megyer, Kürt (- Gyarmat), Tarján stb. A vezérek 
névsorának sorrendjében is ez az elv érvényesül, 
mert a 4. főhelyen álló Kende tolódhat a 3. vagy 
5. helyre is (Kálti és Kézai névsora). Ezen elv is-
meretében hitelesnek tekinthetjük mindhárom ve-
zérnévsorunkat, mert azok különböző időkben, 
más-más hatalmi pozíciót rögzítenek. Ortilo de 
Lilienfeld jegyzete alapján megállapítható, hogy a 
7. helyen rangsorolt Örs a mindenkori trónörökös 
méltóságneve (esetünkben Taksony). 
 A Zodiákus csak úgy hordozhatja magában az 
összekomponált ill. párhuzamosan alkalmazott  
6-os és 10-es számrendszert, ha a görög naptemp-
lomok oszlopainak, valamint a magyar nomád 
rangsor számmisztikáját követi. Ennek szolgálatá-
ban kapták nevüket a Zodiákus egyes csillagké-
pei. A mindenhol kimaradó, eltolódó 4. hely csil-
lagképe a Rák, rák módjára hátralép. Ezért lett a 
3. Ikrek. A 7. (trónörökös) helyén Mérleg áll. 
Azért mérleg, mert a kettős királyságban csak egy 
trónörökös van. A Gyula és Kende, bármelyik ha-
lála esetén, annak helyére lép. 
 

1. KOS 
2. BIKA 
3-4. IKREK-RÁK 
5. OROSZLÁN 
6. SZŰZ 
7.   MÉRLEG 
8. SKORPIÓ 
9. NYILAS 
10. BAK 
11. VÍZÖNTŐ 
12. HALAK 

 

Pintye Mihály 
 
 
 

Törzsneveink magyarázata 
 
 

Ha Konstantin bizánci császár nem jegyzi fel a 
magyarok hét törzsének névsorát, ma nem tud-
nánk, hogy törzseink is voltak. Őseink társadalmi- 
szervezeti életében, hagyományában, krónikás iro-
dalmában és régészeti anyagában semmi nyoma 
törzsi elkülönülésnek. A törzsnevet viselő telepü-
lések sem őriznek hovatartozásra utaló emléket. A 
honfoglalás utáni településrend láttatja, hogy a 
törzsek az ország különböző részein (kivéve Er-
délyt), csoportokat alkotva vannak szétszórva. Fel-
tűnően a hatalmi központok köré vannak ren-
dezve. Eddigi kutatások a törzseknek semmiféle 
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szervezeti, a törzsneveknek nyelvi- etimológiai kö-
zösségét a törökséggel nem tudták kimutatni. Eb-
ből kiindulva következtettem, hogy a törzsi kérdés 
nem társadalomtörténeti vagy nyelvészeti meg-
oldásra vár, hanem néprajzi feladat. 

A császár névsora nem törzsek nevét vagy ka-
tonai hadrend részelnevezéseit tartalmazza. Kulti-
kus célú fiktív névsor    ez, de sorrendisége (mint a 
vezéreknél) szigorúan meghatározott. A kor vallá-
si- hiedelmi elképzelésébe jól beilleszkedő ron-
táselhárító, településnévként realizált védőháló a 
szakrális uralkodó Kende, a tényleges uralkodó 
Gyula védelmére. 

A Nyék tulajdonnevet egyazon közszóból 
származtatja a nyelvtudomány, mert a finnugorok-
nál megvan sövény, kerítés jelentésben. Az ana-
lógiát egyetlen bizonyító erejű mondattal sem tá-
mogatták meg. A tévesen török jövevénynek tartott 
gyékény szavunk korai alakja a nyék. Halászó 
finnugorok ebből csináltak halrekesztőt, ezért he-
lyes a sövény, kerítés etimológia. 

Az ókorban és a népvándorlás korában is be-
vett gyakorlat az uralkodóknak népnévvel történő 
megnevezése. A Gyula személyére vonatkoztatott 
magyar népnév Megyer változatának alkalmazásá-
ra azért volt szükség, hogy az ártó túlvilági erőket 
félrevezessék. A Magyarra irányuló rontást a bűn-
bak Megyer fogja fel. A fiktív Megyert látták el a 
Nyék kerítő védelmével. A köznép is használt fik-
tív neveket gyermekei védelmére pl. Nemvagy, 
Nemvaló stb. 

A Kürt állat szarvából készített kultikus 
tárgy. A Csodaszarvas-mondában említődik a kürt 
ünnepe. Kőkori kultúrákban jelent meg először ez 
a tárgy, amely ívelt alakjával alkalmas a Hold 
szimbolizálására, egyben termékenységjelkép. A 
gyarmat közszó jelentése: anyaországon kívül eső, 
azt övező leigázott terület. Ismerve a nyelvjelen-
séget, hogy a szókezdő j- hang esetenként gy lesz 
pl. jer- gyere, bizonyosan járom (iga) szavunk vál-
tozatának tekinthető a gyarmat. A járom eszköz-
ként körbekeríti az állat nyakát, de etimológiája a 
jár (megy) jelentésben oldható fel, hiszen a kora-
beli igavonók csak járom segítségével tudtak von-
tatni. Esetünkben mégis a másodlagos kerítés je-
lentést találjuk, mert a gyarmat a Kürt védelmező-
je. 

