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Zolcsák Anna 

Eger 

GÁL ELEMÉR – HÉTHAVAS – CÍMŰ HITREGÉNYE ÉS ÜZENETE 

Tízedik éve már nincs közöttünk Gál 

Elemér. Évtizedeken át Szatmárnémetiben 

élt és dolgozott. Örömteli számomra, hogy 

élete fő művét, a gondosan előkészített 

nagy terjedelmű Héthavas regényt Egerben 

írhatta meg azokról az időkről ”Amikor 

bölények járták a havast, / És a nevük 

Begyen volt/ a Hargita hegyeit pedig 

Héthavasnak szólították.” 

 

,,Titkok egész láncolata rejtőzik ebben a 

könyvben, magam is sámánként rejtőzöm 

az ,,elrévülés” nagy pillanatában, hogy 

megsejdítsem ősi múltunk titkait – vallja 

maga a regényíró Máriás Józsefnek a 

Hargita Népében 2006-ban megjelent 

interjújában.  A magyar őstörténet újabban 

feltárt hagyományaiból válogattam össze 

létfenntartó szellemi-lelki örökségünket, 

azt a megújulni képes hitvilágot, amely 

államalkotó nemzetté avatta a 

magyarságot. A hunok sámánhitében és a 

magyarság táltos szemléletű ősvallásában 

volt olyan örök érvényű kozmikus tudás, 

amely időtállóvá tette őseink világképét, 

hogy megtalálják benne helyüket. Éppen 

ezért merültem bele a magyar őstörténet 

emberének lelkivilágába, mert bennük 

láttam meg a kozmikus világrendbe 

illeszkedő ember magatartását, aki 

nemcsak magára gondol, hanem a 

közösségre is, amely számára létfenntartó 

erő, és csak ezen belül tudja elképzelni 

boldogulását.”  

Őstörténeti múltba gyökerező világot kelt 

életre a szerző, amely magától értetődően  

hozza magával a magyar mese- és 

mondavilág szimbólumait, hogy teret adjon 

a szárnyaló képzeletnek. Ahol a történelem 

hallgat, ott a naiv mesélő lép elő, hogy 

élettel töltse ki a történelem merev és 

szűkszavú kereteit. 

Maga a történeti forrás is 

(Anonymus Magyarok cselekedetei) szabad 

kezet ad a regényes világkép formálásához, 

amelyben a történelmi valóság fehér foltjait 

a képzelet varázsolja mesebeli életté. Ebből 

adódik az emberi értékek eszményesítése, 

mellőzi a vadság korának kiábrándító 

valóságát, az eszményi modell tisztaságára 

és annak szépségére összpontosít. Mintha 

csak utalás lenne jelenünk emberi 

értékekben szűkölködő világára, amelyből 

kihaltak az eszményi mintaképek. 

 

 

 

A honfoglalás koráról szól a 

regényes történet, a Hargita bércei közé 

menekült hun utódokról, akik Attila halála  
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után zekelnek, zatulnak, később 

székelyeknek nevezték magukat. Tették ezt 

azért, hogy a hunok régi ellenségei ne 

forduljanak ellenük. Régi, elhagyott 

várakban találtak menedékre, ahol 

évszázadokon át megőrizték ősi hitüket, 

áldoztak a napnak, holdnak, csillagoknak 

és a vizeknek, hogy hitüket megtartva, 

fennmaradjanak.  

 

Erős katonai szervezetbe 

tömörülnek, amelynek feje a papfejedelem, 

főrabonbán, és minden nemzetség élén 

nagyrabonbánok, kisrabonbánok, gyulák 

és harkászok állnak, akik a hat nemzetség 

vallási és katonai vezetői. Első 

főrabonbánuk Irnák (Csaba vezér), és 

Zándírhám a huszonharmadik főrabonbán 

a magyar honfoglalás idején. A regény 

cselekménye hatvan év történetét fogja 

mondai keretbe, amelynek Anonymus 

krónikája mellett ihlető forrásanyaga a 

Csíki Székely Krónika és a székely 

ősvárakról szóló mondavilág. Nem a 

történeti hitelesség igénye vezeti a 

cselekményszövést, hanem a népi 

emlékezetbe sűrített mitikus világ, amely 

élő  

emberekkel népesíti be az őstörténeti 

múltat. Ennek is lehet történelmi valóság 

hitele, ahogyan éltek, gondolkodtak, 

szerettek és  

gyűlöltek saját korukban a hegylakó hun 

utódok. 

 

 

 

A szerző két párhuzamosan felívelő 

szerelem történetével kelti a való élet 

illúzióját, ahogyan a pogány és keresztény 

hitvilág felvillanó fényeiben, szerető fiatalok 

keresik egymást. A szerelmi motívum 

mindig is valóságteremtő tényező, amely az 

emberi létezés örök velejárója, ezért nagy a 

valósághitele. A regény hősei háborús 

időkben élnek, amikor nemcsak népek 

vesznek el, hanem hitek is dőlnek meg, és 

sokan hamis ígéreteknek esnek áldozatul.  

