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SCHMIDT IRÉN 
 

A magyarok és elõdeik istenképe, találkozásuk a kereszténységgel a római térítés elõtt 
Remeteségek és szerzetesi közösségek 

a Pálos rend megalakulása elõtt Magyarországon 
 

A szerzõ elõszava 
 
Jelen tanulmány a 2010. október 12-én Mária-
völgyben (Marianka, Szlovákia), az egykori ma-
gyar pálos kolostorban megtartott rendtörténeti 
konferencián, német nyelven elhangzott előadá-
som szerkesztett és átdolgozott változata. Célom az 
volt, hogy a Pálos rend kutatásával foglalkozó, el-
sősorban német nyelvterületről származó szakem-
bereknek áttekintést adjak kora-kereszténységünk 
nyomairól, olyan megvilágításban, amit más kö-
zegből nem kaphatnak meg. (Ezért szerepelnek 
bizonyos német vonatkozások az átlagnál hangsú-
lyosabban.) A konferencián nyilvánvalóvá vált, 
milyen veszélyeket rejt, ha történelmünket kül-
földiek dolgozzák föl. Az egyik, Rómában is elfo-
gadott kutató pl. azt bizonygatja – most már soka-
dik – elemzésében, hogy a Pálos rend nem is ma-
gyar eredetű, mert az okleveles adatok szerint az 
első kolostorok Horvátországban létesültek! 
 
A dolgozat kizárólag hiteles, írott történelmi    for-
rásokon alapul és nem terjed (mert értelem-
szerűen nem terjedhet) ki időszámításunk előtt 
működő kultúrák és távoli helyszínek elemzésére. 
(Terjedelmi és más okokból a bibliai korral sem 
foglalkoztam, az későbbi kutatás tárgya lesz.) Bi-
zonyos témakörök és viszonylatok még így is hiá-
nyoznak az összeállításból: pl. a Pannóniában mű-
ködő korai hittérítők tevékenységének analízise, a 
misztérium-vallásokon alapuló vallási folyamatos-
ság kimutatása, az örmény és szír keresztény kö-
zösségek Kárpát-medencei jelenlétének bizonyíté-
kai, továbbá az ismert Muagerisz és Gordasz tör-
ténet – ez utóbbi mellőzése azonban szándékos 
volt! A Meotisztól a Kárpát-medencéig terjedő 
vizsgálat során ugyanis azt kívántam igazolni, 
hogy a magyarság már a Krisztus utáni korai szá-
zadokban sem volt minden ízében „pogány”, s 
ebbe az összképbe nehezen lett volna beilleszt-
hető egy bálványokat összetörő, beolvasztó feje-
delem képe! 

Tekintettel a téma sokrétű és szerteágazó kap-
csolataira ill. a munkám során fölmerült új ada-
tokra, egy élvezhetőbb, olvasmányosabb formában 
megírandó könyv terve bontakozik ki előttem. Re-
mélem, lesz rá fogadókészség azok körében, akik 
a magyarság hiteles és nem ábrándokon alapuló 
történetére kíváncsiak! Mert így is bőven van mire 
büszkének lennünk: nyelvünk és történelmünk 
olyan csodálatos világot tár elénk, amit öröm meg-
ismerni és másokkal megosztani! 
 
A tanulmányt két részletben közöljük: a korai 
adatokkal most, a remete- és szerzetesközösségek-
kel pedig az Ősi Gyökér következő számában 
ismerkedhetnek meg. Ez utóbbi tartalmazza majd 
az irodalomjegyzéket is. 
 
 

A magyarok és elõdeik istenképe, 
találkozásuk a kereszténységgel a római 

térítés elõtt 
 
E tanulmány a honfoglalást megelőző időszak ma-
gyar vallásosságának nyomait ill. a magyarság 
őseinek a kereszténységgel kialakított kapcsolatát 
taglalja. Célja, hogy megvizsgálhassuk: milyen 
egyházi és világi környezetbe ágyazva került sor a 
Pálos rend alapítására. Ez utóbbiakkal összefüg-
gésben az alábbi témaköröket tekintjük át: 

 
• A magyarok eredetmondája, istenképe, 

mitológiája; a Mária-tisztelet gyökerei  
• Elődeink találkozása a kereszténységgel 

az őshazákban és a Kárpát-medencében 
• Következtetések az első két fejezet alapján 
• Remeteségek és szerzetesi közösségek a 

Pálos rend megalakulása előtt Magyaror-
szágon 

• Összefoglalás 
 

A pálosok működése csak akkor lesz igazán ért-
hető és értékelhető, ha megismerkednek a magya-
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rok ill. elődnépeik istenképével, ősvallásával, ke-
leti eredetű szakrális hagyományaival.  
Az európai nemzetállamok kialakulásának és ön-
tudatra ébredésének korában mindenki kereste 
gyökereit, dicső ősökre vágyott. Többek között ez 
volt az oka az indoeurópai, ezen belül az indo-
germán nép- és nyelvcsalád-elmélet megszü-
letésének is. A magyarságot 1849-ig mint a szkí-
ták utódját ismerték, s ezt a nemzettudatot kró-
nikáinkon túl törvényhozásunk is megőrizte.1 Az 
1848-as szabadságharc leverése után előtérbe 
került „finn-ugor” származáselmélet azonban – 
mely egy nyelvi hipotézisen alapult és a magyar 
őshazát az Ural ill. Szibéria előterébe utalta – a 
Habsburg-dinasztia hatalmi szóval megvalósított 
történelem-szemléletét tükrözte. Az említett 
nyelvcsalád-elmélet teoretikusainak azonban rop-
pant kapóra jött! Mert ugyan hogy jön ahhoz egy 
keletről érkező, pogány nép, hogy a világ első 
uralkodójától, Nimródtól (vagy a bibliai Mágogtól) 
származtassa magát, és rokonnépei körében olyan 
tehetségei legyenek, mint a hun Attila, akit az 
egész nyugati világ csak „Isten ostoraként” is-
mert. Őt rút, vérszomjas, kegyetlen barbárnak fes-
tették le, de elődei hadi taktikájának és szervezési 
módszereinek köszönhetően mégiscsak világbiro-
dalmat tudott szervezni!2 Arról a népről és őseiről 
van szó, aki Európát megismertette a kengyellel 
és a visszacsapó (reflex) íjjal, magával hozta ki-
váló fémmegmunkáló tehetségét (bronzöntés, 
kardkészítés és ötvösség), a gyolcs fehérnemű, a 
gombos kabát, a sarkas csizma viseletét, az első 
leves-port, a gőzfürdőt, a koponyalékelés tudomá-
nyát és még sok minden mást – tehát a ma-
gyarokról! 
 

                                                 
1 A Rákos mezején tartott országgyűlés a szabad király-
választásról hozott határozatot. Az 1505. október 13-i szö-
vegben a magyar nemzet fogalmára következetesen a „szkíta 
nemzet” kifejezést használja. Corpus Iuris Hungarici 1505. 
Rákosi végzés. MKLex. 
http://lexikon.katolikus.hu/R/rakosi.végzés 2010.08.30. Kü-
lön köszönetem Dr. Tóth J. ügyvédnek a vonatkozó szöveg-
rész közléséért! 
2 Az Annapolis-i USA Tengerészeti Akadémia könyvtárában 
megtalálható Robert Wess: „Leadership secrets of Attila the 
hun (A hun Attila vezetői képességének titkai) c. munkája. 
(N.Y.Warner Books, 1990) A West Point könyvtárában is 
vannak Attiláról szóló művek. Kuliffay Hanna (az Empiria 
Magazin főszerkesztője, New York, N.Y. USA) sz. közlése, 
melyért ezúton is köszönetet mondok! 

Szent Erzsébet (1207-1231) Wartburg várába ma-
gával vitte királyi kelengyéjét. A népi emlékezet 
szerint: megérkezésekor megkérdezték tőle, hogy 
mit fog főzni abban a hatalmas ezüst lábasban, 
amit éppen két ember vett le a társzekérről? „Az 
az úrnő fürdőkádja” – volt a válasz!3 A visegrádi 
királyi palotának már Nagy Lajos király (1342-
82) korában saját vízvezeték-rendszere, szenny-
vízcsatornája, emésztőtelepe és illemhely-
csoportja volt.4 Összehasonlításként: a 16. századi 
francia Blois-kastély csodaszép, de nem volt ben-
ne árnyékszék. A folyosókat használták erre a cél-
ra.5 A Nagy Francia Forradalom idején Párizsban, 
az udvari elit tetű-vakarókat használt a díszes pa-
rókák alatt hemzsegő együttlakók megzabolá-
zására! 
 
Nos, ez a „barbár és pogány” magyar nemzet csak 
az Árpád-ház uralkodása alatt 11 szentet és bol-
dogot adott a világnak,6 részt vett több keresztes 
háborúban, és a török elleni küzdelemben az 
egész középkoron át Európa védőbástyája volt!    
 
A finn-ugor paradigma, az indogermán nyelv-
család-elmélet dogmájához hasonlóan, lassan a 
történelem szemétkosarába kerül. Régészeti em-
lékek ezrei igazolják, hogy a Kárpát-medence már 
a kőkorszaktól kezdve az emberi kultúra és gaz-
dasági fejlődés egyik kiindulópontja volt. Ennek 
egyik lényeges régészeti bizonyítéka az 1961-ben 
Nicolae Vlassa által Tatárlakán (ma Románia) 
megtalált, a Tordos-Vinča kultúrához tartozó 
képjel-írásos agyagkorong és más leletek, melye-
ket a szakértők egy része a hasonló jellegű mezo-
potámiai agyagtábláknál 1500 évvel korábbra 
datált. 
 
Hon-visszafoglaló (secundus introitus) Árpád 
apánk hada 894-895 környékén itt már magyarul 
beszélő, évszázadok óta letelepedett, földművelő 
és fejlett kézművességgel rendelkező (főként avar 

                                                 
3 Szent Erzsébet hozományáról: Tarczai 1993: 100 ill. Mon-
talambert 2006: 90 I. fej. (Theod., Vita Thyt.) 
4 Héjj 1956: 42, 28-29. képek és 1. sz. mell. A kádfürdő 
melegvizét fürdőkemence biztosította. Ibidem 56. old. 
5 Botos 1996: 37 
6 Csukovits et al. 2000/05-06. A kanonizált szentek mellett 
a magyar katolikus egyház az Árpád-háziak közül még szá-
mos olyan szentet és boldogot tart nyilván, akit pápai jóvá-
hagyás nélkül is így tisztelnek. 
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– a heftalita hunok egyik ága)7 alapnépességet 
talált. Még egy fontos dolog: a magyarok igen ősi, 
önálló rovásírásukkal érkeztek a Kárpát-
medencébe, emellett számrovásuk is volt, mely 
inkább az etruszk, mint a római számokkal mutat 
hasonlóságot.8 Ezt nemcsak a vezető réteg, hanem 
a táltosok és a köznép is használta (lásd szám-
adásbotok), míg a nyugati térítést követő latin 
írásbeliség az egyház, a királyi kancellária, a hi-
teles helyek, később pedig a nemesség privi-
légiuma volt. 
 
A magyar nép etnogenezisét, őstörténetét, a hun 
Attila-hagyományt, az Árpád- ill. Anjou-dinasztia 
uralkodásának főbb eseményeit utólagosan ké-
szült krónikáink örökítették meg. A teljesség nél-
kül ezek: Anonymus: Gesta Hungarorum (1200-
1210), a Vienna Chronica Picta v. Chronicon 
Pictum (1360 körül), Kézai Simon: Gesta Hun-
garorum (kb. 1280-85) és Thuróczy János: Chro-
nica Hungarorum (1488 Brünn), továbbá Mah-
mud Terdzsüman: Tarih-i Üngürüsz – Madzsar 
Tarihi. (A magyarok története, 1560). Ugyanakkor 
fontos adatokat nyerhetünk az Árpád-ház szentjei 
ill. keleti és nyugati hittérítők legendáiból, ókori 
történetírók, korabeli egyházi személyek és ural-
kodók írásaiból is. 

