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Gyárfás Ágnes 
 

„EB A HITE KÖLYKEI...” 
 

 

 

Arany János ezt a szitokszót adja a török kö-
vet szájába a Szondi két apródja című balladá-
jában, midőn a törökök véleményét sűríti a ma-
gyar ifjak megítélésére.(1) Eb a hite kölykei, vagy-
is eb hitű kölykei, mondja a török és nem a ma-
gyarság keresztény szellemiségét szidalmazza, ha-
nem ennél sokkal régebbi, mélyebb hitviszonyo-
kat, a magyarok ebhitűségét, a kutyahitet. 

Honnan ered ez a megnevezés, miért ebhi-
tűek a magyarok. Ezt a kérdést nem a szólás-
mondások szintjén kell kezelnünk, mert egy-egy 
elszólásnál, helyi eseménynél mélyebb rétegei 
vannak. Az ebhitűség a Nagy Kutya csillagkép, és 
annak vezércsillaga a Sziriusz kérdésköréhez tar-
tozik. Az Aranyhajú királyfik című mese elemzése 
kapcsán elmeséltük az Orion és családja égi hely-
zetét.(2) A Tejút szájadékánál van az Öreg király, a 
Sagittárius birodalma, ahol a három dimenziós 
téridőt őrli az égi malom, s mi valamennyien turá-
ni népek innen vesszük eredetünket. A Tejút, 
mint egy hatalmas folyam tovább hömpölyög és át-
metszi az általunk látható északi égboltozatot. A 
Bika csillagkép felett uralkodik a „fele királysá-
gon” a fiatal király az Orion–Nimrud–Bél Ur, aki 
a régiségben furkósbottal viaskodott, a későbbi 
korok embere íjat és nyilat tett a kezébe és Ő lett 
a téli égbolt főszereplője, a hős, aki vizet fakaszt, 
hiszen a térdéből ered az Eridanusz nevű égi fo-
lyam, s aki oroszlánokkal cimborál, mert a hóna 
alatt rejlő diffúz ködgomolyag oroszlánpofájú. Ez a 
ködhalmaz tele van életcsirákkal, itt őrzi Orion–

Nimrud–Bél atyánk a jövőnket, az életmagvain-
kat. 
 

 
 

Orion és családja 

Orion szinte rákönyököl a Tejútra, úgy céloz 
és nyila pontosan a Tejút közepébe vezet. Ő a 
nagy vadász, a sikerember, Ő    az, z, z, z, aki legyőzte a Zu 
madarat és visszaadta Istennek a sorstáblákat, Ő 
az a szerencsés férfi, aki a magyar ember kíván-
sága szerint még különb, mint az apja, mert az 
Öreg király nyila nem pontosan a Tejút közepébe 
vezet, a fiáé, Orion–Mimrud–Bélé viszont egyene-
sen a központba. Ő testesíti meg a magyar mesék 
legkisebb királyfiát, a sikerembert, akit apró da-
rabokra vágnak, de a kígyókirály új életet lehel 
belé és szebb, jobb, okosabb lesz, mint azelőtt 
volt. Ezt a feldarabolást nagy ellenfele a Skorpió 
cselekszi meg amidőn    azzzz Orion hajnalban lenyug-
szik, a Skorpió tapossa le és döfi át mérgezett nyi-
lával. Viszont az Orion éjfélkor, delelése csúcsán 
legyőzi a Skorpiót és alászállásra kényszeríti. Ori-
on tehát végigjátssza    az égen a magyar népmesék 
vezérmotívumait és mintát ad a családon belüli 
férfihősök alakjához. 

Felesége a Nagy Kutya csillagkép vállán ülő 
Sziriusz, az égboltozat egyik legfényesebb csilla-
ga. Az Aranyhajú királyfik című népmesében(3) 
két gyönyörű aranyhajú ifjúnak adott életet, de a 
banya, akit    az égen a Monocerosz,    az Egyszarvú 
csillagkép testesít meg, kicserélte a két csecsemőt 
két k u t y a k ö l y ö k r e. Innen kezdve érthe-
tő, mit keresnek a magyar népmesében, a szokás-
kultúrában, a szólás-mondásokban a kutyák. A 
két kutya égi eredetű, s a Kis Kutya, meg a Nagy 
Kutya csillagképeket képviselik. A két kutya csil-
lagkép a Tejút két oldalán helyezkedik el. Az Ori-
ontól kicsit feljebb, Észak-nyugatra látható a 
Nagy Kutya, s a Tejút másik oldalán, a Monoce-
rosz lába alatt a Kis Kutya. Ketten, mintegy őrt 
állnak a Tejút északi térfelén és közzé veszik a 
Tejútban benn található iker fiúkat, az Iker csil-
lagképet. Tehát, őrzik is    az Ikreket, meg a banya, 
a Monocerosz szándéka miatt időszakosan helyet-
tesítik is a csillaggyermekeket.(4) 