 

A rendszerváltás korának is a 

regénye, amikor új életformát kell 

választani a nemzeti fennmaradáshoz, de a 

hitváltás kora is egyben, a tudatnak is 

lépést kell tartania a változással. A kő és a 

vas korában élő havasi embernek le kell 

jönnie a hegyekről a völgyekbe, hogy a 

zajosabb élet kihívásaival  

együtt, tágabb, szabadabb életet válasszon 

magának. 

 

A hitéleti változás ábrázolása nem 

törekszik teljességre, csak felvillantja a 

felbomló pogányhit végének jellemző 

vonásait és az új keresztény hit felemás 

kezdetét, mintha még nem dőlt volna el 

teljességgel a köztük villongó vetélkedés. 

Erre utal, hogy még az utolsó fejezetben is 

pogányzendülés üti fel a  

fejét, és ennek lesz áldozata a főhős. A 

szerző időszimbólumba sűríti a hitváltást, 

csak a vég és a kezdet jellemzőit villantja 

fel, ezért nem részletezi az új mikéntjét,  
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csak egy pillanatnak érzékeljük a kezdetet, 

amely a kibontakozás ígéretes csírája. 

 

Ellenben sokkal részletesebb és 

realisztikusabbnak tűnik a pogányok 

világképe, itt azonban erőteljesebb a tettek 

szimbóluma, az áttérésre alkalmas lelkiség 

ábrázolása: a bűntudat, nagylelkűség, 

titoktartás, önfeláldozás, lovagiasság, 

türelem, alázat, az adott szó becsülete és 

bölcsesség, mind olyan erények, amelyek a 

keresztény világnak is erkölcsi alapjai. A 

természetimádó ember naiv hite ott lebeg a 

tettek fölött, minden emberi megszólalásból 

érezzük a kettős lélek elfogadó vagy 

elutasító ítéletét. Természetfüggő ember 

lelkiségét látjuk, aki csak akkor nem fél, 

ha összhangban él a természet 

törvényeivel. Babonák és hiedelmek kísérik 

életüket, ezek szabályozzák az együttélést. 

Gondolkodásukban nagy változást hoz a 

kereszténység, amit fokozatosan vesznek 

át, nem a szigorú és tiltó parancs szavára, 

hanem a belső lelki átalakulás törvényei 

szerint.  

 

Hősei a példaadó elit ember mintaképei, 

félig istenek, akiket már nem félelemből 

tisztel az egyszerű többség, szeretik őket, 

és föltétlenül  

engedelmeskednek a felsőbbrendű hatalom 

beavatott képviselőinek, nyomukba se  

léphetnek, hiszen természetfölötti erők 

birtokosai. 

 

 

 

A történelemi ember hajnalán érezzük 

magunkat, amikor sokaság követi a titokba 

avatott fejedelmet, vakon bízik benne, mert 

úgy érzi, isteni akaratot teljesít tetteivel, 

amitől jobb lesz a világ. Úgy sejtik, 

történelmet csinálnak, és emlékezni fognak 

rájuk. Zándírhám, a székelyek 

főrabonbánja a regény központi alakja, 

papfejedelem, aki a mesék szigorú, de 

jólelkű királya, bizonyos varázserővel is 

rendelkezik, látnoki képességgel áldott 

ember, mindenkiben meglátja azt a 

cseppnyi jót, amivel a közjavára hasznos, 

ezért majdnem, hogy imádják. Nem tűri az 

igazságtalanságot, megköveteli a törvényt 

és bünteti a vétkezőket.  Országának bölcs 

uralkodója, aki számon tart mindent. 

Irattára ott hever előtte a nagy kőasztalon, 

amelyen időrendben sorakoznak a gondok 

kövei. Minden kődarab egy gond, ami 

megoldásra vár. Nagyok és kicsik egyaránt. 

A panaszló követ tesz le a gondok 

asztalára, hogy emlékeztesse a 

főrabonbánt a kérelem megoldására, amit 

nem mulasztana el soha a papfejedelem. 

Néha maga a főrabonbán helyez el egy 

követ, amikor gyanús dolgok fordulnak 

meg emberei körül, legyen az, közember 

vagy főrangú.  

 

 

 

Arról is gondoskodik, hogy az illető 

tapintása is legyen a kövön, amiből 

kiolvassa a titkot. Valójában mély 

emberismerő, de azt gondolják róla, hogy  
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táltos, valójában nagy tudományú ember, 

mégis jobban elhiszik, hogy jóban van az 

égi hatalmakkal.  

 

Tapasztalata szerint állítja minden emberét 

a megfelelő helyre, hogy a nagy kazár-

bolgár-besenyő támadás idején a maroknyi 

ország minden erejét összefogja a védelem 

érdekében. Idejében meneszt küldöttséget 

Árpád fejedelem szállására, legidősebb 

fővezérét és fiát bízza meg a segélykérés 

nehéz feladatával, de a nép egyszerű 

gyermekei a hősök, akik vállalják a 

küzdelmes harcot. 

