Varga Géza

MAGYAR ÕSVALLÁS1 

A magyarok Istene és õsvallása címû, kiadásra váró kötet részlete
törvényeinkben megõrzött adatok, az összehasonlító vallástör
ténet, az írástörténet és más források segítségével.

AZ ÕSVALLÁS KÖRÜLHATÁROLÁSA
Fogalma, neve, rokonsága

Korszakai és területei

Magyar õsvalláson azt az elmélet-, szertartás- és szimbólum
rendszert (világmagyarázó és társadalomszervezõ ideológiát)
értjük, amely a magyarság megszületésétõl a kereszténység
felvételéig a magyarság vallásaként szolgált. Az akadémikus
mítográfia egyik legfontosabb kérdése volt a közelmúltig, hogy
a magyarság eredeti vallási képzeteit nevezhetjük-e õsvallásnak.
A szerzõk egy része tudományon kívüli okokból lényegében
arra az álláspontra helyezkedett, hogy magyar õsvallás nem
létezett; szerintük magyar õsvallásról, vagy mitológiáról beszélni eleve tudománytalan.2 A legújabb írástörténeti felismerések
azonban nyilvánvalóvá tették, hogy a kõkor legjobban ismert
vallási rendszere – jelkészlete, nyelvhasználata és hitelvei
alapján – a magyarság eleihez kötõdik, ezért a magyar õsvallás
elnevezés használata általában, a késõbbi korokban is indokolt.
A párhuzamok mai elterjedtsége alapján feltehetõ, hogy a magyar õsvallás kõkori elõzménye több nép vallása volt egyidejûleg.
Az õsvallás az elmúlt százezer évben, népünk önállósodása, a
homo sapiens többi népcsoportjától való elkülönülése során vált
egyre sajátosabban magyarrá. A magyar õsvallás az elkülönülés
után is megõrizte eredeti jellemzõinek jó részét. A történelem
hajnalán meghatározó hatást gyakorolt Eurázsia és Amerika
vallásaira. Közvetve vagy közvetlenül ugyanabból a kõkori
õsforrásból merítettek az indián, kínai, japán, iráni, görög, egyip
tomi, sémi stb. népek vallásai is. A tipológiai azonosságok és
párhuzamok alapján õsvallásunk közeli rokonságába tartozott
az agglutináló nyelvû közel-keleti és turáni népek vallásaiból
kialakult szkíta, kelta, etruszk, párthus, hun, avar vallás is.

Afrikai kezdetek. A magyar õsvallás kezdetei talán 100 ezer
évvel ezelõttre nyúlnak vissza Afrikába, vagy a Közel-Keletre.
Mivel a Homo sapiens feltételezett, kb. 160 ezer évvel ezelõtt
történt kialakulásától fogva voltak vallási képzetei, ezért bárhol
és bármikor született is meg a magyar nyelv és nép, az elsõ
pillanattól kezdve rendelkezett vallással. Ezért tükröz legõsibb
szóbokraink némelyike (pl: Ten – a teremtõ isten neve –, teng,
döng, tûnik, tengely, tanító, tenger) egy már kiforrott vallásos
világképet. Az, hogy a magyar õsvallás az afrikai õshazából ér
kezett, különféle megfontolások (afrikai, eurázsiai, sõt amerikai
és ausztrál mítoszok rokonsága és a magyar nyelv korára vonat
kozó új becslések) alapján feltehetõ, de nehezen bizonyítható.
Az Éden aranykora. A magyar õsvallás legkésõbb az utolsó
jégkorszak (vízözön) elõtti jégmentes idõszakban az Éden
területén (az Ararát tágabb környezetében) élte virágkorát. Erre
a székely írás Édent ábrázoló „f” (föld) jele; valamint a Közel-Keleten a történelmi korokig fennmaradt, magyarral rokon vallási
és nyelvi hagyomány alapján is következtethetünk. Az Éden
területén a mintegy ötvenezer évig tartó jégmentes idõszak során
addig nem látott kulturális és gazdasági fellendülésre került sor. Itt
született meg, teljesedett ki az õsvallás elméletének, szertartásainak és
szimbólumainak jelentõs része. Ezért lett a vallásos gondolkodásban
(a magyar õsvallásban is) a teremtett és rendezett világ közepe, az
isteni teremtés helyszíne az Éden.
Jóma isten alakja (a párhuzamok, pl. az iráni Jima mítosza;
valamint írástörténeti és népesedéstörténeti megfontolások
alapján) a jégkorszak leghidegebb szakaszát megelõzõ, mintegy
ötvenezer évig tartó aranykorhoz kötõdik. Maga az istennév
használatban maradhatott a jégkorszakban, sõt tovább is (a fin
neknél ma is jumala az isten, a magyar nyelvben pedig az ima
szó õrzi emlékét). A magyar õsvallás legfontosabb elemei már a
jégkorszak elõtt is megegyezhettek az észak-eurázsiai vallásokra
általában jellemzõ közös motívumokkal (égisten, hármas tagolású világkép, világközép, királyeszme, transztechnika stb.).
Vízözön és megújulás Dél-Szibériától a Kárpát-medencéig.
A jégkorszak leghidegebb idõszakának kezdetén az Édenbõl az
Aral-tó vidékére, valamint Dél-Szibériába és Közép-Európába
vándorló eleink ezeken a területeken is lerakták a következõ
évtízezredek vallási rendszereinek alapjait. A jégkorszak végén
és az olvadást követõen az Éden területén az õsvallás rendszere
továbbra is eleven maradt. A jégkorszak élménye azonban
(vízözönként, isteni büntetésként) nyomot hagyott a mítoszokban. Elõdeink és rokonaink ekkor mamut-, majd szarvasvadászok voltak, s a zsákmányt követve jutottak el Észak-Eurázsia
közelebbrõl meghatározhatatlan területeire, sõt egyes csoportjaik Amerikába. A késõbbi évezredekben (például a neolitikus

