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Marton Janka 

„Örömmel vinnék magammal mindent, ami 
itt van. De hogyan tehetném? A hang nem 
viheti magával a nyelvet és az ajkat, mely-
ről szárnyra kelt. Az étert egyedül kell fel-
kutatnia. És egyedül, fészke nélkül száll a 

sas is a nap felé.” Kahlil Gibran 

 

A SAS 

Először az égbolt e fenséges lényének fizikai tulajdonságait 

vizsgálom, hogy lássuk, tiszteletet parancsoló megjelenésé-
vel miként vívta ki magának különböző évezredek és tájak 
népeinek megbecsülését. Majd a köréjük épült kultuszt és 
szimbólumrendszert szemlélem, végül pedig a sas keresz-
ténységben való megjelenését. 
 

Fizikai tulajdonságai 

A különböző fajok a föld számos 
táján jelen vannak (pl. Észak-Ame-

rika: fehérfejű rétisas; Észak-Eu-
rópa és Ázsia: eurázsiai rétisas; Af-
rika: vitézsas; Dél-Amerika: 

inkasas, karvalysas). Általában a 
legnagyobb és legerősebb csúcsra-

gadozók a madarak közül. Méretük függ az élőhelyüktől is, 
de bizonyos fajok szárnytávolsága akár a két métert is meg-
haladhatja. A sasokra egységesen jellemző, hogy fejlett térlá-
tással rendelkeznek, valamint szemükben az emberénél 5-

7-szer több fényérzékelő sejt van, látóidegük pedig kétszer 
annyi rostot tartalmaz, mint a miénk. Emiatt távolra is na-
gyon élesen látnak, illetve a víz alatt is meglátják a halat, 
melyben az is segíti őket, hogy érzékelik a polarizált fényt. 
Könnycsatornájuk egy lizozim nevű anyagot termel, mely a 

tengerből halászó fajok szemét védi a sós víztől. Zuhanás 
közben a szemmozgató izmok olyan gyorsan működnek, 
hogy 150-200 km/h-val zuhanva, miközben áldozatukra tu-
lajdonképpen rázuhannak, mozgó zsákmányon végig képe-
sek a fókuszt megtartani. Érzékelik az ibolyántúli spektru-

mot is. Két szemük külön mozog. Több fajra is jellemző, hogy 

szemükben két fovea, sárgafolt van, mely az éleslátás helye, 
így retinájuk nagyobb felületén kapnak éles képet. Három 
szemhéjuk van, a harmadik egy membrán (pecten/fésű), 
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mely a szem üvegtestén keresztül látja el oxigénnel és táp-

anyaggal a szemet. Érzékelni tudják általa a mágneses me-
zőt és valószínűleg ennek köszönhető az a kivételes tulajdon-
ságuk, hogy képesek a napba nézni. Fontos tulajdonsága 
még, hogy monogám madár, egy párt választ és azzal éli le 
életét. Akkor választ új párt, ha megözvegyül, vagy több év 

fészekalja nem bizonyul életképesnek. Fogságban jellemzően 
nem szaporodik. Főként hallal és kisebb testű madarakkal 
táplálkozik, de más, nagyobb testű állatokat is el tud ra-
gadni, a saját testsúlyának megfelelő zsákmányt is elbírja. 

Mongóliában a mai napig vannak kivételes képességgel ren-
delkező sassal vadászók, akik képesek ezeket az óriási lé-
nyeket megszelídíteni, majd rókát, farkast is elfogatnak vele. 

Szelídítéskor különleges kapcsolatot alakítanak ki a madár-
ral. 

Tisztelete a különböző kultúrákban 

Az egész földkerekségen elterjedt ragadozó madárról beszé-
lünk, mely felkeltette az eltérő kultúrájú emberi közösségek 
csodálatát. A fenti jellemzők miatt azonos tulajdonságokkal 

ruházták fel: méltóság, szabad szárnyalás, félelemmentes-

ség, hűség, éleselméjűség, pontosság, erő, uralom, hatalom, 
ég felé törés, napba repülés. Egyrészt az istenek madarának 
tartották, másrészt a földre nehezedő ember és a felé boruló 
végtelen égbolt közötti kapcsolat megteremtőjének. 