 

                                                 
7 „A magyarokat ugyanazon okból hozták összefüggésbe a 
húnokkal és azért nem az avarokkal, mivel az avarokat is 
hún néven ismerték” A szerző szerint ezt karoling ill. kései 
meroving történetírók adatai is igazolják. Petz 1885: 83. in 
Makkay, J. 2006a: 59-60. 
8 Önálló írással rendelkező nép semmiképpen nem nevez-
hető barbárnak! Egyébként a Thuróczy-Krónika első köny-
véhez írt előszavában (és máshol is) konkrétan utal az Er-
délyben használatos, fába rótt betűkre, írásra. (Thuróczy 
1978: 14, 74-75) Rovásírásunk egészen a 18. századig 
fennmaradt, ma pedig ismét reneszánszát éli. Szégyen, hogy 
az 1999. évi Frankfurti Könyvvásáron – ahol Magyarország 
díszvendég volt – a németek rúna-ügyben vélelmezett állí-
tólagos „politikai érzékenységére” való hivatkozással a szer-
vezők nem engedték, hogy hazánk neve rovásírással is föl 
legyen írva kiállítási pavilonunkra. Úgy látszik, még ma sem 
kívánatos, hogy Európa kultúrahordozó népként ismerhes-
sen meg bennünket! Friedrich: Ház a hídon. Elektronikus 
változat: http://www.magtudin.org/Friedrich-Szakács2/htm 
2010.08.01.(Itt kell megjegyeznünk, hogy a magyar rovás a 
germán rúnáktól teljesen eltér: 13 betű formailag egyező 
ugyan, de hangzósításuk teljesen eltérő, egyébként pedig a 
Futhark írásiránya - a magyarral ellentétben - balról jobbra 
halad)  

A magyarok eredetmondája, istenképe, és 
mitológiája, a Mária-tisztelet gyökerei 

 
A ’Képes Krónika’ és a Thuróczy-féle ’A Magya-
rok krónikája’9 című geszták alapján a magyarok 
eredetét és elterjedését így lehet összefoglalni: 
 

Nimród elsőszülöttei, Hunor és Magor – akik 
már külön sátorban laktak – egy napon va-
dászni indultak. Egy nőstényszarvas futott 
elébük, akit üldözvén a Meótisz mocsarai közé 
jutottak. A szarvas végül eltűnt, de ők a vi-
déket nyájaik legeltetésére alkalmasnak ta-
lálták, így apjuk engedélyének birtokában 
minden marháikkal a Meótisz mocsaraiba 
költöztek. Ez a vidék Perzsiával határos, hal-
ban, vadban gazdag, a fiúk tehát öt évig ott 
maradtak. A 6. évben egyszer a Bereka fele-
ségeire és lányaira bukkantak, akik a „kürt 
ünnepét” ülték. Rajtuk ütve elragadták őket, 
és magukkal vitték az ingoványba. Az elfo-
gottak között volt Dulának, az alánok feje-
delmének két leánya; az egyiket Hunor, a 
másikat Magor vette feleségül. Ezektől az asz-
szonyoktól származnak az összes hunok ill. 
magyarok. Amikor már erős néppé növe-
kedtek, minden nemzetségükkel és javaikkal 
együtt kiköltöztek Szkítiába. 

 
A magyarok ősvallásában a pogányság egyes ele-
mei, a keleti szinkretizmus és az őskeresztény 
tanok egyaránt föllelhetők. A Herodotos V. köny-
vében megörökített szkíta szokások és jellem-
vonások egy része (naptisztelet, lóáldozat, kard-
kultusz, temetkezési szokások, harcmodor, igaz-
ságos törvénykezés, béke- és szövetségkötési ritu-
álé) a magyarok történelmében is föllelhető. A 
szkíták szerződéseiket ugyanúgy vérszerződés ke-
retében pecsételték meg, mint azt Jézus tette, 
amikor a halála előtti napon az Utolsó Vacsora bo-
rában vérével újította meg az ősszövetséget. En-
nek analógiája található meg honfoglalás kori tör-
zseink vérszerződésében. Theophylactus Simo-
katta bizánci történész írta Kr. u. 570 körül: „A 
turkok, (hunok, avarok) szentnek tartják a tüzet, a 
legelőt és a vizet tisztelik, a földet himnuszokkal 
dicsőítik, de csupán azt imádják és nevezik Isten-

                                                 
9 Képes Krónika. Geréb 1978: 37, 38. ill. Thuróczy 1978: 
26-28. 
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nek, aki a világmindenséget teremtette.”10 Azt is 
megírta róluk, hogy a kereszténység sem volt előt-
tük ismeretlen, mert a Mauritius konstantinápolyi 
császárhoz küldött turk hadifoglyok között olya-
nok is voltak, akiknek a homlokára kereszt volt 
tetoválva.11 Elődeink minden bizonnyal a Szkí-
tiában térítő András és Fülöp apostolok tevékeny-
sége révén ismerkedtek meg először a keresztény 
tanítással.12 A sztyeppei népekkel való együttélés 
során más vallásokkal is kapcsolatba kerültek,13 
és végül egy sajátos, a keleti szinkretizmus több 
ágából származó (zoroasztrizmus, manicheizmus,    
nesztorianizmus), szereteten alapuló vallást hoz-
tak magukkal. Ennek megnyilvánulásait a nyugat 
mindig a gyengeség jelének vélte (pl. Attila Róma 
kapui előtt) és nem tudott vele igazán mit kez-
deni. A magyarok    vallási toleranciájára egyébként 
jellemző, hogy Európában elsőként itt született 
meg a vallásszabadságot hirdető törvény az l586. 
évi Tordai Országgyűlésen. 
 
A magyar népi kultúrának kétségtelenül van egy 
olyan ősi rétege, mely a sámán-hittel rokon14, de 
nekünk inkább tanácsadó, jövendő-mondó és gyó-
gyító táltosaink voltak. A Kárpát-medencébe bete-
lepült sztyeppei    népek közül legkésőbb a kunok 
tértek meg,15 ők hozták magukkal a halott őseik 
tiszteletére szolgáló kőszobor állítási szokást (kun-
babák), de a magyarok maguk soha nem voltak 
bálványimádók! A XIII. századi inkvizíciós jegy-
zőkönyvek16 és avatott kutatóink szerint ugyan-

                                                 
10 „Turcae (Hunni, Avares) admodum effuse ignem colunt, 
aërem et aquam venerantur,. Telluri hymnos concinunt, 
adorant autem tantummodo et Deum nuncupant illum, qui 
coelum et terram fecit” Theophylactus, S: T.L.VIII.c.10, in 
Lukácsy, Kristóf 1870/2000 Reprint: 101 
11 Theophylactus, S.V.10. ed.C.de Boor 208.1 in Moravcsik 
1938a: 189; ill. in Nagy 2003: 204. 
12 Mt. 10.2.,3; Ján. Ev. 1.44, 45; Bálint 1971/II: 505 és 
I.329; Jacobus de Voragine: Legenda Aurea in 
http://mek.niif.hu/04600=04626/html/legenda0001 
és 0045 html. Letöltve: 2010. 08. 30. 
13 Pl. a türkök, tatárok, mongolok tengrizmusával (’tengri’ 
török szó = az ég ura) 
14 Ezeket az elemeket Diószegi Vilmos (1967) összegezte a 
„Pogány magyarok hitvilága” c. munkájában. 
15 A Kárpátokon túli Milkóban, 1229-ben alapítottak szá-
mukra missziós püspökséget. Pálóczi 1989: 42 
16 Ezek a jegyzőkönyvek a táltosokat „magus” vagy „ponti-
fex magorum”-ként jelölték meg. Ugyanezek fás-ligetes he-
lyeken végzett szertartásokról is tudósítanak. Fehér M. J. 
1967: 22, 39 és 56-59. 

akkor vannak jelei, hogy őseink perzsa módra, a 
szabad ég alatt mutattak be étel-ital, esetenként 
pedig fehér ló-áldozatot.17 Ezért tiltotta meg illet-
ve büntette Szent László királyunk (1077-1095) 
az 1092. évi Szabolcsi Zsinat határozatai után ki-
adott I. Törvénykönyve 22. pontjában a régi vallás 
szerinti áldozó helyek: fák és ligetek, kövek láto-
gatását.18 Kálmán király (1095-1116) – a korát 
meghaladó felvilágosultsággal – a róla elnevezett 
I. törvénykönyv 22. pontjában elrendelte a Váradi 
Regesztrumban rögzített tüzesvas- és forróvíz-
próbák korlátozását. A törvény 57. pontjában, a 
boszorkányperekkel kapcsolatban pedig kijelen-
tette: „Boszorkányokról pedig, mivel ilyenek nin-
csenek, semmiféle vizsgálat (kínvallatás) ne tar-
tassék! ”19 
 
A magyar mitológia háromszintû világmodellen 
alapul: ezek az alsó, felső és középső világ, mely-
nek közepén az életfa (világfa, tetejetlen fa) áll. 
Ez köti össze az eget a földdel, azaz az isteni és 
emberi lét színterét, ahol a táltos az összekötő ka-
pocs. E rendszer elemei a Nap, a Hold és a csil-
lagok is, és ez a hármasság egyben a test-lélek-
szellem egységét is kifejezi. Figyelemre méltó, 
hogy ez a hármas tagozódás Szent Koronánk fel-
építésében, címerünk formavilágában, sőt a törzsi-
nemzetségi korszak hatalommegosztásában is föl-
lelhető. 
 
Az életfa csúcsán sokszor madár ül, ez viszi föl a 
halott lelkét a mennybe.20  

                                                 
17 Ókori népek (így elődeink is) az égi örök tüzet, azaz a 
Napot tisztelték, mint a mindenható isten egyik jelképét. 
Főbb nemzeti eseményeket követően áldomást ittak, vagy a 
Teremtőnek áldoztak – lásd a Képes Krónika vonatkozó 
részeit! A témához: Cornides    Daniel: „Értekezés a régi ma-
gyarok vallásáról” in Ősi magyar hitvilág 1971: 24-29 és 
Horváth János: „A régi magyaroknak vallásbéli s erkölcsi 
állapotjokról” ibidem 45-47. Erre a kapcsolatra utal ősi 
„ármány” szavunk is, mely kétségtelenül a perzsa Ahri-
manra    vezethető vissza. Diószegi 1971: 46-47  
18 Szilágyi: Árpádkori törvények. 1959: 32, 42, 48 
19 „De strigis vero, que non sunt, nulla quaestio fiat” 
Dümmerth 1977: 303 ill. Balla-Rottler 1993: 43-60 
20 Ez a lélekmadár motívum olyan ősi, hogy szinte minden 
kultúrkörben megtalálható: Kr. e. 3000 körül találkozha-
tunk vele az egyiptomi feliratokon; majd Elő-Ázsiában és az 
obi-ugor mitológiában is. MNLex 1980/3: 478-479. . . . Szent    
Erzsébet szentté avatási meghallgatásán többen beszámoltak 
róla, hogy haldoklását madarak kísérték s ezt legendája is 
megörökítette. (lásd a „A négy szolgáló vallomása” ill. a 
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A néprajzosok szerint az embernek két lelke van: 
egyik a test-lélek, mely a halál beálltával elenyé-
szik, a másik az árnyék vagy szabad lélek21, ame-
lyik a halál után néhány napig még a földön ma-
rad. (Az árnyék-lélek az, mely reinkarnálódik – 
ezt a ma érvényes keresztény dogmák nem fogad-
ják el!) Ha az árnyék-lélek eltávozik és nem jön 
vissza idejében, az az egyén súlyos megbetege-
dését, akár halálát is okozhatja. A magyarokra oly 
jellemző, jelképes koponya-trepanáció egyik, nem 
orvosi oka is talán éppen a lélekhitre vezethető 
vissza.22 Ugyanez lehet a magyarázata a szemre és 
szájra helyezett halotti fémlemezeknek is!23 A ma-
gyar nyelvben egyébként a „lélek” és „lélegzet” 
szó egy tőről fakad.24 
 