Forrásai
Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy õsvallásunk
kõkori állapotára másolatban fennmaradt írott emlékekbõl is
következtethetünk. A három szójelbõl álló anaszazi felirat és
párhuzamai alapján3 mintegy 50 000 évvel ezelõtt a világoszloppal azonosított Istent eleink Jóma („Jó Magas”, „Jó Mágus”) néven
tisztelték és rendelkeztek egy, a teremtést példaként felmutató
erkölcstannal. Ezt az észak-eurázsiai vallások lényegét tükrözõ
kõkorra vonatkozó megjegyzést kiegészíthetjük a magyar néphit,
a magyar nyelv, a régészet, a középkori krónikáinkban és korai
Válasz Pócs Éva azonos címû, Bellinger Nagy valláskalauz-ában megjelent
tanulmányára.
2
„…történettudományunk olyannyira feleslegesnek tartja a „magyar õsvallás”
vagy „magyar mitológia” témáinak bemutatását, hogy ezekre akkor sem utal,
amikor pedig történeti tényekrõl, gyakorlatról van szó. Ez a hiperkritika voltaképpen elutasítás, a téma lebecsülése.” – írja Voigt Vilmos (1998/390). Hasonló a
helyzet a székely rovásírással is (lásd a www.tar.hu/kulturpolitika honlapon a
Rovásírás és kultúrpolitika c. tanulmányt).
3
Lásd a http://ikint.uw.hu honlapon Az Éden írása c. tanulmányt.
1
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forradalom során, vagy a hatti eredetû szkíták északra vándorlásakor) az Éden területérõl ismételten szétrajzó rokonnépek
hasonló vallási rendszereket vittek Eurázsia északi területeire,
ahol azok a korábbiakra rárétegezõdtek.
Az õsvallás sztyeppi alkalmazása. A lovasnomád korszak
ban a magyar õsvallás állapotát a magyar adatokon túl elsõsor
ban a szkíta, kelta, etruszk, párthus, hun, avar mitológia, másodla
gosan pedig a görög, iráni, kínai, indián, sémi stb. vallásokban
található (a magyar õsvallásból származó, vagy azzal rokon)
zárványok alapján ítélhetjük meg. A kõkorból örökölt hit- és sza
bályrendszer a sztyeppén bizonyította alkalmasságát a nemzet
irányítására. Lehetõvé tette, hogy a magyarság az állandó pusztai
harcok közepette is erõs maradjon, s hogy legjobb kötelékei a sztyepp-övezet legértékesebb területeit – a Selyem-út ellenõrzésére
alkalmas központokat és a sztyeppe-országutat lezáró, rendkívül
termékeny Kárpát-medencét – birtokolhassák.
Végjáték? A kezdetekhez hasonlóan az õsvallás használatá
nak lezárulása sem köthetõ egyetlen idõponthoz, inkább
folyamatnak tekintendõ. A magyar õsvallás elhalása a heftalita
hun birodalomban a nesztoriánus kereszténység terjedésével
kezdõdhetett el és valamikor az utolsó pogánylázadások idején
fejezõdhetett be. Amennyiben azonban Isten szavunk mai hasz
nálatát, valamint a nyelvünkben, népmûvészetünkben, nemzeti
karakterünkben, a magyar jelkincsben, a kereszténységben és
más eurázsiai vallásokban meglévõ õsvallási eredetû jelensége
ket is figyelembe vesszük, azt állapíthatjuk meg, hogy a magyar
õsvallás (megváltozva, elemeiben) ma is él és hat a világra.