Az ebhitűség tehát ehhez az égi családhoz 
kötődik, s valójában minden családtag szerepet 
kap benn, de leginkább maga az édesanya, a Szi-
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riusz, a Circirka, az aranyhajú tündérfeleség. A 
Sziriusz égi sorsában megjeleníti a földi asszonyok 
életmenetét. Mintát ad a türelemre, a bukás elvi-
selésére és a felemelkedés előkelő egyszerűségé-
re. Az Aranyhajú királyfik című mesében a király 
visszavitte az erdőbe, ahol megismerte és derékig 
földbe ágyazta, ahonnan csak akkor ásták ki, 
amikor iker fiai bebizonyították édesanyjuk ártat-
lanságát. Ekkor újra képes volt a trónuson tündö-
kölni. A mezopotámiai pecséthengerek egy cso-
portja a Sziriusz emelkedését, bukását és újra fel-
kelését meséli el képekben. Képi úton a fél lábát 
vonják ki a látványból, úgy, hogy egy építményt 
tesznek az egyik lába helyére. A Sziriusz a kutya 
csillagképekkel teljesen egybeforrt, mert a Nagy 
Kutya nyakán ül, s szinte azonosul vele.(5) 
 

 
 

Pritchard 222. ábra 
Nude female figure on cylinder seal from Syria 

 

Csillagképek balról jobbra: 
1) Ikrek, 2) Rák a Hydrával, 3) Szirirusz delelése, 
4) Orion, 5) Sziriusz leszállóban, 6) Lepus (nyúl), 
7) Vízöntő a korsóval 
 

 
 

Pritchard 224. ába 
Weather-god on Syrian seal 

 

Csillagképek balról jobbra: 
1) Sagittarius térd alatt érő mentében, 2) Bika csil-
lagkép, 3) Sziriusz fél lábát nádköteg takarja, 4) Nagy 
Kutya csillagkép Sziriusszal, 5) Orion furkósbottal, 
6) Felül a Vízöntő alul az Ikrek. 
 

Dr.Kovács Sándor a Labat szótár segítségével  

mutatta ki, hogy a Nagy Kutya csillagkép neve: 
MA-GAR, s el is nevezte a „Magyarok Csillagá-
nak” (Stella Hungarorum). Ha a Nagy Kutya Ma-
gar, akkor a Kis Kutya nyilvánvalóan HUN. Ma-
gar és Hun kutyaként őrzik a Tejutat, életünk égi 
terepét, gyermekként aranyhajú királyfik, a ma-
gyarság és a hunság jövője, sikeres jövőképének 
záloga, éltető égi jelképe. (6) 

Az ebhitűség tehát a kutya csillagképekhez 
és az egész szent égi családhoz kötődik. Az „eb a 
hite kölykei...” szitokszó a történeti korokat meg-
előző időkből származik. Ezt a korai időszakot a 
törökök ismerték és a magyarokat nem a keresz-
tény hit védelmezőiként ítélték el elsősorban, ha-
nem a csillagos égen elfoglalt és a nemzeti ka-
raktert kifejező állapotok miatt. A törökök a Skor-
pió fiai, ők is nyilasok, hiszen tudjuk, a Skor-
piónak is van nyila, mérgezett nyila, s a Skorpió 
győzi le téli hajnalokon az Oriont, az ebhite 
kölykei édesapját. A törökök itt, a balladában tö-
kéletesen azonosították a két gyönyörű, „ …cif-
rán, bársonyba, puhába...” öltöztetett ifjat a két 
égi királyfival, vagyis magával a magyarsággal. A 
szitokszó nem csak a két ifjút érintette, de érintet-
te magát a magyar nemzetet. A magyar nemzet föl-
di képét magasabbról, égi mezejéről nézve sértet-
ték meg a törökök, magát a magyarság égi család-
ját, Orion–Ménrót–Bált, Sziriuszt, a kutya csillag-
képeket és az aranyhajú Ikreket az égi magyarsá-
got szidalmazták. 