Egy nép szimbólumai a lélek mélyén meghúzódó 
ősképek halmazából tűnnek elő: ezek egy közös 
nemzeti gondolkodásra/őslátásra vezethetők visz-
sza. A magyar nép jelkép-rendszerében meghatá-
rozó a madár, a szarvas és a tulipán. A madár az 
égi kapcsolat jele – az ókereszténységben is a lé-
lek előképe – a Szentlelket (Szent Szellemet) pe-
dig a galamb jelképezi.25 A szkítáknál jellemzően 
a női fejfedőkön látható. A Nagyszentmiklósi 
kincs 2. számú korsójának mitologikus madara a 
termékenység-istennő kísérője.26 Eredetmondánk 
szerint Emese ősanyánkat is egy reá szálló sas- ill. 
sólyomféle madár, a turul27 termékenyítette meg. 
                                                                               
„Wetteri apátnő elbeszélései”.) in: Magyarország virága 
2006/IV: 179-180, 243, 275 
21 A szabad lélek fogalmat a magyarságtudomány az isteni 
léleknek fogadta el. Dr. Gyárfás Ágnes kiegészítése. 
22 Dienes 1978: 197-223; Pais 1975: 185-188 
23 MNLex 1979: 2/440 ill. Fodor 1980: 169-170 
24 MNLex 1980: 438-440 
25 Hoppál et al. 2000: 147 
26 A bécsi Kunsthistorisches    Muzeumban megtekinthető, 
egykor Attila-kincsnek nevezett lelet (R. Girshman 1954: 
339). Érdekessége, hogy egyes darabjai a régi, mások pedig 
az új hit    jelképeit hordozzák. A 9. és 10. számú füles tálkán 
a rovásjelek és a görög felirat mellett egyenlő szárú görög 
kereszt is látható. Keletkezését ma a VIII-IX. századra te-
szik és az avarok fejedelméhez (férfi és női asztali készlet) 
kötve tárgyalják. László 1979: 149-153 
27 A turul az uralkodás, az égi eredet, az isteni hatalom 
jelképe. Őseink nemzetségjele egyik változatában – hason-
lóan az egyiptomi Hórusz szent madarához – a kerecsen-
sólyom. Hoppál és tsai 2000: 147, 180-181; Pais 1975: 
304. Szkíták voltak Hierosolyma, a mai Jeruzsálem meg-
alapítói; a város neve csak magyarul értelmezhető! Jeruzsá-
lem és Hierosolyma névazonosságára lásd Anonymus: 
’Qualitier sita est civitas Hierosolymitana 1095-1105’ in:  

(Ez természetesen jelképi szinten értendő.) A tu-
rul koronás változata lett később az Árpád-
nemzetség totem- illetve címerállata. Rokonnépe-
ink közül a szkítáknak a szarvas, a törököknek 
farkas-fej, míg a besenyőknek a tarka vércse volt 
a tamgája.28 A szarvas a világmindenség szerves 
egységét fejezi ki, kozmikus égjelkép. A keresz-
tény eszmekörben Krisztus szimbóluma.29 Mitoló-
giai szarvasunk végigkísérte utunkat a Meotisztól 
a Kárpát-medencéig, és ő mutatta meg Szent Lász-
lónak az építendő váci templom helyét.30  
A tulipán a magyarság egyik karakteres jelképe, 
Közép-ázsiai eredetű.31 Főként a nőiség szimbó-
luma, de kopjafaként mindkét nembeli elhunyt-
nak pontosan jelzi társadalmi rangját, hovatarto-
zását. A fenti motívumkincs népművészetünk 
szinte minden ágán megtalálható: hímzésekben, 
templomok kazettás mennyezetein, ágyvégeken, 
kelengyés-ládákon, stb. Népmeséink, kétszázez-
ret (!) is meghaladó népdalunk és népszokásaink 
ősi kultúránk tárházának kimeríthetetlen forrásai. 
 
A magyarok Mária-tisztelete    egy igen ősi pogány 
Boldogasszony-mítoszból és a keresztény Mária-
kultuszból alakult ki. Ősi istenasszonyunk nem 
más, mint az ókori kultúrákban különböző neve-
ken ismert (Isis, Artemis, Anahita, Kybele, stb.), 
antropomorf, de anya princípiumú teremtő isten-
ség, a Magna Mater analógiája. 
Az erős hagyományok miatt Boldogasszonyunk 
Szűz Máriává történő átalakulása csak fokozatosan 
jöhetett létre. Boldogasszonynak a néphitben 7 le-
ánya volt, ezért Máriát a nép ezek egyikeként Kis-
asszonynak nevezte (e kettős istenség „leány” tag-
jának külön névünnepe máig szeptember 8.), és 
csak Szent Gellért intése következtében vált 
Nagyasszonnyá.32 Neve a gyakorlatban gyermeket 

                                                                               
T. Tober – A. Molinier: „Itinera Hierosolymitana Cruceig-
natorum” Vol. I. Pg.347-349, Genéve 1879 Bibliothèque 
que de l’ arsenal de Paris Letöltve: 2010.09.15. 
28 Tamga = törzsi vagy nemzetségjel. Adatok Deér 1936: 
51; a besenyőkre vonatkozóan: Kashgari 1939: 56-59 
29 Hoppál et al. 2000: 198-200 
30 Képes Krónika: Geréb 1978: 122-123 
31 Hoppál et al. 2000: 225-226 
32 „És az õ tanácsának intésébõl akkoron kele fel, hogy az 
szíz Máriát ez Magyarországban Bódog-Azzon-nak, avagy ez 
világnak nagy asszonának hívnák ”(Toldy F.: Magyar 
szentek legendáriuma III. fej.)” in Kálmány, Lajos 1885:10. 
Az író gazdag hagyományát nyújtja a Boldogasszonynak a 
Szűz Máriával összefüggő ősi vonatkozásairól. 
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váró királynő, a „Halotti Beszédben” Szent 
Asszony.33 
A termékenység-mítosz szellemiségének tovább-
élését egy csodálatos népviseleten mutatjuk be, 
ahol a menyasszony esküvői koszorújába tűzött 
búzakalászokat láthatunk. Ezt a hagyományt az 
Észak-Magyarországon zárt etnikumban élő ma-
tyók (Mezőkövesd, Tard és környéke) őrizték meg. 
 

 
 

1. kép Menyasszony, búzakalásszal ékesített 
koszorúban 

 

 
 

2. kép Fiatal pár Matyó népviseletben 1920 körül 
 

Gyõrffy István: Matyó népviselet c. mûvébõl 
(Fél Edit felvételei: 87. ill. 65. képek alapján – Hungart ©) 

 
Már a keresztény ünnepkörbe beillesztve, ehhez 
hasonlót találunk a Mária-lányok öltözetében.34 
                                                 
33 Jelenleg ismert legrégebbi magyar nyelvű szövegemlé-
künk. „A Halotti Beszéd és Könyörgés” in Magyar Nyelv-
emlékek 1980: 26-27 

Szűz Mária azonban az új kereszténységben nem 
vehette át a termékenység-varázsláshoz kapcsoló-
dó régi funkciókat, ezért ezeket Mária anyjához, 
Szent Annához kapcsolták.35 Utóbbi ünnepe július 
26. Hazai kultúrájának terjesztésében a szerzetes-
rendeknek és a klarissza apácáknak volt nagy 
szerepe. A középkori Magyarországon 19 templom 
és kolostor viselte Szent Anna nevét. 36 
 

 
 

3. kép Mária-lányok fehér viseletben és koszorúval, 
kezükben gyertya és kendõ 

 

Mezõkövesd, 1920 körül – Fél Edit felvétele „L” tábla 
(Hungart ©) 

 

Egyébként Boldogasszony nevével először egy 
1256. évi oklevélben találkozhatunk „Boduga----
zunháza” helynév alakban, mely jelentésileg az 
isten, istenség fogalomkörének a kifejezései kö-
zött található.37 
 
Szent István királyunk a fehérvári koronázó bazi-
likát Nagyboldogasszonyról nevezte el, és ugyanez 
a neve a budai várhegyen épült, közkeletű nevén 
„Mátyás templomnak” nevezett istenházának is. 

                                                                               
34 A Mária-lányok a    Szűz Mária-kongregáció tagjai voltak, 
papok és apácák, tehát egyházi vezetés alatt. Helyi nép-
viseletet, többnyire fehér ruhát hordtak és nyakukban kék 
szalagon Mária-érmet. Egyházi ünnepeken különböző fel-
adatokat láttak el, pl. körmenetek alkalmával Szűz Mária 
szobrát hordozták. MNLex 1980/3: 521. Házasságkötéskor 
általában a korábbi Mária-koszorúkból készítettek meny-
asszonyi koszorút úgy, hogy ezüst kalászokkal megnagyob-
bították azt. A korai változatok színesek voltak. Győrffy 
1956: 73. 
35 Bálint 1977: 263-270; Falvay, 2005-2006: 194-196 
36 Mező 1996: 58-59. 
37 Pais 1975: 264 
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Névünnepe augusztus 15. ami egyúttal törvénynap 
volt. A király ugyanezen a napon halt meg (!), ha-
lála előtt neki ajánlotta föl az országot, azóta ha-
zánk égi patrónája. Országunk tehát már 1038 óta 
Regnum Marianum! 
„Nem közismert, hogy az Esztergomi Érsekség 
törvényben rendelte el, hogy a házassági esküt az 
Istenre és a Boldogasszonyra kell letenni, mely a 
II. Vatikáni Zsinatig, 1962-64-ig érvényben 
volt.”38 Szűz Máriához számtalan csodaszép him-
nusz, ájtatos ének, litánia és fohász született, 
ezekből sok köthető a Mária-tiszteletükről híres 
pálos testvérekhez. Legismertebbek: a néphim-
nuszként énekelt „Ah, hol vagy magyarok tün-
döklő csillaga?” és a „Boldogasszony anyánk”; a 
legrégebbi Mária-imánk pedig a „Sub tuum 
preaesidium confugimus”. Utóbbi ősi szövege egy 
III. vagy IV. századi egyiptomi papiruszon maradt 
fenn, s már a bizánci és kopt liturgiában is sze-
repel.39 Egyik legkorábbi nyelvemlékünk, „Az 
Ómagyar Mária-siralom” (1200-1250 között ke-
letkezett) szintén Máriához szól.40 Stabat mater 
jellegű himnusz.  
 
Szent Gellért püspök egy alkalommal a „Napba 
öltözött asszony”-ról (Jelenések 12. 1-2.) beszélt a 
székesfehérvári bazilikában41 és nem sejthette, 
hogy a magyarok Csíksomlyón (Erdély) 1000 év 
múlva pont ezen a néven fogják tisztelni a csán-
gók „Babba Máriáját”. A Babba név jelentése 
„Szép Szűz Mária”. A szó „bába” formája szülész-
nőt jelent!42 Egy pogány kori mitológia nyomán a 
csángók Babba Máriát a Holdban látják, és egész 
életükben hozzá fohászkodnak. Az egykori kul-
tuszhelyen ma a ferencesek által 1448 óta gondo-
zott kolostor- és kegytemplom működik.43 A XVI. 