A Tarján név a rangsor főhelyén áll, tehát 
kapcsolata van a szakrális Kendével. A magyar tor 

(felajánlás) szóból képzett Tarján név csak tele-
pülés neveként volt kimondható. Ezzel irányítot-
ták el a rontást a Tarján személyéről. A tabu mi-
att, de a megnevezés érdekében kapta a török Qün 
(Nap) magyarosult Kündü- Kende névváltozatot. 
A Tarján szakralitása ürügyén a nép eszmei védel-
mezőjének számít. Általános csapás esetén csor-
bulni látszott varázsereje (mint Álmos esetében), 
ezért rituálisan felajánlották engesztelésül isten-
nek. A rituális emberáldozat úgy folyhatott le, 
mint később megfigyelték a vogulok állatáldo-
zatát. Ők az áldozat lelkét felkiáltják az égbe. A 
lélekvándorlás- hit szerint a lélek tartózkodási he-
lye a szív és ezeket védi a kéreg (test). Ősi jun 
(szív) szavunk (Ómagyar Mária Siralom) azonosít-
ható a Jenővel, ezért a Tarján (lélek) és Jenő 
(szív) védelmezőjének a Kér (kéreg) azonosítható. 
A névsort záró Keszi eredeti hangalakja „kész” 
(nincs tovább), utóvéd lehetett szintén a lélek vé-
delmére. Összegzésül megállapíthatjuk, hogy az 
ártó erőknek kitett törzsneves falukba hódoltatott, 
idegen szolgálónépet ültettek, hiszen környékü-
kön honfoglaló temetkezés nincs, de székely sem, 
akiknek magyarsága ezzel tisztázódni látszik. 
 

Pintye Mihály 
 
 
 

Hová temették Árpád vezért? 
 
 

Ismeretlen nevű krónikásunk Anonymus őrizte 
meg: Árpádot tisztességgel temették el kis patak 
forrása felett, mely kőmederben folyik alá Attila 
király városába. Sírja fölé később templomot 
emeltek, amit fehérnek neveztek el. Leírása alap-
ján az egykori római Aquincum romjaira épült 
Óbudán keresik a sírt, mert ott volt Fehéregyháza 
nevű templom. A Képes Krónika a római kor utáni 
Sicambria nevét adja meg a későbbi Óbudának, 
de Székesfehérvár környékén tudja Árpád szállás-
helyét. A krónikák megírása idején Óbuda már 
királyi székhely, s mint ilyet kapcsolhatták Attila 
és Árpád személyéhez. A dinasztia pogány ősének 
Árpádnak kultuszát azzal törte meg a keresztet 
felvevő István király, hogy sírja fölé keresztény 
templomot emeltetett. A kereszttel szembeszegü-
lők elhagyták Árpád kegyhelyét és emiatt felejtő-
dött el a temetés helyszíne. 

Az ország más részein is volt Fehéregyháza 
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nevű templom. Elnevezésük a szentlélek keresz-
tény megjelenítési formájának (fehér galamb) sa-
játosan magyar megfogalmazása. Pogánynak mon-
dott őseink nem szentléleket, hanem vándorlelket 
ismertek. A kétféle felfogás funkcionális egyezést 
mutat. Az ősmagyar lélekhit értelmét a szakrális 
kettős királyság királyainak származtatásában ta-
láltam meg. A magyar intézmény kozmikus vonat-
kozású. Egyik király a Naptól származtatta magát 
annak vándorlelke által, aminek vizuális képe fe-
hér sólyom (turul). Másik király a Holdtól szár-
mazott szarvas alakjában ábrázolt vándorlélek 
közvetítésével. A Nap és Hold őstojásból kelt ki 
és ez a mítosz a király születésében is behelyette-
sítődhet. A Nap-Hold, világosság-sötétség (idő) 
jelképes küzdelmének megjelenítése a marakodó 
állatstílus. Turul marcangolja a szarvast. 

A Képes Krónika szerint Árpád székhelye 
Fehérvár. A szakrális székhely Fehérvár neve 
összefügg I. András király Fehér András krónikai 
megnevezésével. Az I.-IV. Béla név fehér jelen-
tésű. Amikor Hunyadi az ország első embere kor-
mányzó lett, Fehér János névvel illették. Az Ár-
pád-ház oldalágainak névadási szokását vizsgálva 
figyeltem meg, az esetleges trónjogosultságot fehér 
jelentésű névvel vagy jelzővel tartották számon. 
Arra az esetre, ha kihalna az uralmon lévő ág. Nők 
esetében is érvényesült a szeniori rend. Az erdélyi 
Gyula két leánya Sarold és Karold (szár - kara) 
fehér-fekete jelentésű nevet kapott. Koppány test-
vére Szár (fehér) László Bizáncban keresztelke-
dett. Csak ott kaphatta fehér jelzőjének görögre 
fordított változatát: Vazul (basileus-fehér). Tehát 

 nem ellentmondás, hogy egyik krónikás Vazultól, 
másik Szár Lászlótól származtatja I. Andrást és  
I. Bélát. 

A leírás szerint Árpád tábort ütött a Fehérvár 
melletti Nyék hegyen. Később a közelben alapí-
tották Székes Fehérvárt. A két Fehérvár ma is ott 
van egymás közelében. A koronázó várostól ugrás-
nyira Fehérvárcsurgó. Egyetlen hely, amire illik a 
Névtelen leírása. Római alapítású település (Oso-
nes). Az egykori Nyék hegyet ma Várdombnak 
nevezik, mert földvár van a tetején. Alább folyik a 
Gaja patak. Medrébe a rómaiak gátat raktak és a 
duzzasztással forrást képeztek. Vízét mesterséges 
kőmederben vezették a településre, ahol látható 
az Árpád-kori templom romja. Itt nyugszik valahol 
Árpád, a Fehér. 
 

Pintye Mihály 
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