AZ ÕSVALLÁS RENDSZERE
Hiedelmek
A világkép az Ég-Föld-Alvilág hármasságára épül. Ez is kõkori
hagyomány lehet, a lapos föld és a búraszerû égbolt elgondo
lásával együtt. A három szintbõl a Föld az emberek hona. Az
Ég az isteneké, a hõsöké, valamint a holt és születendõ lelkeké.
Régészeti és vallástörténeti párhuzamok alapján feltehetõ egy
északon (vízen túl) elhelyezkedõ túlvilág, amely az égbe vezetõ
úttal (az északi sarkon elképzelt világfával) volt azonos. Az Alvilág
a gonosz démonok és a bukott lelkek lakhelye, akiket az ábrá
zolásokon kígyók, békák, hüllõk és sárkányok jelenítenek meg.
A háromszintû világban a Föld közepének elképzelése teremt
rendet és segíti az eligazodást. A Föld közepe az a hely, ahol a
teremtés megtörtént; ahonnan a rend a világ négy tája felé szétter-

a kelet-európai		
sztyeppérõl
a jogar nyelérõl
(Pletnyeva nyomán)		

egy veleméri
rajzos sindürõl
(tetõcseréprõl)

1/a. ábra • Az eget alátámasztó világoszlop (az isteni õs) jelképe

székely „g” (ég) betû

sztyeppi „ég” szójel

Az „ég” szójel

székely „us” (õs) szójel

sztyeppi „õs” szójel

				
székely „nt/tn” (Ten) szójel

sztyeppi „Ten” szójel

				
székely „t” betû

székely „n” betû

sztyeppi „t” betû

sztyeppi „n” betû

Az összetett „Isten” szójel (ligatúra)
1/b. ábra • Az eget tartó isteni õs jelképe egy képszerû
jelmontázs, amely „égisten”-nek olvasható
jed; ahol – az Isten közelsége miatt – élni érdemes. E középpontot
szimbolikusan az õsvallási jelvilágot õrzõ magyar Szent Korona,
jogar és koronázási palást jelöli ki.
A világoszlop képezi a rendezett világ megszemélyesített (a
fiúistennel azonos) középtengelyét. A koronázó palást, a Szent
Korona és a jogar õsvallási hagyományt õrzõ szimbolikája ezt
a világtengelyt a magyar uralkodóval azonosítja.
A világoszlop alsó része a világhegy, felsõ része a Tejúttal azonos
világfa. A világfa koronája az égbe nyúlik (az eget tartja), csúcsán
van a napisten palotája (1. ábra). A fa gyökere leér az alvilágba
– s a táltos a fa segítségével közlekedik a világok között.
Az égboltot alátámasztó napos-holdas világfa kozmogónikus
és eszkatologikus jelkép. A Föld és az Ég elválasztása és alátámasztása a világteremtés befejezõ aktusa. A világfa (a vele azonosított fiúisten) akadályozza meg, hogy az Ég visszazuhanjon
a Földre; ezáltal a fiúisten (a hozzá hasonlított, a hatalmat tõle
öröklõ uralkodó) biztosítja a nemzet és a világ fennmaradását.
Csillagvallási képzetek. Az égbolt az istenek lakhelye,
ezért isteneinknek nyoma maradt a csillagos égen. A csillagok
megjelennek õsvallási szimbólumainkban (a belõlük kialakult
székely írásjelekben, vallási és uralmi jelképeinkben, valamint
népi hieroglifáinkban) is. A magyar napkultusz hagyatéka a
székely rovásírás Napot ábrázoló „ü” (üdõ) jele amelynek hang
alakja Utu sumér és Oitosir (Utu szár – Üdõ úr) szkíta napisten
nevével genetikusan összefügg. Ide tartozik még a naptisztelet
néhány néprajzi és nyelvi adata is (esztendõ – Isten idõ). A „ly”
(lyuk) rovásjel párhuzamai (6. ábra) és szibériai mítoszok alap
ján eleink a Napot (a Nap által jelképezett Istent) minden jó
forrásának tekinthették. A Holdnak és az õsmagyar holdkultusz
nak szerepe lehetett a holdnaptárra épülõ idõszámításban,
meg az asszonyi termékenységgel összefüggõ elméletekben.
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	Székely „gy” (Egy) jel;
a világoszlopot
a napfordulók nappályái
keresztezik