                                                 
38 Falvay 2005/6: 52 és 396-400 
39 Varga 2006: 4 
40 Magyar Nyelvemlékek 1980: 42-43 
41 Gellért püspök nagy legendája in Árpádkori legendák és 
intelmek 1983: 79 
42 A „babba” és „bába” szavak közötti hasonlóság egyálta-
lán nem véletlen! „Babba Mária” a kismamák védőszentje 
(Nagyboldogasszony néven termékenység-istennő – lásd ko-
rábbi magyarázatunkat), a bába pedig a termékenység 
„eredményének”, a gyermeknek világra segítője! MNLex. 
1977/ 1. kötet: 178-179 
43 „1441 Hunyadi János alapítása, Szűz Mária tiszteletére. 
Temploma 1448-ban már készen állt. Az erdélyi őrséghez 
tartozott, 1535-ben 14 szerzetes lakta. A moldvai katolikus 
misszió háttere és hídfője. A kolostor könyvtára Erdély 

században készült szépséges Istenanya szobor lá-
ba alatt holdsarló és feje fölött 12 csillagból álló 
koszorú látható. A pünkösdi, felkelő naphoz kap-
csolódó hiedelem szerint az ünnep hajnalán meg 
lehet pillantani a „Napba öltözött Asszonyt.” A 
környékről és Magyarországról is ilyenkor több 
százezer zarándok érkezik, hogy (a nyári napfor-
duló táján) a Szentlélek kiáradásában részesüljön. 
 
Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – rö-
viden áttekintjük a magyarok elődnépeinek ke-
reszténységgel történő találkozásának egyes állo-
másait. 
 
 
Elõdeink találkozása a kereszténységgel az 

õshazákban, 
Pannóniában és a Kárpát-medencében 

 
„A Kr. u. 890 és 1400 között három olyan terület 
volt Európában, ahol magyarok éltek zárt tele-
pülésben. Ez a három Magyarország – ha eltekin-
tünk a honfoglalók rövid etelközi tartózkodásától – 
a következő: 
 
1. A mi hazánk, a szentistváni Magyarország, mely 

a tárgyalt korban Pannónia, Hungária-Nova (új 
Magyarország) vagy Hungaria Minor (újabb 
eredetű Magyarország) néven szerepel a króni-
kairodalomban.” 44 

2. Hazánkhoz térben közelebb esett a komai ma-
gyarok országa: Kunmagyaria. Az egykorú 
krónikák és arab-perzsa írók gyakran emlege-
tik mind az ország, mind a főváros ill. a nép 
nevét. A leggyakrabban szereplő nevek: 
Hungaria Maior. H. Antiqua, Cummageria, 
Maieria, Mageria. Létezésüket először  
1253-ban említi IV. Ince pápa.45 1329-ben ki-
rályuk Jeretyán (eredetileg Gyertyán) a hitélet 
támogatására XXII. János avignoni pápától 

                                                                               
egyik legértékesebb és leggazdagabb középkori egyházi 
gyűjteménye, mely a saját állományán kívül több magyaror-
szági és erdélyi egyház (dominikánus, ferences, karthauzi, 
pálos) középkori köteteit is megőrizte.” Romhányi 2008: 
„Kolostorok és…” szócikk: Csíksomlyó CD-R 
44 Bendefy 1941: 60  
45 Bendefy 1999: 289 
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püspököt kért; ez a kérésük meghallgatásra 
került.46 

3. Tőlünk legtávolabb az Ural-vidéki baskir-
magyarok    éltek. Itt talált rájuk Julianus do-
monkosrendi barát, akit IV. Béla (1235-70) 
bízott meg a keleti rokonok fölkutatásával. 
1236. évi úti jelentését Frater Richardus fog-
lalta jegyzőkönyvbe, amit fontossága miatt a 
pápai „Liber Censuum”-ba is beiktattak.47  
G. de Plano Carpini ferencrendi szerzetes 
1245-47 évi úti jelentésében Bascart, 
Baschartos, Borarcos néven említi Baskíriát, 
amit azonosít Magna Ungáriával.48 Pápai leve-
let vitt Batu kán udvarába, az erre kapott vá-
laszból tudták meg nyugaton, hogy tatár be-
törés várható. 

 
A magyarság az Uraltól a Kárpát-medencébe tartó 
útján – hun, onogur, turk-bolgár, kazár és avar kö-
telékben – Bizánc missziós püspökségei révén 
már igen korán, az VI-VII. századtól kezdve talál-
kozott a kereszténységgel. Pseudo-Zachariás rhé-
tor (1125-1192) 569. évi művéből tudjuk, hogy az 
Arran-i Quardusat, később pedig a (szír?) Maka-
rios püspök vezetésével folyt a hunok, szabírok, 
onogurok, bolgárok tömeges megkeresztelése 523 
és 555 között. A hunoknak a dorosi gót metro-
polita alá helyezett püspökségei voltak, és készült 
egy hun nyelvű biblia is.49 A szláv térítők, Cyrill 
és Methód legendájából ismerünk két adatot: 
Kyrillos már 837-61 között térített a krimi kazá-
rok földjén, Methodios pedig 882-885 táján az Al-
Dunánál találkozott a magyarokkal. Ez utóbbi 
alkalommal a magyarok fejedelme (a legenda ki-
rálynak nevezi) Metódot a következő szavakkal 
bocsátotta el: „Emlékezzél meg mindig rólam tisz-
telendő atyám szent imáidban.”50 
 
 

                                                 
46 Bendefy 1941: 64 
47 Győrffy (szerk.) A tatárjárás emlékezete 1987: 20-21 
48 Győrffy 1965: 148, 105-106; 1987: 36-38 
49 P. Zakarias: „Memoria saecculorum…” c. műve alapján 
Timkó, 1971: 378 ill. L.G. Gmyria 1995: 5. fejezet 56-57. 
old.; Moravcsik 1938a: 197-209 alatt megadja a püspök-
jegyzéket is! L.G. Gmyria dagesztáni szerző kifejezetten ma-
gyar néven/hangzósítással (Kardos és Makar) hozza a püspö-
köket! 
50 Pannóniai legendák 1978: IV. fej.: 19. és XVI. fej.:105; 
Timkó 1971: 380, 383; Moravcsik 1938a: 208-209 

Pannónia 
Kr.e.12 – Kr.u. 433-ig a Kárpát-medence nyugati 
fele egészen a Száva folyóig, valamint Dácia a Ró-
mai Birodalom hódítási területévé vált. Felső-
Pannónia    egészen Bécs alá ért, székhelye Carnun-
tum, Alsó-Pannónia székhelye pedig Aquincum 
volt. A birodalom célja a kelták és dákok hatal-
mának megtörése volt.  
 
A kereszténység már a III. században gyökeret 
vert Pannónia főbb városaiban (pl. Savaria-
Szombathely, Aquincum-Óbuda, Mursa-Eszék, 
Brigetio-Szőny, Sopianae-Pécs, stb.) A magvetés 
valószínűleg Szent Pál térítő apostol és tanítványai 
(Róma 15.19) Illyricumig terjedő munkájának, de 
mindenek előtt Pannónia elsõ püspöke, Andro-
nicus missziós tevékenységének köszönhető.51 Te-
metők, kápolnák, sírboltok, tárgyi emlékek formá-
jában sok bizonyítéka van a pannóniai keresztény-
ség elterjedésének, de a maga nemében szinte 
egyedülállónak tekinthetők a pécsi ókeresztény 
bazilika bibliai témájú falfestményei, „melyek 
Itálián kívül csak Pécsett maradtak ránk.”52 Az 
alábbi képen bemutatjuk kulturális örökségünk 
egyik szép példányát. 
 

 
 

4. kép Pécsi ókeresztény sírkamra (Kr. u. 350-375) 
 

Zsolnay Örökség Kezelõ Nonprofit Kft. – Tám László 
felvétele (a tulajd. és a szerzõ engedélyével) 

 
A II. Constantinus császár (337-360) által támo-
gatott ariánus tanítások a IV. század közepén 
Illyricumban és Pannóniában is nagyon elterjed-
tek voltak. Az Arius tanait elítélő niceai zsinat 
(305) ellenére a 600-as évek második feléig sok 
keresztény hívő követte a kereszténység e formá-
ját, pl. a vizi- és ostrogóthok, burgundok, van-

                                                 
51 Balogh 1932: 13-15 
52 Tóth E. 2008: 28, in Makkay, 2007a: 33 
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dálok, longobárdok, stb. Éppen ezért Sirmiumban 
három ariánus/félariánus zsinatot is tartottak.53 A 
tartomány DK-i részén a legeredményesebb térí-
tés a gót Wulfila (Ulfilas) püspök nevéhez fűző-
dik, aki szintén arianus hitű volt. Nevét azért ér-
demes megjegyeznünk, mert hozzá fűződik egy 
negyedik század közepi gót nyelvű bibliafordítás 
(Codex    Argenteus)!54 
 
Pannónia legismertebb szülöttei: a Stridonban 
született Szent. Jeromos egyházatya (347-420) és 
Szent Márton (316/17-397), a későbbi toursi püs-
pök. Szent Márton Savariában (a mai Szombat-
helyen) született. Az ősi bencés központ a róla el-
nevezett hegyre épült és csak 1823-tól hívják 
Pannonhalmának. A VI. századtól Márton a frank 
dinasztiák védőszentje lett, ez motiválhatta Géza 
fejedelmet és Szent Istvánt az apátság patrocíni-
uma55 meghatározásakor. Egyike volt a középkor 
legkedveltebb szentjeinek. Névnapja november 
11., aminek megünneplését már Szent László tör-
vényének 38. cikkelye is kötelezővé tette. A kö-
zépkori Magyarországon 106 templomos helyet, 
továbbá több mint 200, helynévvé nem vált temp-
lomot neveztek el róla. Legendája az Érdy és az 
Érsekújvári Kódexben olvasható.56 
 
Pannónia földje számtalan szentet és vértanút 
adott a világnak, közülük okvetlenül megemlí-
tendő a megölt, majd a Szávába vetett Quirinus 
püspök. A vértanúk száma a régi magyar szentek-
ről szóló gyűjtemény szerint legalább 147, de a 
keresztény-üldözések időszakában a    tömeges ki-
                                                 
53 A Pallas Nagy Lexikona 
http://mek.niif.hu/00000/0006/html/006/pc000699.html#6
Tóth J. 2009: 45 
54 „Wulfila püspök 306-ban vagy 307-ben született és har-
minc éves lehetett, amikor püspök lett, mégpedig a dunán-
túli Gothia keresztényeinek püspöke. De már ezt megelő-
zően, 324 és 327 között lector volt (pannóniai iskolában?), 
és hozzákezdett a biblia fordításához. (A biblia görög eredeti 
alapján készült, a latin fordítások figyelembevételével.) Püs-
pökségének 7. évében Wulfila és közössége üldöztetés miatt 
kénytelen volt elhagyni a dunántúli Gothiát, és átköltözött 
Moesia Inferiorba. E.S. Ebbingshaus: Some remarks on the 
life of Bishop Wulfila. General Linguistics 32: 2-3, 1992, 
97-l01.” Dr. Makkay J. szívességéből, megjelenés alatt álló 
műve részleteként. Közlését ezúton is hálásan köszönöm!  
55 Patrocínium (lat.) = a templom védőszentje ill. ennek 
ünnepe. Koszta 2001: 80-81 
56 Nyelvemléktár 5: 453-7 ill. 10: 42-53. in Mező 1996: 
158 

végzések miatt ennek akár a kétszeresével is szá-
molhatunk.57 Feltétlenül meg kell emlékeznünk 
szirmiumi születésű katona-szentünkről, Szent 
Demeterről (vagy másként Dömötör, ††††304), aki a 
Szent Koronán is szerepel. Demeter a görög és 
szláv hagyományban szaloniki vértanú. A közép-
korban Magyarország patrónusaként is tisztelték, 
névünnepe az ortodox hagyomány ünnepnapjával 
egyezően október 26.58 A Legenda Aurea függelé-
kében Magyarország patrónusainak életrajzai kö-
zött Demeter passiójával is találkozhatunk. Ennek 
bevezetőjében olvasható: „Pannóniában, Sirmium 
városában született, apja Hadrianus, anyja pedig 
Theogona.”59 A kéziratnak van pálos vonatkozása 
is: a benne található bejegyzés szerint a zágrábi 
pálos kolostor tulajdona volt, és nagy valószínű-
séggel ezek a szerzetesek írhatták bele a hozzá-
csatolt Demeter-passiót is. 60 Már a XI. századi 
Szelepcsényi- ill. Pray-kódex naptáraiban megta-
lálható Szent Demeter ünnepe, akinek hagyo-
mányát – másutt nem rögzített születési adataival 
együtt – így legteljesebben a magyar liturgiatörté-
net őrizte meg.61 A nevéhez dedikált sirmiumi mo-
nostor a XIV. századig fennállt. A várost később 
róla nevezték el: így lett Szávaszentdemeter, szer-
bül Sremska Mitrovica. 
Sirmiumot 582-ben foglalták el Baján avarjai, 
majd 820 körül a bolgárok, akik Szent Ireneus 
(magyarul Ernye) tiszteletére püspöki székesegy-
házat építettek.62 
A Kelet-Római Birodalom összeomlása után 433-
568 között hunok és germánok (gótok, longo-
bárdok), majd két hullámban (568 ill. 670) 
                                                 