Gosztonyi Árpád költő műfordító interjúját 
néztem a Hír TV-ben, aki a lágerben töltött évei-
ről beszélt. Elmondta, hogy a magyarok minden 
munkában jeleskedtek, nem voltak képesek rosz-
szul dolgozni. Így fejezte ki magát: „Eb fattya ma-
gyarjai, akár miről volt szó, mindig mindent a leg-
jobban oldottak meg” (2007. II. 25.).(7) 

Szelestey László gyönyörű gyűjteményében 
számon tart egy jó pár sulykolót, mángorlót, ame-
lyeken eb-kutya feliratok olvashatók. Tudjuk, 
hogy ez a két eszköz a mosáshoz (sulykoló) és a 
simításhoz (mángorló) kapcsolódik. Akár mosás 
közben sulykolták a ruhát, akár szárazon simí-
tották, az eszközökön található minta lenyomatát 
beleütötték az anyagba. Beleütötték a saját mo-
nogramjukat vagy teljes nevüket és beleütötték a 
s z á r m a z á s r a  utaló képeket, szavakat  
is.(8) A származásra utaltak a sulykoló    és mángorló 
idő- és tér eredetére utaló képek, a Világminden-
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ség születésének ornamentikus ábrái    és maga a 
család megjelölése, a két kutya csillagkép viszo-
nyának rögzítése. „Eb kéri, eb adja” olvashatjuk a 

feliratot, s szinte látjuk, hogy 
a két kutya csillagkép a Tejút 
két oldalán kéri és adja egy-
másnak    az élet továbbvitelé-
hez szükséges javakat. Látjuk 
őket az égbolton, amint őrzik 
a nagy, szent égi folyamot, a 
Tejutat, látjuk, amint helyet 
cserélnek, hiszen a föld for-
gása révén helyzetük változik. 
Eb kéri,    és eb adja, szinte 
látjuk a Tejút két oldalán el-
helyezkedő csillagképeket, 
amint ciklikusan helyet cse-
rélve, egymásnak á t a d -
j á k  az égi terepet. A görög 
mitológiában is összekeverték 
Kasztor és Pollux, az Iker 
csillagkép szerepét a kutya 
csillagképekkel, mert úgy áb-
rázolták, amint a két testvér 
az égen helyet cserél és 

nyújtja egymás felé a kezét. Holott, tudjuk: az 
Iker csillagkép m i n d i g  egymás mellett ma-
rad, csak a kutya csillagképek váltogatják helyü-
ket az égbolton. Tehát szögezzük le, hogy a görö-
gök és utánuk az egész európai kultúrkör Kasztor 
és Pollux megjelenítésével nem az Ikrek, hanem a 
kutya csillagképek égi mozgását mutatták be. Bár-
milyen történetet fűztek a görög mitológiában 
Kasztor és Pollux szerepéhez, fogalmuk sem volt 
az égi valósághoz és soha nem tudták elvitatni az 
ebhitű kölykök fogalmát a magyarságtól. 
 

 
 

Az Ikrek csillagkép régi ábrázolásán kitűnik, hogy az Orion 
fiai. Egyikük a furkósbotját, másikuk az íját és nyilát tartja. 

Az ebhitűség egyik legrégibb szakrális em-
lékhelye a feldebrői templom altemplomában őr-
zött freskó. Radocsay Dénes 1954-ben kiadott 
könyvében a restauráció előtti eredeti falfestés 
látható.(9) A freskó egy lobogó kendőjű szép, szé-
les járomcsontú asszonyt ábrázol három szál ka-
lásszal. A kalászból, magok, s z e m e k  pereg-
nek lefelé és lent, a fényfelszabadítási életmozza-
naton átesve négyszirmú virág formájában jelen-
nek meg. A freskón felirat is olvasható: CAIM. Ezt 
a szöveget mindenki Káinnak olvassa, és a bibliai 
Káin-Ábel történet keretébe helyezi el. Ezáltal a 
fényfelszabadító, kalászos boldogasszony, mai ol-
vasatban azonosul a bibliai gyilkos Káin szemé-
lyével. 
 