A honfoglaláskori
anarcsi korongon
a világfa kettõs
kereszt alakú

A debreceni csigacsináló
borda világoszlopa a vízbõl
a Napig (a káosztól
a Teremtõig) nõ fel

A komáromszentpéteri honfoglaláskori
korongon a turul viseli az égi folyó
jelképét, amely „s” (sarok) és az
„ü” (ügy „folyó”) jelébõl alkotott montázs

2. ábra • Tejútábrázolások fa, tulipán és folyó képében
A magyarság hiedelmeiben (például a Csaba mondában) és
a magyar szimbólumkincsben világos nyoma maradt a Tejút
kitüntetett szerepének (2. ábra).
A magyarok a Tejúton látták az égi szarvasvadászatot, ahol a
csillagszarvast (Enéh istenanya alakváltozatát) Orion (eredetileg Bél,
késõbb Nimród) és fiai, a Gemini (Ikrek, azaz Hunor és Magor)
ûzik az égbolt tetõpontja, a Sarkcsillag felé. A csillagszarvas és
Enéh azonosítását az égi szarvasvadászat lapp mítosza, a csodaszarvas-monda és változatai, a szarvas testén lévõ csillagokat
említõ dozmati regõsének és az egyiptomi Nut alakja segíti.
Ipolyi szerint a székelyek a Tejútra tekintve emlékeztek meg
Atilláról és Csabáról, azaz a megszemélyesített Tejutat a hun királyi
dinasztiával, holt királyaink lelkének honával azonosították. A hunmagyar dinasztia (és a nép) a mítoszok szerint isteni eredetû.
Hõs királyaink lelke haláluk után egyesül az isteni õssel, azaz
a Tejúttal. Az õsvallás fiúistene (a magyarság õsapja) emberi
alakban jelenik meg a Tejúton szarvasra vadászó Orion csillagkép formájában. Az egykori képzetek erejére jellemzõ, hogy a
magyar címer kettõs keresztje ma is egy Tejút-ábrázolás.
Túlvilághit. A halál után tovább élõ lélek hite a magyar õs
vallásnak is fontos tétele volt. A túlvilág onnan kapta a nevét, hogy
– néprajzi párhuzamok tanúsága szerint – messze, „a vízen túl” helyezkedett el. Néhány honfoglaláskori harcos sírjában a fegyvert az
életben viselttel ellentétes oldalra tették, egyes temetõkben pedig
a férfiak és nõk szokásos elhelyezkedése változik az ellenkezõjére.
Ezekbõl László Gyula egy tükörképszerû túlvilág hitére következtetett, amelyhez hasonló számos népnél ismert.
Kozmogónia. A világ Isten és ördög általi kettõs teremtésérõl
szóló mondák a magyar folklórban egészen a XX. századig fenn
maradtak. Ezek szerint Isten a tenger fenekérõl felhozott homok
ból teremti a világot, amelyért az ördögöt küldi le. Az elképzelés
õsiségérõl tanúskodik a föld szó is, a föl (vö. tejföl) szó d kicsinyítõ
képzõvel ellátott alakja. A mélybõl fölemelkedõ (kezdetben kicsi)
szárazulat neve. E teremtés-elképzelés egy kõkori, Eurázsiában és
Amerikában is ismert mítosz magyar változata. A Föld vízbõl való
teremtéséhez kötõdik az a néphitbõl ismert nézet is, hogy a Föld hal,
cethal, teknõsbéka hátán a vízben úszik. Az amerikai párhuzamok
alapján ez is a közös kõkori kozmogónia maradéka.
Eszkatológia. Az õsvallásban ismert lehetett az a gondolat,
hogy a világvége az Ég boltozatának lezuhanásával következik
be. Ezt a fiúistennel, a nemzet õsével azonos világfa akadályozza

meg, amely alátámasztja az eget. A világoszloppal azonosított
uralkodók és a hõsök áldozatvállalása, az erkölcsi és vallási
szabályok betartása a világvége bekövetkezését késlelteti vagy
megakadályozza. E hitelvnek köszönhetõen vált a magyar õsvallás legfontosabb szimbólumává a világfa (világoszlop, Tejút).
Erkölcstan. A magyar õsvallás rendelkezett az egyén, a
család, a kisebb közösségek, a nemzet irányítására és a megfelelõ uralkodó kiválasztására alkalmas, humanista és értékelvû
ideológiával. Ennek hordozója egy ma már csak töredékesen
ismert mítosz- és meseciklus volt, amely az istenek és a hõsök
példájának követésére nevelt.
A köznapi halandót a tárgyaira rajzolt jelképek (pl. a vele
méri istenné tevõ ágy és az etédi orsó, Varga/1999/30, 25) az
isteni teremtés folytatására szólítják fel.
A táltos oktatásáról és avatásáról szóló történetek a tapasz
talatok megbecsülésére intenek. A táltosok közötti küzdelem,
amely gyakran a jó idõjárásért folyik, az értékelvûséget közvetíti. A mítoszok és a mesék a próbákat kiálló, végül királyságra
jutó hõst állítják példaként a közösség elé. A hõs kötelessége az
önfeláldozás: a gonosz elpusztítása és a gyengék védelme. Élet