A szibériai sámánoknál úgy jelenik meg, mint az életfa csú-
csán ülő madár, mely a kiválasztottak lelkét lehozza a felső 
világból vagy segíti őket eljutni a felső világba. Az aztékok 

legendáiban a napisten küldötte: 
ott kellett új fővárosukat megépí-

teni, ahol a sas a csőrében kígyót 
tart kaktuszon állva (ez a kép jele-
nik meg a mai mexikói címeren és 
zászlón is!). Kr.e. 1200-ban Mezo-
potámiában sasként ábrázolták 

azt a csillagképet, amit ma is Aquila csillagképnek neve-
zünk. A görögöknél Zeusz főisten madara, aki visszahozza az 
elhajított villámokat és az Olümpuszon él. A római mitológia 

is átvette, Jupiter madaraként, de római szerepére hatással 

volt az etruszkok madártisztelete is. A római császárok te-
metési szertartásán sast reptettek az égbe, azt hangsú-
lyozva, hogy a sas viszi az istenekhez a császár lelkét. Knud 
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Rasmussen dán-eszkimó származású sarkkutató, etnográ-

fus leír egy ősi eszkimó legendát, mely szerint egy sas elra-
gadott egy eszkimó fiút, de nem szétmarcangolta, hanem 
megtanította a helyes életre. Majd visszavitte a falujába, ahol 
a fiú átadta a tudást a többieknek. A különböző amerikai 
indián törzsek a sas más-más tulajdonságát emelték ki: a 

tlingit indiánoknál az édesvizű kút gazdája, az élet őrzője; a 
pueblo indiánoknál a spiritualitás és kiegyensúlyozottság 
szimbóluma; az északi parti indiánoknál a béke és vendég-
látás madara; a dakoták a teremtés atyjaként tisztelik. Több 

törzs rítusában járnak, például a navajoknál is, mágikus Sas 

Táncot. Mivel a hatalom és gyógyítás madarának is tartják, 
élelemszerzés miatti leölése szigorúan tilos volt, nagy szeren-
csétlenséget hozott. A sas elfogása, esetleg megölése csak bi-
zonyos családok, generációról generációra hagyományozódó 
feladata volt, szigorú rítus szerint. Karmaihoz, tollazatához, 
csontjaihoz számos mágikus hit kapcsolódik. A Nap mada-

rának tartják, az embert a szellemvilággal összekapcsoló 
lénynek, így tollának viselőjét a spirituális világba emeli. 

A fentiekből is látjuk, mennyire fals az a manapság elterjedt 
megközelítés, mely a sast, mint jelképet a nácizmussal tár-

sítja. Több ezer éves szimbólumról beszélünk, valamint több, 
egymástól távoli állam nemzeti madaráról, melyet a heral-
dika is tanúsít. Bár felhasználta hatalmi jelképként egy ne-
gatív szellemiségű uralmi irányzat, azon kívül még közel har-
minc állam címerében van jelen a sas. Rómában már a köz-
társaság korában a légiók jelvénye volt, karmai között vil-

lámmal, az olimposzi szimbolikára utalva. Később a Német-
római Birodalom idején egy nemzeteken átnyúló államrendet 

reprezentált. Jelenleg is ott van Németország címerében, 
aranyszínű pajzson, jobbra tekintő fekete testtel, vörös cső-

rökkel és karmokkal. A Habsburgok családi címerképének 
állata, Ausztria címerének szereplője. Lengyelország címere: 
vörös mezőben ezüst sas, mivel a monda szerint Lech, az or-
szágalapító ott telepedett le, ahol egy fehér sast pillantott 
meg egy fészekben a lemenő nap sugaránál. Az Amerikai 

Egyesült Államok nemzeti madara a fehérfejű rétisas, 1782 
óta szerepel címerükben. Egyik karmában olajágat tart, a 

másikban nyílvesszőket, feje balra, az olajág (a béke szimbó-
luma) felé tekint. Szerepel az Egyesült Államok nagypecsét-
jén és az elnöki zászlón is. Oroszország címerén egy arany-

színű, kétfejű sas látható (mellén befoglalva Moszkva címere 
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Sárkányölő Szent Györggyel, a jó és rossz harcát jelképezve). 

A kétfejű sas ábrázolás az ókori Asszíriából származik, meg-
jelenik kisázsiai hettita szobrokon és pecsételő-hengereken, 
majd a 10. századtól Bizánc is alkalmazta. Ezután jelent meg 
az oroszoknál és Montenegróban is. Szent Athanáz által 10. 
században alapított kolostorközösségből kinőtt Athosz-hegyi 
Köztársaság címerében is a kétfejű bizánci sas szerepel, kar-

maiban kard és országalma, két fején korona. A sas szerepel 
még többek között Románia, Csehország, Szerbia, Palesz-
tina, Szíria, Nigéria, Panama, Szudán, Zambia, Fülöp-szige-

tek, Izland és Egyiptom címerében is. 