57 Adatok: http://magyarorthodoxia.org/page/8/2/1.aspx  
Letöltve 2010.09.16. 
58 Bálint, 1977/II. kötet, 
http://mek.niif.hu/04600/04657/html/unnepikii0106/unnepi
kii106html  2010.09.30 
59 „Legendae sanctorum regni Hungariae Lombardica. His-
toria non contentae” [Strassburg, cc. 1486-1489. J.Prüss] 
(Ham 9996), in Tóth, P.: Magyar Könyvszemle, 117. évf. 
2001/1.sz http:// epa.oszk.hu/00000/ 00021/00028/0004-
213.html#ref46 Letöltve: 2010.09.04. 
60 Mezey. 65 ”Liber de Zagrabia” ill. „Iste liber est ecclesie 
Zagrabiensis” in Tóth, P: ibidem 
61 Radó P. „Hazánk legrégebbi liturgikus kódexe, a Szelep-
csényi Kódex”– Magyar Könyvszemle (63.) 1939: 352-412. 
Szent Demeter helye a Sanctoraléban: 362, ahol Radó sze-
rint a Pray-kódexben található naptárak Demeter napjára is 
utalnak. In Tóth F. ibidem 
62 Makkay: Indul a magyar… 2009: 112-113; irodalom: 
Imrényi 2000: 41-47 
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avarok érkeztek a Kárpát-medencébe. Kutatóink 
egy része a második avar betelepülőket már ma-
gyarnak tartja; kereszténységük bizonyítékaként 
tekinthető, hogy sírjaikban illetve a magyar hon-
foglalók sírjainak egy részében    ún. bizánci típusú 
 

mellkereszteket találtak. Ezek közül mutatunk be 
néhányat a következő képeken. (A keresztény 
vallásgyakorlásnak természetesen számtalan más 
archeológiai bizonyítéka is létezik.) 

 

  
 

 5. kép Bizánci típusú mellkereszt 6. kép Préselt aranykereszt Pusztatótiból 
 

 Székkutas-Kápolnadûlõ (Csongr. m.) VI-VII. sz. (Fejér m.) VII. sz. bizánci munka – MNM. Hampel J. gyûjt. 
   aranyozott ezüstlemez (MF. Múzeum, Szeged  (László Gy.: Adatok az avarkori… III. tábla) 
 ill. TJM. Hódmezõvásárhely – 
 Dömötör Mihály felvétele – Hungart ©) 

 
 

   
 

7. kép Bizánci típusú ereklyetartó mellkereszt63 
 

Sárrétudvari-Hízóföld X. század 
 (Déri Múzeum – Hapák József felvétele, MNM. – Hungart ©) 

 
 
E bronzból készült bizánci ereklyetartó mell-
kereszt elülső oldalán glóriás Krisztust, feje fölött 
63„IC” feliratot, valamint nap- és hold-ábrázolást 
látunk. A kiterjesztett karok alatt görög szöveg, a 
                                                 
63 Az ún. „szentföldi” típusú ereklyetartó mellkereszt (az 
encolpion egyik változata) apró relikviák vagy emlékek tá-
rolására szolgált. Ezeket a zarándokok a két, üreges kiala-
kítású keresztfél közé illesztve, zsinórra vagy bőrszíjra fűz-
ve, a nyakukban viselték és hozták magukkal útjukról. 

tenyereknél mindkét oldalon nehezen értékelhető 
alakok vannak. A hátsó oldalon Szűz Máriát látjuk 
orans kéztartással, szintén dicsfénnyel övezve, s a 
kereszt négy sarkában a négy apostolt, medaillon-
ba foglalva. 
Az avar birodalmat Kr.u. 800 körül Nagy Károly 
seregei döntötték meg. Így az ország nyugati fele 
Karoling birtok lesz, keleti részét a bolgárok ural-
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ják, a perem-területekre pedig szlávokat telepíte-
nek. 64 
 
Nagy Károly    trónra lépésekor nagy energiával 
kezd az avar tudun, majd a kagán és ezen ke-
resztül az egész nép térítéséhez. A Münchenben 
őrzött „Ratio de Cathecizandis Rudibus”-ban rög-
zített adatok arra engednek következtetni, hogy a 
térítés Szent Emmerám közreműködésével avar 
földön már 770 környékén, tehát még a frank há-
borúkat megelőzően elkezdődött.65 Ugyanebben a 
forrásban olvashatjuk, hogy a 796. évi egyházi 
szinóduson66 – amit a térítés stratégiájának kidol-
gozására hívtak egybe – kimondták, hogy „akikről 
bebizonyosodik…, hogy ama föld (az avarok) pap-
jai a Szentháromság nevében már megkeresztelték 
őket, azokat ismét megkeresztelni nem kell.” Né-
hány adat a Nagy Károly-féle evangelizáció idő-
szakából: 811-ben „Nagy Károly földet ajándékoz 
az altaichi kolostornak in „Avaria”, a Duna mel-
letti Melknél.” Ugyanitt    a kolostor évkönyveiben a 
865. évnél van egy bejegyzés: ’Gens Hunnorum 
fiunt christiani’ – azaz a hunok népe, tehát az 
avarok – megkereszteltettek.”67  
 
Az ún. „késő” avar tömegek nagy része megéri 
Árpád honfoglalását, míg Erdélyben és a Tiszán-
túlon változatlanul bizánci érdekek diktálnak. 
 
Amikor Árpád fejedelem 896-ban eldöntötte vezé-
reivel, hogy birtokba veszi ősei földjét, akkor 
„…népe között megtöltötte a Duna vizéből szaru-
kürtjét, és mind a magyarok előtt ama kürtre a 
mindenható isten kegyelmét kérte: adja nekik az 
Úr ezt a földet mindörökre. – Szavait végezvén, 
felkiáltottak a magyarok: – Isten, isten, isten! – 
Háromszor hangoztatták, innen keletkezett ez a 
szokás, meg is maradt a magyaroknál a mai 
napig.”68 
 
A honfoglalást követõen, 948 táján Konstan-
tinápolyban keresztelték meg Bulcsut, a magyarok 

                                                 
64 László 1979: 159 
65 Balogh 2007: 11 és Futaky 2001: 16 in Makkay „Árpád 
fejedelem” 2007b: 86-87 ill. 86. oldalon 224. lábj. 
66 Nem volt igazi zsinat; elnöke Paulinus aquileai pátriárka 
volt. Az idézet forrása: 129.§ „Dictatus Paulini patriarchae” 
= DPp (Glossar A I 229) in Szádeczky-Kardoss. 1998: 292 
67 Makkay „Az avar Attila”, 2006a: 72-73 
68 Képes Krónika, fordította: Geréb László. 1978: 57-58 

3. fejedelmét és Árpád egyik unokáját, Termacsut 
(Tolmács); őket követte 952-ben az erdélyi Gyula. 
Ő egy Hierotheos nevű szerzetest vitt magával, 
akit Theophylactos pátriárka (933-956) „Turkia”, 
azaz Magyarország püspökévé szentelt föl.69 Jó 
ötven évvel később, már Szent István uralkodása 
alatt kerül sor Ajtony fejedelem megkereszte-
lésére Vidinben (magyar neve Bodony, ma Bul-
gária). Ennek emlékére Antony Marosvárott görög 
monostort alapított Keresztelő Szent János tiszte-
letére.70 Mint később látni fogjuk, még Szent Ist-
ván korában is létesülnek görög rítusú monos-
torok! 
 
Róma számára Géza-fejedelem (970-997) qued-
linburgi (973) követjárása nyitotta meg a kapukat. 
Még egy jó ideig azonban érvényesült a bizánci 
befolyás, hiszen a két királyi házat (kölcsönös há-
zasodások révén) közel 300 éves dinasztikus kap-
csolat kötötte össze.  
Gézát St. Gallen-i Bruno tartja keresztvíz alá 972-
ben, s felesége, Sarolt – aki már kereszténynek 
született – nem más, mint az erdélyi Gyula leá-
nya.71 Fiuk, Vajk a keresztségben a „Stephanus” 
nevet kapja, ő a későbbi Szent István király. Való-
színűleg Sarolt a kezdeményezője a Veszprém-
völgyi görög apácazárda alapításának, amit az 
Istenanya (Theotokos) tiszteletére emeltek. Az 
1002-ből származó, Szent István által kiadott gö-
rög nyelvű alapító oklevél Kálmán király (1095-
1115) átírásában maradt ránk.72 További görög 
nyelvű monostorok voltak: Marosvár, Oroszlámos, 
Pásztó, Pentele, Visegrád és Szávaszentdemeter. 
Az I. András király (1046-1060) által Tihanyba 
telepített orosz baziliták sokáig remete-barlangok-
ban laktak. 
 
Szent István király (1001-1038) apostoli jogánál 
fogva templomokat, apátságokat, püspökségeket 
alapíthatott, papokat szentelhetett föl, és adott 
esetben ezt a jogát még a pápával szemben is ér-
vényesítette. István igazi reálpolitikus volt: egy-

                                                 
69 Valószínűleg missziós püspök volt, mert székhelyét nem 
sikerült azonosítani. I. Skylitzes történetíró munkája alap-
ján: Moravcsik 1938b: 393 
70 Szent Gellért püspök nagy legendája in Árpád-kori legen-
dák 1983: 80-82; Moravcsik 1938b: 402, 405 
71 Scriptores Rerum Hungaricarum (SRH): 291., 312. in 
Moravcsik 1938b: 406 
72 Moravcsik 1938b: 408; J.-Pais 1929: 14-17 
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házszervezői munkája (10 falu építsen templo-
mot73) és más intézkedései az egységes állam ki-
alakításának célját szolgálták. Kultusza már életé-
ben megvalósult. Felemelésére Imre herceggel és 
az 1046-ban vértanú-halált szenvedett Gellért 
püspökkel együtt ugyanabban az évben, 1083-ban 
került sor.74 Testvérharc, pogánylázadás és a bel-
ső konfliktusok felszámolásának korszaka után, a 
szigorú törvénykezéséről és államépítő munkájáról 
híres Szent László király (1077-1095) idejére a 
magyar államalapítás lezárult és Magyarország 
Európa életképes, erős keresztény állama lett. 
 
 

Következtetések az elsõ két fejezet alapján 
 
Magyarországot a római    kereszténység felvétele 
után illetve az államszervezet kialakítása során túl 
sok és gyors nyugati hatás érte, ugyanakkor bizo-
nyos pogány elemek még 300 év múltán is éltek, 
és a bizánci hatás sem volt elhanyagolható. Any-
nyira nem, hogy a magyarországi görög liturgiát 
követő monostorok egészen a tatárjárásig fönnma-
radtak. Dr. Radó Polikárp liturgiatörténész és  
-kutató szerint még 1632-ben is vannak nyomok a 
proszkomédia (előmise) végzésére, ami bizánci, 
szír illetőleg örmény hatást mutat.75 
 
E tanulmányban bemutatásra került, hogy a ma-
gyarság elei és maguk a magyarok mind régi, 
Volga-menti, majd kaukázusi szállásterületükön 
és az Al-Dunánál, mind pedig az új hazában (ki-
véve a népvándorlás korában hozzájuk csapódó 
néhány népcsoportot) igen korán megismerkedtek 
a kereszténységgel és ez nagyobb részt a bizánci 
rítusú kereszténység volt!    A    Kárpát-medencébe 
már korábban megtelepült lakosság az ún. ”termé-
szeti ősvallást” követte, vagy a pannóniai őske-
reszténység tanúja volt. 
 