 
 

Feldebrõ, 1100-1150 

 
A CAIM felirat nem Káinra utal, hanem a 

Sziriuszra, a CANIS MAIOR a Nagy Kutya csil-
lagkép vezércsillagára. A feldebrői altemplomban 
a freskókincs tartalmi elemeiben kimutatható az 
égi szent turáni család,    az atyai, anyai, a fiúi 
szentség, de minél többször festik át, minél beha-
tóbban restaurálják, annál kevésbé lehet ezt ki-
mutatni. Az ég hetedik szférájában, baldachin 
alatt ülő ősanya gyakori szereplője a mezopo-
támiai pecséthengereknek, s sztereotip megjele-
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nítése a három kalász, amelyet a kezében tart. 
Hozzá sietnek a három királyok ősképei, a három 
mezopotámiai szent király, akik bemutatják neki, 
milyen pusztítást végzett a földön az Özönvíz, neki 
mutatják be a meginduló élet nyomait míg a há-
rom szüzek a föld ajándékait viszik el hozzá. Az 
ősanya, a Boldogasszony, mindig három szál ka- 

lászt tart a kezében. Ez a szakrális jelkép megje-
lenik a pásztorfaragásokon Szelestey László gyűj-
teményében. Ezekről írt Pap Gábor a Hazatalálás-
ban,(11) s általuk tettük jelenvalóvá a bibliai Há-
rom királyok máig fennmaradó szkíta eredetét és 
magyar voltát. 
 
 

 

    
 

  alján a felirat: 
 Gyújtótartó elölrõl és oldalról „eB Kéri eB adja 1863” 

 
Szelestey László magángyûjteménye 
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Arany János 
 

SZONDI KÉT APRÓDJA 
 
Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, 
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja; 
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom, 
 Tetején lobogós hadi kopja.  
 

Két ifiu térdel, kezökben a lant, 
A kopja tövén, mintha volna feszűlet. 
Zsibongva hadával a völgyben alant 
 Ali győzelem-ünnepet űlet.  
 

"Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért? 
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra? 
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért, 

Odaillőt egy huri nyakra!"  
 

"Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant 
Zászlós kopiával a gyaur basa sírján: 
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant, 

És pengeti, pengeti, sírván:"  
 

...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap, 
Kevély üzenettel a bősz Ali küldte: 
Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad! 

Meg nem marad itt anyaszülte.  
 

"Szép úrfiak! immár e puszta halom, 
E kopja tövén nincs mér' zengeni többet: 
Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom, 

Odalenn vár mézizü sörbet. -"  
 

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem: 
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi, 
Jézusa kezében kész a kegyelem: 

Egyenest oda fog folyamodni.  
 

"Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs, 
Mit csak terem a nagy szultán birodalma, 
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs... 

Ali győzelem-ünnepe van ma!"  
 

Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond, 
És pattog a bomba, és röpked a gránát; 
Minden tüzes ördög népet, falat ont: 

Töri Drégel sziklai várát.  
 

"Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt, 
Immár födi vállát bíborszinü kaftán, 
Szél zendül az erdőn, - ott leskel a hold: 

Idekinn hideg éj sziszeg aztán!"  
 

A vár piacára ezüstöt, aranyt, 
Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat; 
Harcos paripái nyihognak alant: 

Szügyeikben tőrt keze forgat.  
 

"Aztán - no, hisz úgy volt! aztán elesett! 
Zászlós kopiával hős Ali temette; 
Itt nyugszik a halmon, - rövid az eset -; 

Zengjétek Alit ma helyette!"  
 

Két dalnoka is volt, két árva fiú: 
Öltözteti cifrán bársonyba puhába: 
Nem hagyta cselédit - ezért öli bú – 

Vele halni meg, ócska ruhába'!  
 

"S küldött Alihoz... Ali dús, Ali jó; 
Lány-arcotok' a nap meg nem süti nála; 
Sátrában alusztok, a széltül is ó: 

Fiaim, hozzá köt a hála!"  
 