A Nap mitikus madarai 

Számos kultúrában léteznek a sasokhoz hasonló jellemzők-
kel rendelkező mitikus madarak, melyek külsejükben nem 
vagy csak részben hasonlítanak a sasokra, de tulajdonsága-

ikban megegyeznek velük. A Bennu madár az egyiptomi Ré 
napisten egyik megnyilvánulási formája, melynek tollazata a 
mítosz szerint arany, nevének jelentése „kisugározva kelet-
kezés”. Gázlómadár, nem ragadozó, de közös a sassal a Nap-

hoz való kötődésük. A sohasem szűnő fény helyéről, az iste-
nek születési helyéről, a „Tűz szigetéről” hozta el az élet üze-

netét Héliopoliszba. Kínában a nap szimbóluma és a Tűz ma-
dara a színes tollazatú, fémes fényű, paradicsommadárra 
hasonlító Fung madár. A tudás és tanítás, gyógyítás és béke, 
valamint az élet szimbóluma. Az indiaiak csoda madara a 
sas és ember külsejének je-

gyeit egyaránt magán viselő 
Garuda madár, a „Tollas Ki-

rály”, Visnu hordozója. A szó-
mát, az emberek szellemét az 
istenekhez emelő italt, az em-
berek számára megszerezte. A 

magyarok eredetmondájának 
mitologikus madara a turul, 
melyet a kerecsensólyommal 
vagy a szirti sassal azonosíta-
nak. A monda szerint Álmos 
fejedelem anyját, Emesét ál-

mában látogatta meg a Turul, 
és így fogantak a magyarok ősei. Majd a honfoglalás idején 
turul vezette Atilláékat Pannóniába. Az Arábiából származó 
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Főnix madár legendája a lélek halhatatlanságát jelképezi: öt-

száz évente megillatosítja a szárnyát a libanoni cédrusoknál, 
majd Héliopoliszban fészket rak, ahol lángra lobban, majd 
harmadnapra a hamvaiból újjászületik (más mondák szerint 
testéből egy kis féreg marad, amely ahogy nő, főnixszé válto-
zik). A zsidó mondákban hasonló a milcham madár, mely 

bűnre való kísérthetetlensége, tisztasága jutalmául ezer évig 
él, majd tűz gyullad fészkében, melyben elég, viszont egy to-
jásból újrakel újabb ezer évre. 

Ez azt mutatja, hogy a föld sok népének ősi mondáiban él-

nek tiszta, eget hasító, az isteni világba átjáró vagy onnan 
küldött madár alakú szárnyas lények, melyet Jung nyomán 
tarthatunk egy, az egész emberiség tudatában megjelenő ar-
chetípusnak. Belemélyedve az egyes jelentésekbe egyrészt 
mindben az ember transzcendenciára való nyitottságát, a 
testi, anyagi világon való felülemelkedését, és ég felé vonzó-

dását találjuk, másrészt az abban való hitet, tapasztalatot, 
hogy az égi világ közvetítőkön át is szól, lehajlik az emberhez. 

A sas, mint keresztény jelkép 

1. Istenhez közelálló szellemi lények 

Az Ószövetségben Ezekiel könyvében az Úr dicsőségének lá-
tomásában négy négyarcú (tetramorf) élőlényről olvasha-

tunk: „Arcuk – mind a négyüké – négy irányba nézett. 9Az 
egyiknek a szárnya összeért a másikéval. Amikor mentek, 
nem fordultak meg, hanem mindegyik egyenesen haladt. 
10Arcuk emberi archoz hasonlított, és jobb felől mind a négy-
nek oroszlánarca volt, bal felől meg mind a négynek bikaarca 

volt, s mind a négynek sas arca volt.” (Ez 1,8-10). 