Néprajzi adatainkból tudjuk, hogy az egyszerű, 
falusi ember egész életét a csillagok állásához iga-
                                                 
73 Szent István törvényei II/1. Fordította: Bartoniek Emma, 
évszám nélkül: 84. old. 
74 Szent Istvánt 2000-ben a görög Ortodox Egyház is szentté 
avatta, ünnepét a miénkkel egyezően, aug. 20-án tartják. 
Imrényi 2000: 87. 
Adatok: http://lexikon.katolikus.hu/I/Istvan, I..html 
Letöltve: 10. 01. 2010 
75 Guzsik 1999: 4 

zítva, a világmindenség törvényeinek megfelelően 
élte le. Kelet sokfajta hatását és tudását beépítve, 
nyitott szívvel fogadta be az új keresztény tanokat, 
és azokat idővel (mintegy háromszáz év múltán76)    
a régiekhez igazította. A XI. században    jelentkező 
ún. pogánylázadásokat legtöbbször nem hitelvi, 
hanem politikai (a primogenitura77 szokásjogának 
felrúgása, az uralkodói alkalmasság kérdésének 
vitatása, ill. a külföldi papság dominanciája) és 
gazdasági okok (egyházi tized és más jellegű kö-
telező szolgáltatások) motiválták.    
 
Vallási kifejezéseink több rétegből származnak. A 
hittel, bűnnel, Istennel és a lelkiismereti kér-
désekkel foglalkozó szavak a legrégebbiek, míg az 
egyházzal és intézményeivel foglalkozók lénye-
gesen későbbiek – ami szintén több betelepülési 
időszakra utal.    Bencze Lóránt nyelvész-kutató 
szerint: „Egészen ősi és egyedülálló a magyar ke-
reszténységben az áldás (benedictio), áldomás 
(convivium), áldozat (sacrificum), áldozás 
(sacrificatio-immolatio – communio) egytövűsége. 
Különösképpen furcsa az áldozás két jelentése 
(sacrificatio-immolatio – communio), mely egé-
szen biztosan egy önállóan fejlődő anyanyelvű 
kereszténységre utal, és kizár minden más (latin, 
német, szláv, görög) hatást.”78  
 
De nemcsak nyelvi, terminológiai eltérések van-
nak a magyar gyakorlatban. A hunokat és ava-
rokat térítő missziós püspökök az adott népek 
nyelvén térítettek, így a Kárpát-medencébe érkező 
elődök már sokkal korábban, tehát már a nyugati 
misszió előtt kialakították a vallással kapcsolatos 
kultúrájukat – ez pedig lényegesen eltért a római 
tanoktól. A magyar papság tisztában volt népe 
lelkületével és szokásaival, ezért nemcsak eltűrte, 
hanem sokszor támogatta is az eltérő viselkedési 
vagy liturgiai szabályokat, mint pl. papi nősülés, 
lovaglás és fegyverhasználat, eltérő naptár- 
használat79 és miserend, stb. 

                                                 
76 A folyamatot jól jelzi: III. Ince pápa aktái között 1944-
ben találtak egy oklevelet, melyben Imre király (1196-
1204) a pápától a püspöki méltóságra alkalmas görög szer-
zetes kiemelését kérte - mindezt 140 évvel az 1054. évi egy-
házszakadás után! Dudás et al. 1993: 16-17 
77 Elsőszülöttség 
78 Bencze 2001: 401 
79 „Magyarországon 300 évvel előbb ünnepelték a szeplőte-
len fogantatás ünnepét, mint Rómában.” Bencze 2001: 394 
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Szent István Törvénykönyve I/XI. szakasza a pén-
tek megtartásáról így szól: „Ha valaki pénteken, 
melyet az egész kereszténység megtart, húst eszik, 
egy hétig nappal zárva böjtöljön” 80 A Római Egy-
ház ezen már több száz évvel ezelőtt túllépett, 
nálunk Szent István törvényének idézett pontja 
még ma is élő valóság! 
 
Szinte biztosra vehető, hogy a meglévőkőn túl volt 
egy VI-XI. században keletkezett õskrónikánk81, 
ami elveszett. Igen korai (szintén eltűnt) magyar 
nyelvû bibliánknak is kellett lennie, mert Páz-
mány Péter néha emlékezetből idézett olyan 
passzusokat, mely csak a görög eredetiből fordított 
változatból lehetséges.82 Hogy a pótlás szükséges-
sége még a középkorban is fennállt, azt a Pálos 
rendtörténet is alátámasztja, amikor leírja, hogy 
Báthori László (1420-84) – az    egyik Buda-
környéki barlangba visszavonulva – lefordította a 
teljes Szentírást és a szentek életét.83  
 
Egy másik középkori bibliafordításról is van tudo-
másunk: 1416-36 között a Pécsi Püspökség terü-
letén (ami akkor átnyúlt a Dráva-Száva közti Sze-
rémségbe) Pécsi Tamás és Újlaki    Bálint huszita 
pap mindkét Testamentum szövegét lefordította 
magyar nyelvre. Az őket üldöző Marchiai Jakab 
inkvizítor elől Moldvába menekültek. Ugyan el-
vették tőlük a bibliát, de szerencsére nem semmi-
sítették meg, sőt, 1466-ban Tatros városában (ma 
Trotus, Románia) még másolat is készült belőle! 
Ami ebből megmaradt, az az elsõ magyar örök-
naptár, a mozgó ünnepek kiszámítására alkalmas 
napkerék. Ez az ún. „Huszita Biblia”, ami Münc-
heni ill. Jászay-kódex néven Münchenben talál-
ható, a Bayerische Staatsbibliothek tulajdona.84  
 
Fenti adatok ill. Bencze László összehasonlító 
nyelvészeti vizsgálatai és megállapításai alapján85 
bízvást kijelenthetjük, hogy a magyar keresz-

                                                 
80 Szt. István Trv.: I/XI.: 76  
81 Dümmerth 1977: 225-227 
82 Bencze 2001: 393 
83 Kisbán 1940/I.: 324 
84 Jelzete: Cod. Hung. 1. Első kiadása: Volf György, Bp. 
1874 Nyelvemléktár 1; Molnár-Simon 1976: 73, 84 ; 
http://lexikon.katolikus.hu/M/Müncheni kódex.html 
Letöltve: 2010. 08. 30. 
85 Bencze 2001: 399, 403-407. 
 

ténység kialakulása a Krisztus utáni elsõ száza-
dokra tehetõ, saját biblián és önálló szóalkotáson 
alapuló, teljesen egyedi utat tükröz – ami legjob-
ban talán a szír és kopt egyházfejlõdéshez ha-
sonlítható. 
 
A magyar kereszténység mély gyökereire az elő-
zőekben sokszor hivatkozott Pray-kódex is utal, 
mely – azon túl, hogy ősi nyelvemlékünk – Krisz-
tus urunk halotti leplének (mandilion) egyetlen 
középkori ábrázolását is tartalmazza! 
 

 
 

8. kép 
Krisztus sírbatétele és a szent asszonyok látogatása 

A Pray-Kódex XXVIII. számú színezett tusrajza (1180-1192) 
 

(Az alsó képrészlet közepén álló, fekete glóriás Mária 
karján, a ruha redõjében III. Béla királyunk 

profilját ismerhetjük fel!
86) 

 
E tanulmány adatai bizonyítják, hogy mennyire 
nem állja meg a helyét a magyarokról nyugaton 
kialakult sztereotip összkép! Már 1000 évvel ez-
előtt is csak a lakosság egy részét kellett a po-
gányság bűnéből kivezetni! Ha a magyarok térí-
tésérõl egyáltalán szót ejtünk, akkor is csak arról 

                                                 
86 Kiss Irén: „Szakrális királyaink” – III. Béla és a Pray-
Kódex. In: Turán X. évf. 4. szám (2007): 105. oldal. A kó-
dex képeinek görög és/vagy rovásírásos (!) jeleinek beható 
vizsgálata további összefüggések feltárását is eredményez-
heti! 
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beszélhetünk, hogy ez nagyrészt a bizánciról a 
római hitre való konverziót jelentette!    87 
Fentiekkel arra kívántam rámutatni, hogy a Pá-
los rend már alapításakor is olyan õsi hagyomá- 

nyokkal és istenképpel rendelkezõ nép közé ér-
kezett, mely Krisztus tanításait nem a Római 
egyház tanításain keresztül, hanem õseinek köz-
vetlen élményeibõl ismerte/ismerhette meg. 
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87 A Római Katolikus Egyház szemszögéből nézve korábbi kereszténységünk bármely formája ma is tévtannak, azaz eret-
nekségnek minősül! 
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VÉGH TIBOR 
 

A Szent Korona zománcképein ábrázolt szentek névünnepei 
naptári sorrendjének egyenes vonalú hálózata 

 
A Szent Korona zománcképein ábrázolt szentek 
névünnepei – mint időadatok – elsődlegesen ter-
mészetesen ugyan az évkörben helyezkednek el, 
oda tartoznak,    ott jelenítendők meg, a sorrend 
jellegzetességei ott fejeződnek ki a legjobban, 
(lásd az „Ősi Gyökér” 2009. 3-as számában köz-
readott írásomat) de ezt a sorrendet láthatóvá te-
hetjük a Szent Korona síkban kiterített és a 7x7-
es négyzethálóba illesztett felületén is. (Ezt a 
módszert – a 7x7-es háló használatát – már néhai 
Kovács József Vas-megyei kanonok plébános is 
alkalmazta, de csak a képek helyének áttekint-
hetősége céljából az „A magyar Szent Korona” 
című, „Ikonológiai megjegyzések” alcímű kis 
könyvében, mely a Főnix-könyvek sorozatában 
18. számon jelent meg Debrecenben 1999-ben.) 
Ha a Szent Korona síkban kiterített felületén a 
névünnepek dátuma szerint egymást követő ké-
pek középpontját egyenes vonallal összekötjük, 
hálózat alakul ki a 7x7-es négyzethálóban. (Ez a 
módszer – : „2 pont között a legrövidebb út az 
egyenes” – egyébként jobban meg is felel a nap-
tári sorrend kialakítására Pap Gábor által – „Ha-
zatalálás” c. kötete 549. oldalán – előírt „leg-
kisebb változtatás” követelményének, mint – az 
ugyanott az 551. oldalon közölt – Hervay T. által 
bonyolultan ívelt összeköttetésekkel szerkesztett 
számítógépes ábra.) 
A „7 hét” (azaz 7x7 = 49) a Szentlélek száma is. 
Pünkösd távolságával egyenlő Húsvéttól, napok-
ban számolva. Pünkösdvasárnap (azaz a 49+1. 
nap) ugyanúgy „uránállásos helyzetű, mint az 
aranymetszés szerinti VIII. 15. (Lásd a Boldog- 

asszony-központúsággal kapcsolatos fejtegetései-
met – több helyen, pl. az Ősi Gyökér 2009/3-as 
számában is.) 

A névünnepek naptári sorba állításánál 
egyébként – Pap Gábornak a „Hazatalálás” c. kö-
tetében levő Korona-tanulmánya figyelembevéte-
lével – csak a szentek 16 képével foglalkozunk. 
Az abroncson hátul kicserélt 2 kép helyén szük-
ségképp feltételezendő eredetiek megválasztására 
nézve pedig – „mármint hogy szerintem Szent 
József és Keresztelő Szent János illik oda – ismét 
utalok az „Ősi Gyökér” 2009/3-as számában meg-
jelent írásomra. 
Az előbbiekben leírt módszer szerint megrajzolt 
vonalhálózatot az 1. sz. ábra mutatja. 
Érdemes és tanulságos ezt a vonalhálózatot alapo-
sabban és részletesen is megvizsgálni, mégpedig 
nemcsak matematikai-geometriai adatok elemzé-
sével, hanem intuitív asszociációs megközelítéssel 
(azaz megsejtéses gondolattársítással) is. A követ-
kezőkben ezeknek a vizsgálatoknak az eredmé-
nyeit szeretném bemutatni. 