3. ábra • A magyarszecsõdi templom freskójának részlete:
a „ty” (atya) jelbõl sarjadó tulipánbokor
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Az énlakai „egy Usten” ligatúra
„Jóma” ligatúra
Egy filigrán az Éden folyóit
A Szent Korona felülnézete;
		
a Szent Koronáról
jelképezõ keresztpántokról;
a székely „f” (Föld) jel
			
a székely „j” (jó folyó) jel
párhuzama; amelynek
			
párhuzama; égig csapó
az ókorban „király” jelentése
			
hullámot ábrázol
is volt; az Éden térképe
				
(a négy szent folyó ábrázolása)
		

Egy hun szíjvég
„õs ég” felirata

„Jó király: jó Föld” – a Szent Korona szimbolikájában

A „Jóma föld(je)” felirat emléke
egy magyarszombatfai tálon

A sopronkõhidai avar sótartó
„magas, õs sarok” felirata

Az afrászijábi „Jóma
szár föld(je)” felirat

4. ábra • Legfontosabb, õsvallási kötõdésû, olvasható jelképeink
útjával kijelöli az emberi cselekvés lehetséges határait, példákat
szolgáltat az utókor számára, ezáltal segít megfogalmazni és
megújítani a nemzeti paradigmát.
A „ty” (atya) szimbólumnak a termékenység és élet forrása
ként való szerepeltetése az ábrázolásokon (3. ábra) a családi
hierarchia és az õs tiszteletére nevel. A nemzetet és az uralkodót
a kõkori elõzményekbõl szerves fejlõdéssel kibontakozó Szent
Korona-eszme irányította. Az ékszerbe foglalt õsvallási jelképek
(4. ábra) segítségével a Szent Korona (egyfajta hieroglifikus
írásmód szerint) elolvashatóan is rögzíti a koronaeszme tömör
összefoglalását: „Jó király: jó Föld”. E tanítás történelmi alkot
mányként szolgált a közelmúltig, hatása ma is kimutatható.
Királyeszme. A királyeszme lényege a szervezõ erõ és taní
tás, amely a közös feladatok érdekében mozgósítja a tömeget.
Használható útmutatót ad a káosz legyõzésére, az isteni teremtés
folytatására, a kozmikus rend megõrzésére és kiterjesztésére.
Az uralkodó õse, a királyi dinasztia elsõ tagja maga a Teremtõ,
akitõl a hatalom és felelõsség a dinasztiára szállt. Álmoshoz, a
dinasztia-ág ismert õséhez csodás születés mítosza fûzõdik, ben
ne a szeplõtelen fogantatás és a bûvös víz motívumával, az álom által
ígért új birodalom alapításával, és az isteni turul megjelenésével. E
jelek ismételten megerõsítik a dinasztia és a Teremtõ különleges kapcsolatát; meghatározzák az uralkodó legfontosabb
feladatát: a nemzet fennmaradását biztosító haza megteremtését
és védelmét. Mivel végsõ soron minden (szent vízbõl született)
magyar isteni származású, próbák hivatottak eldönteni, ki méltó
az ország irányítására. A mesebeli királyválasztás azért emlékeztet a táltosavatás próbáira, mert a kezdetek idején a szakrális
uralkodó mindkét feladatkört ellátta.