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl! 
Mint bástya, feszült meg romlott torony alján: 
Jó kardja előtt a had rendre ledűl, 

Kelevéze ragyog vala balján.  
 
"Rusztem maga volt ő!... s hogy harcola még, 
Bár álgyúgolyótul megtört ina, térde! 
Én láttam e harcot!... Azonban elég: 

Ali majd haragunni fog érte."  
 

Mint hulla a hulla! veszett a pogány, 
Kő módra befolyván a hegy menedékét: 
Ő álla halála vérmosta fokán, 

Diadallal várta be végét.  
 

"Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már 
Dícséretiből az otromba gyaurnak? 
Eb a hite kölykei! vesszeje vár 

És börtöne kész Ali úrnak."  
 

Apadjon el a szem, mely célba vevé, 
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte; 
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé, 

Ki miatt lőn ily kora veszte!  
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Nagy Róbert 
 

Hol van a kutya elásva? 
 

Az áldozati ebekről 
 

 

Hiedelem. Ősidők félelmeiből táplálkozó képze-
letvilág? Babonaság? Lassan értelmét vesztő foga-
lom. Bizonytalanságot, megfoghatatlanságot, po-
gányságot és leginkább régi idők üzenetét sejteti. 
A ma embere vajon mennyire fogékony erre az 
üzenetre? Mérhetővé vált a körülöttünk levő világ. 
Fényévekben távoli pulzárok adatait ugyanolyan 
nagy pontossággal rögzítjük, mint a tachionok 
energiamennyiségét. Úgy gondolhatnánk, ha meg-
mértünk valamit, akkor azt kellően ismerjük is. 
Ismertté vált a Kozmosz és a Mikrokozmosz. Még-
is a régész csak találgat egy-egy napvilágra került 
ötvösmunkába zárt jelenet üzenetét keresve. A 
megfejtés értelmét ugyanaz a bizonytalanság for-
gatja a nyelve alatt, ami valamennyiünket meg-
érint azokban a helyzetekben, amikor magyaráza-
tot próbálunk találni az utolsó utáni pillanatra. 
 

Mondhatnánk, hogy a magyar hiedelemvilág elve-
szett. Erőfeszítések történtek és a mai napig is tör-
ténnek rá kísérletek, hogy valamelyest bepillan-
tást nyerjünk az ősi mitikus világunkba. A zsidó-
keresztény kultúrkörbe tartozó magyar nép közel 
másfélezer év alatt nem vesztette el régi hitvilágá-
nak számos elemét. Töredékeiben, szavaiban, 
képzeteiben a mai ember mindennapjaiban is rá-
bukkanhatunk töredékes részleteire. 
 

Helyezzük most mitikus figyelmünk középpontjá-
ba a kutyát. 
 

Az    ebebebeb szavunk rövidsége és ősi hangzása méltán 
igazodik az elsők között domesztikált állat kitün-
tetett rangjához. Etimológusok ”állatorvosi lova” 
ez a szócska! 
 

proto Ugrich emp 
Manysi aamb, öömp 
Evenki: ŋinakin, ginakin 
Even: ŋin 
Negidal: ŋinaxin/ninaxin 
Manchu: jon huŋ, in huŋ 
Irodalmi Manchu nyelven: indaxun 
Jurchen: ŋinda-xiun 
Orok: ŋinda 

Ulcha: iŋda 
Nanai: inda 
Oroch: inaki 
Udighe: ina`i 
Kazakh – kipcsak it, tobet 
Török köpek, izlemek 
Üzbég köpák 
Azeri köpák, nit 
Ujgur: bojnak 
Mongol: merdeh, nohoj 
Egyéb türk nyelveken: köpek, köpekgillerin 

erkebi, hjiar, köpek herif, 
izlemek, pepini 
burakmamak 

Afrikai területekről:  
régi Egyiptom  absi 
Khoi-san ba, a/ba 
 

Kutya szavunk csak a XV. század elejétől ismert, 
régebben az eb elnevezés volt használatos. 
 