 
1. Alaki vizsgálatok 

 

1. 1. Forgásirányok 
Bár az évkörben a forgásirány egyértelműen csak-
is jobbos lehet, (a tavaszi Napéjegyenlőségnek az 
óralap 9-esének megfelelő helyétő1 kiindulva és 
ugyanoda visszatérve), az egyenes vonalú háló-
zatban azonban a forgásirány a kiinduláshoz ké-
pest 4x változik, és ebből 5 forgásirány adódik  
5 szakaszban. Ezek a szakaszok a következők: 
 

 

a.) 1.  Gábor  III. 24. 2. György  IV. 24.   3. Fülöp  V. 1. jobbos 
b.) 3.  Fülöp  V. 1. 4. Ker. János  VI. 24.,   5. Péter  VI. 29. 

 6.  Pál  VI.29. 7. Jakab  VII. 25. balos 
c.) 7.  Jakab  VII. 25. 8. Bertalan  VIII. 24.    9. Kozma IX. 27. 

 l0.  Damján  IX. 27.  11. Mihály  IX. 29. jobbos 
d.) 11.  Mihály  IX. 29.  12. Demeter  X. 26. 13. András XI. 30. balos 
e.)  13.  András  XI. 30.  14. Tamás  XII. 21 15. János  XII. 27. 

16. József  III. 19. 1. Gábor III. 24. jobbos 
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A (2 kép közötti) vonalszakaszok részvételét a for-
gásirányokban a 2. sz. ábra mutatja. 
A forgásirányok szakaszait „visszamenőlegesen” 
rávetíthetjük az évkörre, az időadatok eredeti he-
lyére is, és ott csodálatos szimmetriát találunk. A 
szimmetriatengely megfelel a Boldogasszony-
központúság tengelyének, amiről ugyancsak az 
„Ősi Gyökér” 2009/3-as számában írtam. Lásd a 
3. sz. ábrát. 
Érdekes, hogy a 2 szakaszból (azaz 3 képből) álló 
forgásirányokban érintett képek szimmetrikusan 
helyezkednek el a 7x7-es hálóban, és ezekben a 
szakaszokban ott találjuk a 2 szkíta-térítő apos-
tolt, Fülöpöt és Andrást. Lásd a 4. sz. ábrát. 
Megjegyzem, Fülöp és András itteni szereplése a 
Szent Korona belső összefüggéseiben nem egy-
szeri. (Többszöri előfordulásuk különleges ki-
hangsúlyozást kell, hogy jelentsen. Ezek az előfor-
dulások külön tanulmányt képeznek. 
Az 5. sz. ábrán szakaszaira bontva látható a vo-
nalhálózat. És ismét a meglepetés: az irányváltó 
képeket kiemelve, és egyenessel összekötve a 
7x7-es háló függőleges tengelyével szimmetrikus 
elhelyezkedésű ötszöget kapunk! 
Ha pedig ezeknek a képeknek a naptári sorrend-
jét vizsgáljuk meg, akkor lényegében a lem-
niszkáta fekvő 8-asának megfelelő alakzatot fe-
dezhetjük fel. (A lemniszkátáról, mint a Nap út-
jának egyik megjelenítési módjáról dr. Gyárfás 
Ágnes szíves közléséből értesülhettem.) 
 
1. 2. Kiegyensúlyozottság 
A Szent Korona síkban kiterített felületébe egye-
nes vonalakkal berajzolt hálózatot első pillantásra 
akár „össze-vissza cikk-cakk”-nak is nézhetjük, 
és ez a vélemény nem is minősíthető rossz szán-
dékúnak, csupán a hétköznapok szintjén elfogad-
ható tárgyilagos megállapításnak. 
Felmerült azonban bennem az az intuitív kérdés, 
hogy vajon ezek a vonalak – látszólagos össze-
visszaságuk ellenére – hátha mégiscsak úgy he-
lyezkednek el a 7x7-es négyzethálóban, mint va-
lami koordinátarendszerben, hogy arányosan osz-
lanak el benne, azaz ezáltal valamilyen szem-
pontból végső soron ez a hálózat kiegyensúlyozott, 
teljesíti a kiegyensúlyozottság igencsak magas kö-
vetelményét. 
Vizsgálódási módszerre volt ehhez szükségem, és 
ilyen módszerként a következőket vettem fel: 
 

- a 7x7-es hálót függőlegesen és vízszintesen is 
megfelezve 4 mezőre osztottam fel, hiszen a 
Szent Koronának az Y-szárú kereszt alakját ké-
pező felülete ugyanígy kétszeresen szimmet-
rikus, 

- és azt vizsgálom, hogy az egymást követő sor-
számok szerint érintett négyzetek középpontja 
között húzott egyenes vonal 

- a 4 mező közül éppen melyikben vonul, 
- mi az iránya, 
- és a 7x7-es háló szerkezetében hány osz- 

lopot, illetve hány sort hidal    át? 
A 7x7-es háló 7 oszlopa, illetve sora között 6 
egységnyi táv adódik, 3-3 mindkét oldalon, illetve 
mindkét szinten. (Lásd a 6. sz. ábrát) 
A vonal haladási iránya: 
- ha az oldalak szerinti elhelyezkedést nézzük: 

balra vagy jobbra mutat, 
- ha a szintek szerinti elhelyezkedést nézzük: 

lefelé    vagy felfelé mutat. 
Az esetenkénti táv természetesen 2 szakaszból is 
tevődhet össze, ha a vonal átlépi az oldalak vagy a 
szintek közötti határt, de a vonalnak mindig, csak 
ezt a szakaszát vesszük figyelembe, ami a mezőn 
belül marad. 
Ezt a vizsgálódási módszert - példával együtt – a 
7. sz. ábrán láthatjuk. 
A vizsgálati módszer alapján felmért adatokat a 8. 
sz. táblázat tartalmazza. A táblázat alsó, utolsó 
előtti összegsora azt a megdöbbentő eredményt 
hozza, hogy 
- akár oldalanként, akár szintenként vizsgáljuk a 

vonalakat, (hosszúságukat, pontosabban vetü-
letüket az előbb ismertetett egységnyi „táv”-
ban kifejezve), 

- mindig ugyanannyi távot kitevő vonalhossz 
halad balra, mint jobbra, és lefelé is ugyan-
annyi, mint felfelé! 

Tehát igenis különleges, azaz rejtett, de mégis 
ellenőrizhetően kimutatható kiegyensúlyozottság 
valósul meg az egyenes vonalú hálózatban! Nem 
lehet tehát úgy hozzányúlni a Szent Koronához, 
hogy ne a legmagasabb szintű rendezettség tűnjék 
elő belőle lépten-nyomon. 
És az is nagyon érdekes, hogy ha az oldalak, 
illetve a szintek közötti megoszlást nézzük, az 
egész táblázat végösszegének pontosan a felét (40-
et) olyan területpárok (mezők) – azaz a baloldali 
és az alsó térfél, meg a jobboldali és a felső térfél 
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– adják ki, amelyek    evvel az összetartozásukkal 
magukban hordozzák ugyanazt a tengelyt, mint 
amit a Boldogasszony-központúság jelent. (Lásd a 
9. sz. ábrát.) 
Beképzeltség és szerénytelenség nélkül merem 
állítani, hogy az előbbiekben kimutatott felisme-
rése és bizonyítása ennek a rejtett, de meglevő 
kiegyensúlyozottságnak a Szent    Korona eddigi ku-
tatásában letagadhatatlanul nagy jelentőségű 
eredmény. 
(Matematikus barátaimtól utólag értesültem róla, 
hogy a vizsgálódási módszer megválasztásával és 
megkonstruálásával – tudatlanul! – „csak újra fel-
fedeztem” azt a matematikai-geometriai axiómát, 
mely szerint ha egy pontból bármerre elindulva és 
bármilyen utat bejárva visszatérünk a kiindulási 
pontra, mindig ugyanannyi távolságot tettünk meg 
a 2-dimenziós síkban felfelé, mint lefelé, és 
ugyanannyit balra, mint jobbra. 
De persze ez az axióma azt egyáltalán nem garan-
tálja, hogy az egy-egy térfélen belül megtett mind-
két irányú út összege egyenlő legyen mindkét tér-
félen, vagyis mint amilyen eredmény a Szent Ko-
rona vizsgálata során előállt. Tehát nem az axióma 
igazságát bizonyítottam be, hanem csak alkalmaz-
tam az axiómát a Szent Korona kiegyensúlyozott-
ságának bizonyítására. Az más kérdés, hogy ehhez 
a bizonyításhoz módszerre volt szükség, és ezt si-
került önállóan úgy megkonstruálnom, hogy az – 
tudtomon kívül – a matematikai-geometriai axió-
maként már ismert volt.) A Szent Korona kiegyen-
súlyozottsága különös jelentőséggel is bír, ha a 
Szent Korona-tanra gondolunk. És elkerülhetet-
lenül fontos, hogy a kutatásnak ezen a pontján 
összefüggésbe hozzuk a Szent Korona-tant magá-
val a Szent Koronával. Eddig ugyanis elvben 
mondhatta volna bárki, hogy a Szent Korona-tan 
akkor is igaz és helyes lehet, ha a Szent Korona 
más alakú, más méretű, más anyagból készült, 
stb. Azonban miután kiderült a rejtett kiegyen-
súlyozottság, nyugodtan kimondhatjuk: 

ez a kiegyensúlyozottság a Szent Korona szer-
kezetében ugyanazt a kiegyensúlyozottságot 
jelenti, mint amit a Szent Korona-tan a vilá-
gon egyedülálló módon valósít meg az állam-
berendezkedésben az uralkodó és az alatt-
valók között azáltal, hogy mindkét fél egyen-
rangú módon van a Szent Koronának alá-
rendelve! 

 

 

2. Tartalmi vizsgálatok 
 

2. 1. A vonalhálózat jelentése 
 

A naptári sorrend alapján előállított egyenes vona-
lú hálózat – tömegszerűségében, térkitöltésében, 
vázként – igen erősen emlékeztet a Louvre-ben 
őrzött sólyom-alakú onix-kancsóra, amit vagy 16 
társzekérre menő más kinccsel együtt Nagy 
Károly rabolt e1 az avaroktól. (Lásd 10. sz. képet 
Fehér Mátyás Jenő „Avar kincsek nyomában I.” c. 
könyvéből.) A vonalhálózat és a kancsó körvona-
lának egybeesését a 11. sz. ábra szemlélteti. (Mi-
vel a kép a kancsót nem pontosan merőlegesen 
szemből, hanem kissé elfordulva ábrázolja, azért 
az egybeesést szemléltető rávetítésnél a hálózat 
arányai a perspektíva törvényei szerint kissé mó-
dosultak.) 