Õsvallásunk rétegei. Az uralkodó osztályhoz kötõdõ szer
vezett vallás mellett létezett a köznépi vallásgyakorlat is. Az
alacsonyabb szintû népi vallás hasonlíthatott arra, amit ma
sámánizmus néven emlegetünk, az arisztokraták szervezettebb
vallása pedig az ókori magaskultúrák vallásainak megfelelõje
t. A vallás két szintjének lényege ennek ellenére hasonló,
eltérésük pusztán formai jellegû (mint a magyar népmesékben
halhatatlanná váló hõs és a görög Heraklész közötti, lényeget
nem érintõ különbség). Az õsvallás arisztokratikus szintje a
történelmi változásoknak jobban ki volt téve, talán ennek
is köszönhetõ, hogy a Teremtõ környezetébe tartozó isteni
személyek nevei meglepõ változatosságot mutatnak.
Az õsvallás szintjei és elemei nem különülhettek el élesen,
inkább ennek ellenkezõjét, a különbözõ elemek és szintek
évezredek alatt kialakult, bámulatraméltó összhangját feltételez
zük. A magyar õsvallásra aligha illik, amit Eliade (1997/244)
a párthus vallás kapcsán (bizonyítékok nélkül és feltehetõen
tévesen) állít: „hiába keresnénk… a királyi ideológia elemeit
a népi vallásosság… megnyilvánulásai között”. A magyar nép
mesék ugyanis máig tartalmazzák a királyi ideológia fontos
elemeit. Például hõsmeséink uralkodóval szemben támasztott
követelményébõl (az lett király, aki feljutott az égig érõ fára)
következtethetünk arra, hogy a szakrális király feladata volt az
égiekkel való kapcsolattartás.
Pantheon. Az õsvallás istenvilágáról egyre többet tudunk.
Ma már nem csak az obi-ugoroknál, etruszkoknál, szkítáknál
és más rokon népeknél megfigyelt párhuzamok alapján való
színûsíthetõ, hogy az õsmagyarság is rendelkezett hierarchikus
szellem- és istenvilággal, hanem néven is tudjuk nevezni
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legfontosabb isteneinket. Feltehetõ, hogy a magyar pantheon
esetenként változó nevû szereplõi csupán a világgal azonos
Teremtõ különbözõ megnyilvánulásainak (a világ részeinek)
megszemélyesítései. E mellékszereplõket azért alkotta a ma
gyarság, mert nélkülük az õsvallás nem tölthette volna be a
feladatát (a közösség megfelelõ lelkiállapotának biztosítását
példák felmutatásával). Bár a magyar õsvallás a Teremtõ határo
zott megkülönböztetése miatt monoteizmus, pantheonja (az
Isten-ördög páros kiemelésével) dualisztikus magyarázatokat
is lehetõvé tett. Az égi szereplõk között (az atya-, a fiúisten és
az anyaistennõ alakjában) ugyanakkor az isteni triász is azono
sítható, sõt a mellékszereplõk miatt az õsvallás politeizmusként
is értékelhetõ. Ezek a jellegzetességek az õsvallás különbözõ
korszakaiban eltérõ súllyal jelentkeztek, azaz az õsvallásnak
monoteista, dualista, trialista és politeista jellegû korszakai egy
aránt lehettek. A monoteizmus a kezdetekre, a politeista jelleg pedig
(esetenként) az arisztokrácia vallására lehetett jellemzõ.
				

5. ábra • Szkítakori dagesztáni istenszobor hátán
Rá napisten
jelével, amely a székely
„ly” (lyuk) jellel is azonos
Az isteni triász (Enéh, Du/Dana/Ten és Bél) neve a magyar
krónikákban Enedubelianus vezér (az Árpád-ház õse) neveként
maradt fenn. Ugyanezek az istennevek az õsírás jelsorának elsõ
(rekonstruált) jelneveiben4 is felismerhetõk:
a = anya (Anat, Anahita, Enéh, Uni);
b = bél, belsõ (Bél „fiú”);
d = Du, Dana (Ten „tenyészõ, döngõ”).
Õs Ten. Az istenvilág csúcsán a teremtõ égisten trónolt.
Szerepe feltehetõen a teremtésben merülhetett ki, azt követõen
talán visszavonult és átengedte a feladatokat az új alakokban
megjelenõ fiúistennek. Azonos az éggel (kínai tien – ég) és
talán a tengerrel is (tenger – Ten úr/harcos).
Ördög. A Teremtõ mellett kiemelt szerepû, demiurgosz-szerepet is betöltõ lény, az alvilág fejedelme (Ördög – Úr dög).
Anyaistennõ. Emléke Enéh (vö: anya, ünõ) és a csodaszar
vas alakjában maradt ránk. Az etruszk Uni, az iráni Anahita,
az ugariti Anat, az egyiptomi Nut megfelelõje.
Fiúisten (az Isten fia). Alakváltozata vagy képviselõje a turul.
Kõkori neve Bél lehetett, e névbõl keletkezett mai fiú szavunk a
Bél- Pel-pi-fiú hangváltozás vagy szóhasadás során (valamint a
világ, villám stb. szavak töve is, amelyek megfelelõi a keltáknál
és az észak-amerikai indiánoknál is megtalálhatók). Alakja
Nimróddal, Heraklésszel – harag, harcos Óg, úr Óg, (Herakle az
4
A csukcs fogalomjel-sor elsõ három tagja is az atya, az anya és a fiú
jele (Diringer/1963/192).