A nomád, pásztortársadalom mindennapjaiban a 
kutya nélkülözhetetlen társ. A jól terelő ebet, a jó-
szágot tolvajtól, farkastól bátran védelmező kutyát 
nagy becsben tartotta a gazda. Ez az állat vált a 
hitvilágban – sokszor ellentétes tulajdonságokat 
hordozó – mitikus állattá. Ellentmondásos volta 
abban rejlik, hogy a hitvilágunk is változáson 
ment keresztül a középkorban. A régi hit jóságos 
elemei az egyházi tanítások gonoszságot sugárzó 
erőivé váltak. (Hasonló átalakuláson esett át a 
sárkány szavunk is. Szerk.) 
 

A kutya, az alvilág birodalmához tartozó, halottak 
lelkét kísérő, azt hordozó állat lehetett. Ezek po-
zitív töltésű fogalmak, akár a kutya szolgálatai az 
életben. Mégis ismerjük azokat a kifejezéseket, 
melyekben az eb, mint az ördög szinonimája sze-
repel. „Kutya szülte – ördög szülte, ebadta – ör-
dög fatyja”, stb. Mi lehet e kettősség magyaráza-
ta? Miként válhatott a szeretett kutya, alvilági 
(ördögi) szereplővé? Ahhoz, hogy megkapjuk a vá-
laszt, meg kell vizsgáljunk néhány, a kutyával 
kapcsolatos elfeledett szokásainkat is. 
 

„Nincsen kutya Szentpálon, mind megették a nyá- 
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ron”. Csúfolódó népi mondóka... Megértéséhez a 
szegénységet kell magyaráznunk. Egyetlen step-
pei, sem kelet-európai nép sem eszik kutyát. A 
magyar gasztronómiai hagyományoktól is teljesen 
idegen a gondolat. Valószínűbb, hogy a magyartól 
eltérő szokásokat gyakorló tótokat (Tótszentpál) 
gúnyolták ki, a legnagyobb szegénységre utalva. A 
néphitben a mitikus eb a „Purkulics” a föld alatt 
él, és a Holdat falja fel éhségében. A szó biztosan 
nem „magyar” eredetű és nem sokat tévednénk, 
ha szintén szláv eredete lenne az elnevezésnek. 
 

Babonák, népi jóslások. Fontos szereplője a fekete 
kutya! 
Ismert a kincskeresés előtti kutyaáldozat szokása. 
Az elrejtett kincset csak úgy lehet kiásni, ha a 
megtalálás vélt helyére ráölik azt a kutyát, mely 
állatot a kincs elásója őrizni rendelt. 
Szárazság idején, többek között, a földbe temetett 
kutyát okolja a bajért a néphagyomány. Hogy a 
rontást megtörjék, meg kell keresni, és ki kell 
ásni az ebet. 
 

Káromkodásainkban, átokszórásainkban az ördög 
szó mellett leginkább a kutya, vagy az eb szavunk 
szerepel jelzőként. Mindez a XVII.-XVIII. századi 
szitok, átok és káromkodások világára a legjellem-
zőbb. („azt a kutyafáját”, „eb ura fakó”) 
 

Mikortól vált a kutya az ördög cimborájává? Nem 
kell sokat kutakodni, hogy felismerjük, ennek az 
okát. Elég megvizsgálnunk a boszorkányperek 
jegyzőkönyveit. Az inkvizíciós tárgyalások legfőbb 
vádlottjai a boszorkányok voltak, akiket szinte 
minden esetben kapcsolatba hoztak valamilyen 
misztikus kutyával. Az egyházi demonológia sze-
rint a boszorkány az ördöggel, a sötétség, a pokol 
urával köt szövetséget. A „fekete kutya” az ördö-
göt, a hitetlenséget személyesíti meg. A népi hie-
delemben a kutya-ördög szavak egymás szinoni-
mái, azonos rosszalló, megvető értelmű jelentéssel 
bírnak. A jegyzA jegyzA jegyzA jegyzõõõõkönyvek vezetkönyvek vezetkönyvek vezetkönyvek vezetõõõõi viszont fontosi viszont fontosi viszont fontosi viszont fontosnak nak nak nak 
tartják megjegyezni, hogy a hiedelem rítusaihoz tartják megjegyezni, hogy a hiedelem rítusaihoz tartják megjegyezni, hogy a hiedelem rítusaihoz tartják megjegyezni, hogy a hiedelem rítusaihoz 
nem tartozott kutyaáldozat.nem tartozott kutyaáldozat.nem tartozott kutyaáldozat.nem tartozott kutyaáldozat.    
 