Ennek az egybeesésnek az (intuitív) észre-
vételével a következő feltételezés lehetősége    nyí-
lik: meg: 
A magyar Szent Korona zománcképein ábrázolt 
isteni (égi) és emberi (földi) személyek láttán 
nyilvánvalónak tűnik a Szent Korona keresztény 
jellege. A keresztény hit szerint (az unitáriusokat 
kivéve) az Isten 3-személyű. Így, ha a Szent    Ko-
rona keresztény szellemiségű, akkor elvárható, 
hogyha 1-nél több isteni személy van megjelenítve 
rajta (:az Atya és a Fiú, avagy a Teremtő és Krisz-
tus), akkor ne csak kettőt, hanem mind a hármat 
megtaláljuk rajta vagy benne. A keresztény hitre 
vonatkozó meggondoláson felül azt is figyelembe 
kell venni, hogy a Szent Korona beavató szerepű 
korona. A beavatáskor pedig a Szentlélek, áldásá-
nak közvetítését várjuk tőle, a Szentlélek kiáradá-
sát a leendő uralkodó személyére. Ezért nagyon 
furcsa lenne, ha a Szent Korona a Szentlélekre 
semmiféle utalást nem tartalmazna. 
A Szent Koronán legfelül, a pántok keresztező-
désénél a Mindenható Atyaisten képe van, elől 
középen, az abroncs fölé magasodóan Krisztusé. 
De hol van a 3. isteni személy, a Szentháromság 
3. tagjának, a Szentléleknek a megjelenése a 
Szent Koronán? Ugyanis olyan óriási rendezett-
séget, olyan szoros összefüggéseket, olyan feltűnő 
szabályszerűségeket birtokló alkotásnál, mint 
amilyen a Szent Korona, méltán tehető fel ez a 
kérdés. 
Az első 2 isteni személy, az Atya és a Fiú, emberi 
alakban is ábrázolható, a Szentlelket azonban nem 
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lehet így ábrázolni. Érthető tehát, hogy olyan ké-
pet, mint a meglevők, hiába keresnénk. 

A nyugati keresztény egyházművészetben – 
kb. a késői középkor óta – elfogadott és megen-
gedett szokás a Szentlelket galamb képében áb-
rázolni. Ez a megoldás azonban interkontinentálissss    
(azaz    földrészek közötti), és az ezzel járó interet-
nikai (azaz népfajok közötti) viszonylatban nem 
tudja betölteni a szerepét. Ismeretes ugyanis (pl.) 
az újkori portugál hittérítőknek az a blamázsa, 
hogy amikor Indiában hirdették a kereszténységet, 
és a katekizmus oktatásában eljutva a Szentlé-
lekig galamb-képeket mutogattak róla, a megtérő-
ben levő hinduk elkezdtek furcsán vigyorogni. A 
hindu kultúrában ugyanis a galamb a szexuális ki-
csapongás egyértelmű jelképe, ugyanúgy, mint 
ahogy pl. az európai kultúrában a róka a ravasz-
ságé. 
A régi magyarok és elődeik a Szentlelket sólyom 
alakjában ábrázolták, és ez – őszintén szólva – 
jobban meg is felel a Szentléleknek az Égből vil-
lámként lesugárzó működésére. (Amikor a sólyom 
lecsap, 3000 méter magasból több, mint 300 km/ó 
sebességgel zuhan, és csak az utolsó 17 méteren 
fékez a szárnyával.) A budapesti Szépművészeti 
Múzeum 2005-ös kopt kiállításán (ahol a más 
országok kutatói által talált összes emlékeket 
bemutatták, csak épp a magyar kutatók által talál-
takat nem…!) szerepelt egy relief, amely egyér-
telműen a Szeplőtlen Fogantatást ábrázolta, és-
pedig úgy, hogy egy ruhátlan nőalakra hatalmas, 
jellegzetes csőrű és szárnytartású sólyom száll, 
miközben oldalt angyal őrködik. 

Az Arábiai félsziget nomád beduin lakói át-
szellemült, áhítatos arccal magyarázzák a soly-
mászatot figyelő külföldi vadászvendégeknek, 
hogy „a sólyom a Fényt hozza le az Égből a 
Földre!” (Spectrum TV „Legendák lényei” c. so-
rozata, 2006. szept. 7-i adás.) 

Feltételezem ezért, hogy a sólyom-alakú kan-
csó beletartozott a koronázási szertartás (és nem a 
koronázási jelvények!) eszközkészletébe. Hiszen a 
leendő (avar vagy magyar) királyt vagy fejedelmet 
a koronázáskor (szentelt) olajjal fel kellett kenni. 
Ezt az olajat valamilyen edényben kellett tartani, 
és a szentek – általam feltételezett – sorrendjében 
az utolsó a vonalhálózatban éppen ott van, ahol az 
olaj a kancsó száján, azaz a sólyom csőrének 
megfelelő szerkezeti részen kifolyik, kiömlik, mint 
a Szentlélek kiáradásának jelképe. 

A Szentlélek tehát ilyen elvont formában, csak 
gondolatilag megszerkeszthetően van elrejtve, de 
mégis benne foglalva és megjelenítve a Szent Ko-
ronában! És éppen ez a megoldás illik legjobban a 
Szentlélek lényegéhez, tisztán szellemi természe-
téhez. (Csomor Lajos, a kitűnő aranyműves, aki 
sokat tett a Szent Korona megismeréséért, azt fel-
tételezi, hogy Szűz Máriát a Szent Koronán volt 
képe áldott állapotban ábrázolta, és ez utalás volt 
a Szentlélekre. Ez nagyon szép gondolat, de a 
Szentléleknek csak egyszeri ”tettét” jelenti, és 
nem a világon mindig és mindenütt jelenlévő mű-
ködését, amit az egész Szent Koronát behálózó 
sólyomalakú vonalrendszer jobban fejez ki.) 
 
2. 2. Részletek a hálózatból 
Az egyenes vonalú hálózatban néhány önállónak, 
kiemelhetőnek – és így talán külön    is értelmez-
hetőnek – tűnő részletet is észre lehet venni. 
1. A szentek naptári jegyzékének 1. és utolsó 

(=16.) tagja a Szent Korona síkban kiterített 
felületén váltó szimmetrikusan helyezkedik el, 
a (homloktól induló) hosszanti tengely men-
tén, keresztülhaladva a Teremtő képén, mint 
középponton. Ez is bizonyság arra nézve, hogy 
- minden a Teremtőtől indul és oda érkezik 

vissza, 
- és hogy az egyenes vonalú hálózat nem vé-

letlenszerűen alakul épp így, hanem részt 
vesz a Szent Korona alapvető belső össze-
függéseinek rendszerében. (Lásd a 12. sz. 
ábrát.) 

2. A kettőskereszt alakzata is megjelenik a vonal-
hálóban. (A Korona alatt állva és felfelé nézve 
láthatjuk így.) A vízszintes szárakat a ”kétsze-
mélyes” ünnepek (Péter-Pál, Kozma-Daján) 
alkotják. A 3 képpár 3 Napfordulónál van. 
(Lásd a 13. sz. ábrát.) 

3. A rovásírás B betűje is megjelenik. Ebben a  
2 szkíta-térítő apostol (Fülöp és András) meg a 
2 katona-szent (György és Demeter) vesz részt. 
(Lásd a 14. sz. ábrát). 

4. A rovásírás CS betűje az évkörben 3-3 szentből 
álló csoportokból (Ker. János, Péter-Pál és 
Kozma-Damján, Mihály) tevődik össze. (Lásd a 
15. sz. ábrát.) 

5. A rovásírás GY betűje feltűnően olyan szentek-
ből áll, akik a Boldogasszony-központúság ten-
gelyéhez képest szimmetrikusan. helyezkednek 
el az évkörben. (Lásd a 16. sz. ábrát.) 
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6. A rovásírás H betűjének kialakításában részt 
vesz a 2 szkíta-téritő apostol. (H=hun? Hun-
gária?) A többi apostol a kettőskeresztben sze-
repel együtt. Ezzel a megosztással talán a ma-
gyar kereszténység egyedien különleges jellege 
jut kifejezésre? (Lásd a 17. sz. ábrát.) 

7. A rovásírás Ü betűje a naptári sorrend szerint 
egymás után következő 4 szentből (Mihály-
Demeter-András-Tamás) áll. (Lásd a 18. sz. 
ábrát.) 

8. A rovásírás l00-as jele is kirajzolódik a vonal-
hálózatban. (György-Fülöp, Jakab-Bertalan, 
Demeter-András.) (Lásd a 19. sz. ábrát.) 

Talán mondanom sem kell, hogy szabályként – 
csak olyan vonalszakaszokat használtam fel, ame-
lyek egymást közvetlenül követő (tehát a szentek 
jegyzékében 1 sorszám különbségű) képek között 
fordulnak elő. 
Mivel a rovásírás jelei többféle változatban is 
használatosak, rögzítem, hogy a cserkészetben az 
1930-as években tanultak alapján jártam el. De 
könnyen lehet, hogy a rovásírás mai, képzettebb 
tudói még más jeleket is fel tudnának fedezni a 
vonalhálózatban, vagy ugyanezeket a vonalcso-
portokat más jelekként értelmezik. 
Ezennel szíves figyelmükbe ajánlom az előbbi 
észrevételeimet. Varga Géza az „A magyarság jel- 

képei” c. könyve 88. oldalán – Íráskutató Intézet 
1999. – pl. azt írja, hogy a kettőskereszt alakú 
székely írásjelnek, mint Gy betűnek a jelentése 
egyúttal EGY, és így tehát a magyar címerben álló 
kettőskeresztet nem elsősorban általános keresz-
tény jelképként kell értelmezni, hanem mint olyan 
rovásjelet, ami azt jelenti: Egy az Isten! 
Lehetséges tehát, hogy a rovásírás a Szent Korona 
4. nyelve? Az első kettő a képeken a latin és a gö-
rög. Borbola János pedig – „Királykörök” és „A 
magyarok Istene” c. könyvében kimutatta, hogy a 
Krisztus-kép felirata és a pártázat 8 eleme az 
egyiptomi matematika nyelvén számolási kép-
leteket, mértékegységeket fejez ki. 
 
 

* 
 
Nem állhatom meg, hogy 2 kérdést fel ne tegyek: 
- Vajon ha külön készült az abroncs és külön a 

pántok, előállhatott volna-e ilyen összefüggő 
szabályszerűségek rendszere? 

- Vajon ha nem Szent Józsefet és Keresztelő 
Szent Jánost tételezzük fel eredeti képekként, 
meg tudnának-e mutatkozni ezek a szabálysze-
rűségek? 

 
 
 
 

A szentek naptári sorrendje a Szent Korona felületén 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1. sz. ábra 
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Az egyenes vonalú hálózat vonalszakaszainak 
  részvétele a forgásirányokban 
 

 
 

 2. sz. ábra  
 
 
   

A 2 szakaszból álló forgásirányok szimmetriája 
 

 
 

4. sz. ábra 

  3. sz. ábra 

A vonalszakaszok szimmetriája 
         az évkörben 
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Forgási irányváltások az egyenes vonalú hálózatban 
 jobbos balos 
 

 
 

5. sz. ábra 
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A mezők és a távok 

 
 

6. sz. ábra 
 

 
 
 
 

Módszer és példák 
  
 Bal felén Felső felén 
 

 
 

7. sz. ábra 
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A naptári sorrend egyenesvonalú hálózatának lépésenkénti vizsgálata, 
irány (:← → ↓ ↑) és a 7x7-es négyzetháló oszlopai, 
ill. sorai közötti táv szerint a háló 4 mezejében 

 

 
 

8. sz. ábra 
 
 

A kiegyensúlyozottság és a Boldogasszony-központúság 
 

 
9. sz. ábra 
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Suger St. Denis apátjának átalakított onix-vázája (Louvre) 
 

  
 

 10. sz. ábra 11. sz. ábra 
 

Az első és az utolsó kép változószimmetriája a vonalhálózatban 
 

 
12. sz. ábra 
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A kettős kereszt a vonalhálózatban 
 

 
 

13. sz. ábra 
 

Rovásírás B betű 
 

 
 

14. sz. ábra 
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Rovásírás CS betű 
 

 
15. sz. ábra 

 
 

Rovásírás GY betű 
 

 
 

 

16. sz. ábra 
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Rovásírás H betű 
 

 
17. sz. ábra 

 
Rovásírás Ü betű 

 

 
 

18. sz. ábra 
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Rovásírás 100-as jel 
 

 
 

19. sz. ábra 
 
 

 
 
 

 
 

A Magyar Szent Korona az Országházban (Internet) 