Az Újszövetségben a Jelenések 
könyve Isten trónusánál négy élő-
lényt ír le, melyből az egyik sas 

alakú: „A trónus előtt mintha üveg-
tenger lett volna, kristályhoz ha-
sonló, és a trónusnál középen négy 
élőlény, elöl és hátul szemekkel 
tele. Az első élőlény az oroszlán-

hoz, a második a bikához volt ha-
sonló, a harmadik élőlénynek 
olyan arca volt, mint egy embernek, 
a negyedik élőlény pedig repülő 
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sashoz hasonlított. A négy élőlény, melynek egyenként hat 

szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel” (Jel 4, 
6-8). Mindkét leírás többféle értelmezést kapott az évszáza-
dok folyamán és a keresztény képzőművészetben is sokféle-
képpen megjelentek. Tulajdonképpen ez a bibliai forrása an-
nak, hogy a legfőbb angyali lényeket, a kerubokat, általában 

sasszárnyakkal ábrázolják. Gyakran találkozhatunk a fenti 
lények ábrázolásával egy ikonográfiai típusban, mely a 
hetoimaszia (=görög: előkészítés), ami az utolsó ítéletre elő-
készített trónust ábrázolja. A trón üres, hiszen az Emberfia 

az ítéletkor foglalja majd el azt (legfeljebb Krisztus szimbólu-
mait, keresztet vagy bárányt ábrázolnak rajta), de Ezekiel és 

Jelenések könyvének lényei már ott várakoznak, a végidőkig 
szüntelenül jelen vannak. 

A Jelenések könyvében még egy lényeges helyen megjelenik 
a sas, mint az Asszony és a gyermek védelmezője: Jel 12,13-

14 Amikor a Sárkány látta, hogy ledobták a Földre, üldözni 
kezdte az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte.  Az asszony 
azonban két sas-szárnyat kapott, a hatalmas sas szárnyait, 

hogy el tudjon menekülni. El is repült a pusztába, arra a 
helyre, amelyet Isten készített a számára. 

2. Krisztus szimbóluma 

A sast már az ókorban a főnixhez hasonló tulajdonságokkal 

ruházták fel, a Physiologus gyűjtemény (Kru. u. II. század, 
Alexandria) szerint a sas „ha megöregszik, szeme és szárnya 
elnehezül, látása eltompul, ekkor tiszta vizű forrást keres, 
majd fölszáll a Nap körüli égbe, leégeti régi szárnyait s a sze-

mére boruló sötétséget, leszáll a forráshoz, 3-szor megmár-
tózik benne és megfiatalodik. A sas forrásban való fürdése 

Krisztus keresztségének, Nap felé repülése Krisztus menny-
bemenetelének jelképe. Sas hallal a csőrében a keresztség 
jelképe, mert a sas megfiatalodik, mi a keresztségben új em-
berek leszünk.” 16 Vagyis a sas Krisztus isteni voltának, fé-
nyének, hatalmának megjelenítője. Saját magában ábrá-

zolva Krisztus feltámadásának, a halat karmai között tartó 
sas pedig az ember megváltásának jelképe volt már az óke-
resztény időkben. 

                                       
16 http://lexikon.katolikus.hu/S/sas.html 

 

http://lexikon.katolikus.hu/S/sas.html
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A sas kígyó vagy sárkány elleni győzelme Krisztusnak a sá-

tán és a halál felett aratott győzelmét jelképezi. A fiókáit etető 
sas (a pelikánnal együtt, amely fiókáit saját véréből táplálja), 
az Isteni kegyelem, gondoskodás, valamint az eucharisztia 
szimbóluma. 

Egyházi jelképeken, főként címe-
reken és pecsétgyűrűkön is gyak-
ran megjelenik a sas. Például Pro-
hászka Ottokár - aki a sast gyak-
ran hasonlította Krisztushoz és a 

Krisztust követő emberhez - püs-
pöki címere: a keresztet a csőré-
ben hordozó sas volt. 

3. Istenhez emelkedő lélek szim-
bóluma 

A II. században Iréneusznál (Adversus Haeresis) jelenik meg 
az ezekieli és a jelenések könyvében leírt négy élőlénynek a 
négy evangélistával való összekapcsolása, de ő János apos-

tolhoz még az oroszlán szimbólumát csatolta. Szent Ágoston 
rendelte János apostolhoz a sast, mely azután már így ter-
jedt el a keresztény hagyományban. A tradíció a sas magas-
latokban szárnyalását János apostol lelki emelkedettségé-
hez hasonlította, a sas Napba-nézését pedig János fénnyé 

válásának legendájához. A hűséges tanítvány mintaképe-
ként pedig minden krisztust követő példájaként állították a 
keresztény tanítók.  