Bár természet dolgában különböznek 

egymástól a főemberek, a főrabonbán 

mégis okosan használja ki az egymással 

vetélkedők harcias törekvéseit. A szemben 

álló erőket is közösségi, nemzeti érdek 

szolgálatába állítja. 

 

Belátja, hogy a vadság állapotából 

kiemelkedő friss erőket kell az ügy 

szolgálatába állítania, ezért karolja fel a 

szolgaságból kivált Zsögöd vitézét, aki 

méltó társa lesz a főúri származású 

Ajnádnak. A többségből származó új erők 

lendületet adnak az erősen fogyatkozó nép 

önvédelmi harcának. 

Nemcsak a külső ellenséggel szembe szálló 

hősök ezek a regényalakok, hanem saját 

bűneik ellen is küzdelmet vállaló férfiak.  

 

Amikor idegen hadak támadásai ellen 

szervezkednek, megjelenik a pogány hittel  

 

 

szembe álló keresztény hitvilág is, amely 

szembe állítaná az egységes székely népet, 

azonban a bölcs papfejedelem idejében 

felismeri, hogy nagy erkölcsi erő rejlik a 

keresztény hitben, ezért nem irtja tűzzel – 

vassal, hanem türelmi magatartással 

szabad folyást enged az új hitnek. Így nem 

osztja meg a nemzet erejét. 

 

A nő és férfi szerelme lovagi eszménnyé 

magasodik, a lélek belső hangja anyagi 

érdekek fölé emeli a szerelmet, és ez a 

pillanat a személyes szabadság születése. 

Az égiek akaratát vélik a párválasztásban. 

A közép-európai kereszténység hajnalának 

is a regénye, amikor hívők és hitetlenek, 

pogányok és keresztények mérkőznek 

egymással a jobbik hitért, megtanulják 

legyőzni a bűneiket, hogy jobbá váljanak, 

emiatt hitregény. Ez is rendszerváltás, a 

lélek belső forradalma, amikor önmagát 

győzi le az ösztönember, és felismeri a 

közösségi összefogás nagy lehetőségeit, 

tapasztalja a győzelem mámorát is, de 

nagylelkűen viselkedik a legyőzöttel 

szemben, a vesztest nem semmisíti meg, 

esélyt ad a felemelkedéshez. 

 

A kitalált „rabonbánok világa” a hit 

emberének a felfedezése, amikor az 

egymást segítő értékek megváltoztatják a 

vad emberarcot, a gonosz megjavul, akár a 

mesékben. 
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A Nap és Hold imádatában fogant 

érzésvilág és világlátás pogány kori 

szerelme hatja át a regényt, amelyben az  

ember és természet kézen fogva vezeti 

egymást, nincsenek ellenséges határok 

ember és természet között. A favágó imával 

fohászkodik a fához, mielőtt kivágná, a 

vadász megsüvegeli az elejtett vadat, okos 

törvények szabályozta világban él az 

ember. 

 

Ez a naiv őstörténeti kalandozás 

példaértékű számunkra is, olyan érző és 

értő embereket látni a kő és vas korában, 

akik lemondtak önző érdekeikről a 

közösség javára. Vezetőik – nagy idők 

jöttekor – lélekben tudtak nagyok lenni, 

magukhoz emelték a kisembert, és a  

győzelem után mindannyiuk számára 

otthont teremtettek a közös erővel 

megvédett hazában. Bár Erdélyről szól, a 

székelységnek hatvan év fantáziált 

története történelmi keretek között, mégis 

az egész magyarság sorsa benne van. 

Hiszen azzal kezdődik a regény, hogy az 

őrtoronyban várják a hírhozót, jön-e 

Árpádtól üzenet, és a várnál fejeződik be, 

hogy ott az, aki népét, hazáját  

 

 

szolgálja, annak az emléke nem felejtődik 

el soha. Lényege tehát az összmagyarság 

kép.  

 

Magyarország népe elvesztheti identitását, 

ha nem foglalkozik önmagával.  

Jelent és jövőt építő óhaját, valamint 

regényének lényegét így összegzi Gál 

Elemér:  

 

 

 

,,Legyen új arca az embernek. Nyerje 

vissza, amit elvettek tőle. 

 

Az emberi arc legyen leolvasható, világosan 

értsen a másik ember belőle. Tudja kivel 

beszél. Ellenség-e vagy barát? 

 

Legyen hazája az embernek, találjon 

otthonára! 

 

Legyen hazája, melyet magának épít 

lelkének is lakása, otthona.” 

 

Szerkesztett változata elhangzott 2016. 

augusztus 1-jén a Miskolci Bölcsész 

Egyesület Őskutatási Fórumán. 

 