Pedig a kutyaáldozat szokása ismert Magyarorszá-
gon az Árpád kortól a XVI-XVII. századig. 
 

Számos régészeti lelet arról tanúskodik, hogy ku-
tyákat temettek el temetőkben. Nem csak a halott 
kedvenceként – sokszor azonos sírgödörbe, – ha-
nem akár külön sírba is. Több esetben megfigyel-
hető, hogy a kutya feje külön áldozati edénybe he-

lyezve lett a sírba eltemetve. Példa erre egy ko-
lozsvári törvénykezési jegyzőkönyv, ahol a kiásott 
edényekben „eb feo”, „eb keolyek feienek” ma-
radványai voltak. (1574) 
 

Ismert szokás a középkori Magyarországból, hogy 
a halotti torok áldozati állata volt a kutya. A halott 
lelkét az ég és a föld között a kutya kísérte el. 
 

Kutyák és farkasok végtagjait, testrészeit (legin-
kább valamely koponyadarabját – hiszen az állat 
lelke abban lakozott) gyógyító eszköznek, vagy 
rontást távol tartó amulett készítésére használták 
fel. Ilyen óvó-védő kutya szemfog amuletteket női 
és gyermek sírokban is találtak. 
 

Tari Edit régész precízen leírja a Cegléd-Nyúlfü-
lehalom mellett végzett ásatásában egy halomba 
temetett kutya „sírjának” feltárását. A közepesen 
nagy vadászkutya jellegű ebet 158 cm mélyen ás-
ták el. Ez feltűnően mély gödör, egy kutya elhan-
tolásához... A család kedvenc kutyája általában az 
udvar végében nyert örök nyugalmat. A halomba 
temetett kutya mindenképpen megkülönböztetett 
figyelmet kapott. A temetésnek az ad transzcen-
dens magyarázatot, hogy az ebet nem úgy „dob-
ták” a verembe, hanem végtagjait gondosan fekvő 
helyzetbe rendezték el. 
 

Sokan úgy vélik, hogy a magyar hiedelemvilágban 
a kutya az eskükötés fontos szereplője. „Az ember 
tesz fogadást, eb aki állja”. Jó magyar szokás sze-
rint ugyanennyien állítják ennek ellenkezőjét is. 
 

A tatárjárás után Magyarországon letelepedett ku-
noknál említik meg oklevelek a kutyára esküvés 
szokását. A kettévágott kutya teteme fölött kötte-
tett eskü megszegőjének lelke nem juthatott be a 
túlvilági kapun, amit az eskü áldozati kutyája őr-
zött. Az esküt csak öncsonkítással lehetett meg-
váltani. Hasonló esküre példa 1254-ben, István 
herceg és a kun Erzsébet házasságkötése: „az es-
küvőre megjelentek a kun vezérek, tízen, és né-
pük szokása szerint egy kutyát kettévágtak, a dög-
re megesküdtek, hogy Magyarországot, mint a ki-
rály hívei a tatárok és más népek ellen megol-
talmazzák”.∗ 
                                                 
∗

 A kutya kettévágása a Nagy Kutya csillagkép égi ciklusára 
utal. Fél évig, január 1-től július 1-ig látszik az égen, azután 
alászáll. Vezércsillaga a Sziriusz ezt a ciklust 365 és negyed 
nap alatt járja meg, így lett az egyiptomiak naptárcsillaga. 
(Szerk.) 
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Az árpád-kori sírokban szinte kizárólag a kutya 
előfordulása tapasztalható. Más állati maradvány-
nyal csak elvétve találkozhatunk. 
 

Dr. Költő László Maróth-pusztán (Somogy) ásatást 
vezetett. Feltárt egy Árpád-kori templomot és a 
körülötte lévő temetőt. A templom bejárata mellet-
ti bal oldalon az alap alatt fekvő helyzetben elte-
metett kutya csontvázára lelt. Lehet, hogy a temp-
lom bejáratát pogány szokás szerint őrizni rendel-
tetett áldozati ebről van szó? Egy biztos: nem kun 
temető került feltárásra. 
 

Theotmár salzburgi érsek IX. János pápához 900-
ban írott leveléből tudjuk, hogy „...a magyarok, 
(ti. a frankokkal) kutyára, vagy farkasra s más 
istentelen és pogány dologra tettek esküt...” 