Az ókeresztény egyházatyáknál is megjelenik a sas az Isten-

hez emelkedő lélek szimbólumaként. Nüsszai Szent Gergely 
(IV.sz.) például így ír (De Virginitate): „Hogyan is érhetné el 
a csúcsokat bárki, mikor fogva tartják a földi dolgok? Ho-
gyan szárnyalhatna az ég felé, ha nem övéi a mennyei sas 
szárnyai?”17  

A középkorban Eckhart Mester a nemes lelket hasonlította a 
sashoz Ezekiel könyvének 17. fejezetéről prédikálva (A ne-
mes emberről): „Akit a mi Urunk nemes embernek hív, azt 
nevezi a próféta nagy sasnak. Mármost ki nemesebb annál, 

                                       
17 Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai Jel Könyvkiadó, Buda-

pest, 2010 
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aki egyfelől a legmagasztosabból és legjobból született, ami-

vel csak teremtmény rendelkezik, másfelől pedig az isteni 
természet legbelső alapjából és annak pusztaságából? ’A ne-
mes embert a pusztába vezetem, és ott lelkére beszélek’ - 
mondja a mi Urunk (Óz 2, 16). Egy az Eggyel, egy az Egyből, 
egy az Egyben, és Egyben az Egy mindörökké. Ámen.”  

A sas szimbóluma a későbbi évszázadokban is összekapcso-
lódik a spiritualitással. 

Prohászka Ottokár (XX.sz.) így írt: „Így kell imádkozni: lélek-

ben fölemelkedni s dicsérni, áldani s kérni, megkövetni az 
Urat. Mint a sas napfénnyel, úgy töltekezzünk isteni gondo-
latokkal és lelkesüléssel. Az emelkedés a zsoltár, a lendület 
a himnusz. Megbeszéljük az Úrral ügyeinket, kérdezzük és 
várjuk feleletét: loquere Domine”. 

A mexikói guadalupei Szűz Mária jele-
nés (XVI. sz.) egy Juan Diego nevű indi-
ánhoz kapcsolódik. Szűzanya egy ká-
polna megépítését kérte tőle, de a püs-

pök jelet akart. Amikor Juan Diego a 

kövekből csodálatos módón kinövő ró-
zsákat a püspöknek megmutatta, aga-
vérostból szőtt köpenyén (mely a mai 
napig csodálatos módon épen maradt) 
Szűz Mária képmása rajzolódott ki.  A 
kápolna megépült, az indián pedig ott 

szolgált 16 évig, és az indiánoknak saját 
nyelvükön mesélte el a történetet, mely-

nek nyomán nyolc év alatt kilenc millióan megtértek. Élete 
végéig Isten szolgája, szócsöve lett. És miért is írtam le most 
ezt? Mert Juan Diego eredeti törzsi neve navatl nyelven 
Cuauhtlatoatzin volt, melynek jelentése: „Beszélő sas”… és 

őt választotta Isten, hogy Szűzanya üzenetét továbbítsa. 
Valamint a köpenyen a Jelenések Könyvének napba öltözött 
asszonyaként jelenik meg Szűzanya, lábai alatt a holddal, és 
aki tartja, bemutatja, az egy sas szárnyú ember… 

Őrizve a tüzet 

Ha egyszer valaki letép egy rózsaszálat és a tüskéjével szúr, 
vagdalkozik, gonoszságának eszközéül teszi, azért nem 
kellene elhajítanunk magunktól a rózsák illatos, 

színpompás világát. Ha a tüzzel valaki elvetemülten 
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gyújtogat, attól még nem utasíthatjuk el magunktól a tűz 

áldott melegét. Attól még őrizzük és gyújtásának tudását 
nemzedékekről nemzedékre adjuk tovább. A sas csodálatos, 
évezredeken és kultúrákon át vonuló, folyton megújuló 
szimbólumát sem vethetjük el azért, mert valakik 
kegyetlenségüket állították e jel mögé. A lelki világ 
magaslataiban megerősödve vigyük tovább a sas tiszteletét, 

őrizve magunkban tulajdonságait: a lélek ég felé törő, fény 
felé repülő szabad szárnyalását és a szolgálatot, mellyel 
reptéből újra meg újra érinti a földet, de nem ragad meg 

porában, hanem ismét szárnyrakel. 
 
A cikk írója: Marton Janka, az ELTE tanítóképző karán vizuális 

nevelés szakon művészettörténetből diplomázott Krisztus-ábrázo-
lásokból. Eddig rövid írásai jelentek meg az AQUILA Magazinban 
és a Túllépés első számában. 20 éve az AQUILA közösség tagja.  
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