etruszk mitológiában Uni fia), az ószövetségi Óg király-lyal (vö:
ág, ég, ék, agy, nagy stb.), valamint az egyiptomi Rá (5. ábra, vö:
csíra, szikra, ragyogó), a sumér Utu és a szkíta Oitosir – Üdõ úr
napistennel rokonítható. A felsorolás nem teljes.
A sok név a meghaló és feltámadó fiúisten újjászületéseivel
és alakváltozataival, valamint a történelmi változásokkal is össze
függhet. Megengedhetõ a sok névnek az a magyarázata is, hogy
a fiúisten többször is megszületett már; mert minden gyermekkel
Isten fia születik erre a világra, s rajtunk múlik, hogy a halha
tatlanságunkat bizonyítjuk-e. Ezzel rokon (megváltót váró) állás
pontok a párthus vallásból kerültek a zsidó és keresztény vallásba.
Õsvallásunk mellékszereplõi. Egyes kutatók számolnak egy
születéssel, sorssal kapcsolatos istennõvel, akinek a neve Élet
lehetett (vö: görög Eilethia). Kusán érmek görögbetûs korrupt
(görögül értelmetlen) szövegei alapján feltehetõ egy Éj és egy
Hold nevû istenalak is. Az alacsonyabb rangú, inkább a köznépi
hiedelmekhez tartozó szellemvilág tagja a boszorkány (nyomó
kan). Baljós, szexuális karakterû démon.
A sárkány – szár kan (király/úr kan) összetett alakja az
õsvallás démonvilágának. Népmeséink sárkányharc-motívumai
a sárkányt szorosan az altáji hõsepikához kötik.
Az Árpád-kori tiltásokból is következtethetõen a magyar
õsvallás rendelkezett a természetvallásokra jellemzõ – fákban,
vizekben, forrásokban lakó – szellemekkel. Ez a jellegzetesség
az õsvallás panteisztikus voltára utal (Isten azonos a Világegye
temmel, a világ dolgaiban megmutatkozó szellem a Teremtõ
megnyilvánulása).
Nyelvi és néprajzi adatokból kirajzolódnak a honfoglalás
elõtti, sámánisztikus segítõszellemek árnyai is. Erre utal pl. cimbora szavunk, amely a szibériai Tin bura segítõszellem nevével
és alakjával rokon.
Lélekképzetek. Az õsvallás lélek-elképzelése szerint volt
egy életfunkciókat hordozó, a testtel szoros kapcsolatban lévõ
életlélek és egy szabadlélek, amely a testtõl ideiglenesen elsza
kadhatott. A pára, lehelet alakjában elképzelt lélegzetlélekre valló
lélek szó azonos jelentéssel széles körben ismert. A veséjébe lát
kifejezés a szervlélekkel kapcsolatos képzetek maradványa lehet.
A magyar õsvallás eszmerendszerének része volt a testbõl
méh, pillangó, madár alakjában távozó, és oda visszatérõ lélek hite.
Transz közben így szállt ki a táltos lelke is a testébõl, hogy bejárja
a világot. A magyar õsvallás feltételezte egyfajta lélekvándorlás, új
életre születés lehetõségét is. A holt lelkek és a születendõ gyer
mekek lelkei egyaránt a fiúistennel azonos világfán tartózkodtak.
E kép megengedi azt az ismét panteista ízû magyarázatot, hogy
minden újszülöttel a fiúisten egy képviselõje lát napvilágot;
vagy hogy a fiúisten az elõzõ generációk lelkének (a nemzet
tapasztalatának és akaratának, a nemzeti paradigmának) az
összegzõdése.
„Totemizmus”. Az õsvallási eredetû töredékek némelyikét
egyes szerzõk a totemizmus jelének tekintették. Ide tartozik a
krónikás hagyományban fennmaradt Emese álma, és Fehér ló
monda. Hasonló következtetéseket vontak le az Árpád-kori
személynévadás alapján is (Ákos – Fehér sólyom, Kurd – Farkas
stb.); a farkastiszteletre utaló farkaseskü és a magyaroknál leírt
farkasüvöltés szokásából, valamint a fehér ló tiszteletébõl. Maga
a totemizmus azonban íróasztal mellett kitalált tudós eszmerend
szer lehet, a valóságban aligha létezett. A felsoroltak könnyebben
magyarázhatók a költõi beszédre némelyik mai tudósnál fogéko
nyabb eleink panteisztikus természettiszteletének nyomaként.
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A székely tprus
Egy urartui hieroglifa
(tapar us „szabír õs”) jel		

A kínai „utód, következõ nemzedék” jel
(a születendõ lelkek honát ábrázolja)