∗∗ A 
kutyára esküvés szokása más szteppei népeknél is 
gyakorlat volt. Véleményem szerint a honfoglaló 
magyaroknál is élhetett az eskü és a kutya kap-
csolata. Erre magyarázat lehet két intermezzo! Az 
egyikben Widukind írása szerint 933-ban a dal-
máciai szlávok „kövér kutyát” vetnek a magyar 
seregek elé, esküjük felbontására célozva. Hiba 
volt a részükről, mint ahogy azt az ismert esemé-
nyek bizonyították... Szintén ebben az időben 
(934?) Henrik küldött a magyar adószedőknek 
kutyát, jelezve: nem akar adót fizetni a korábbi 
megállapodás szerint... 935-ben már az adófizetők 
között szerepelt. Tudjuk, hogy Bizánc 917-ben a 
besenyőkkel, 815-ben a bolgárokkal és 580-ban 
az avarokkal kötött szerződést, melynek „pecsét-
je” a kettévágott kutya volt. 
 

Árpád-kori települések feltárásai során dokumen-
táltak a régészek elhantolt kutyákat. Házakban, 
kemencékben, árkokban éppúgy megtalálhatók, 
mint a határjelző halmokban, vagy a keresztutak 
találkozásainál, ahol kutyát áldoztak a tündérek-
nek. 
 

A honfoglalás kori régészeti leletek között számos 
példát találunk a kutya ábrázolására. Ilyenek pél-
dául a kenézlői és a gádorosi nyakörves kutya-
ábrázolásokat hordozó veretek. Olyan figyelmet 
tulajdonítottak eleink a kutyának, mint a lónak, a 
szarvasnak, a turulnak, stb. A vereteken ábrázolt 
nem mitikus állatok sorában találjuk a kutyát. 
Megkülönböztethető a farkastól, hiszen az állato- 
                                                 
∗∗

 „Kutya legyek, ha nem igaz” ma is gyakori fogadkozás. 
(Szerk.) 

kon jól felismerhető a nyakörv. 
 

A kutyára való esküvés a pogány magyarságnál 
honfoglalás előtti, török szokásként honosodhatott 
meg. A kutyát kettévágták, (és vérét megízlel-
ték?). Erre utaló régészeti leletek Zalaváron és 
Jánosszálláson kerültek elő. A szokás hátterét egy 
mitikus történet világítja meg, amely kizárólag a 
török népeknél ismert. Eszerint ”a szőr nélküli 
kutyát az Isten az újonnan teremtett ember védel-
mére rendelte. A kutya azonban a védelmi paran-
csot megtagadta, mivel az ördög egy bundával me-
vesztegette, így az Isten a kutyát büntetéssel súj-
totta”. 
 

A honfoglaló magyarok eskü szertartásában fellel-
hető a kutyára esküvés rítusa. Ebben a feláldozott 
kutya vagy farkas az eskütevők üzenetét továbbít-
ja az „ős szellemhez, istenhez”, és annak megerő-
sítését kéri. Az áldozati állat szimbolikája azonos 
a temetések, halotti torok kutyaáldozataival. A ku-
tyára esküvés és a földeskü „forgatókönyve” na-
gyon hasonlít egymásra. 
 

A származást szimbolizáló totemállatok mára már 
elfelejtett alakja a kutya. Az „eb ágyából szüle-
tett”, „eb anyától lett” kifejezések totemisztikus 
hagyományra vezethetőek vissza. Az ősi török né-
peknél a farkas mellett a kutya volt a totemisz-
tikus ős és a népek vándorlását meghatározó „ve-
zér”, de a kutyák vezették a lelkeket a túlvilágra 
is, ahol nyájak őrzőiként és a vadászatnál szol-
gáltak. 
 

A mitológiák kutyái mind kapuőrzők: 
Anubis, Cerberos, Garm, stb. Feladatuk, hogy 
csak azok léphessenek be a túlvilág kapuján, akik 
méltók rá. 
Az Ural környéki vadász népeknél (pl.: a many-
siknál) úgy tartják, hogy a halottak húsát a föld 
alatt élő kutyák rágják le. 

....folyt. köv... 
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