		

Fát ábrázoló istenjelképek

		
A székely tpru (tapar us „szabír õs”) jel

A hettita Utu (napisten) jel

A székely „ü” (üdõ) jel

A sugaras napkorongot ábrázoló istenjelképek
		

A székely us (õs) jel

A hettita „Nap” jel (a sugaras ábrázolás elemeivel)

A Tejút hasadékában karácsonykor születõ Napot ábrázoló istenjelképek
		

		
A székely „ly” (lyuk) jel	Hettita „Nap” jel	Sumér „kút” jel

Egyiptomi Rá (napisten) jel Kínai „Nap” jel

A Napot kút (forrás) alakjában ábrázoló jelek

Bûvös dolgok. A magyar õsvallás ismert mágikus erejû
tárgyakat: Isten kardját, sebezhetetlenné tevõ vizet (amelyen
a csodaszarvas csalja át az üldözõit), stb. Ilyen a Szent Korona
(amely a közembert odóvá teszi), meg a népmeséinkben sze
replõ üssed-üssed botocskám, terülj-terülj asztalkám, vagy a
katonákat termõ rokka. Ezeket úgy szokták magyarázni a mito
gráfusok, mintha eleink szerint mindegyik tárgyban egy-egy szellem, valamilyen kisebb istenség lakozna. Az effajta magyarázatok
azonban nem vetnek számot az õsvallás panteisztikus jellegével.
Ehelyett anyag és szellem végletes különnemûségének ideáját
vetítik vissza a történelem elõtti korokba. A bûvös tárgyak léte (az
õsvallás többi panteisztikus jellemzõjével egyetemben) inkább
magyarázható úgy, hogy eleink szerint a szellem és az akarat
(tehát Isten) az anyag tulajdonsága; a mozgáshoz, az idõhöz, a
tömegvonzáshoz és társaikhoz hasonlóan.5
Mítoszok. Az egykor gazdag õsvallási irodalomból mára
csak foszlányok maradtak. A kevés adat alapján feltehetõ, hogy
rendelkeztünk a rendezett világ teremtésérõl, a vízözönrõl és az
égiek életérõl szóló történetekkel. Ezek mellett léteztek a nemzet
5
Ezek szerint eleve és reménytelenül hibás az a kérdés, hogy létezik-e
Isten; mert csak az fontos, csak annak a kérdésnek van értelme, hogy
teljesítjük-e a parancsait (alkalmazkodunk-e a környezetünk felismert
törvényszerûségeihez, követjük-e a nemzeti paradigmát).

születését és történetét elbeszélõ alkotások is. A magyarság
származásáról szóló történet Heraklész szkítiai kalandjában
õrzõdött meg. További történelmi eseményekre emlékeztet a
hun történet (Atilla és Csaba királyfi története), valamint a vér
szerzõdés és a fehér ló mondája. A csodaszarvas mítoszában,
amely az új, boldogabb haza megtalálását ígéri, a honfoglaló
hõsöket Enéh szarvasünõ képében egy gázlón keresztül vezeti
a termékeny új földre. Az Emese álma monda a királyi család és
hatalom égi eredetét hirdeti. A kevés hieroglifikus felirat (5. ábra)
és más megfontolások6 alapján feltehetõ, hogy õsvallásunk
rovásírással vezetett szent könyvekkel is rendelkezett. Õsvallási
irodalmunk maradékai bekerültek középkori krónikáinkba.
Szertartások
Ünnep. A magyarság más népekhez hasonlóan az évkör (pl.
napforduló), az állami (királyválasztás, háborús események), a
gazdasági (aratás, házépítés) és a családi élet (születés, avatás,
házasság, halál stb.) eseményeihez kötõdõ ünnepeket tartotta
meg. Az ünnepek rendszeres eleme volt az áldozat, amelyet
alkalomtól függõen az uralkodó, a táltos, a családfõ, vagy más
érintett személy mutatott be.
6
Lásd errõl: A honfoglalók könyvtárai c. tanulmányt (Varga/2001/133)
és a 7. sz. lábjegyzetet!
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Áldozat. A szertartások legfontosabbika az isteneknek,
hõsöknek, szellemeknek, halottaknak bemutatott áldozat. Az
áldozat értéke attól is függött, hogy kinek mutatták azt be. Az
égi hierarchia csúcsán trónoló égistennek járt a legmagasabb
értékû áldozat: a nomád korban többnyire fehér ló. Fehér ló
feláldozását a középkori magyar krónikák is említik, de hun,
török, iráni és finnugor párhuzamai is ismertek.
A temetõben tartott halotti tor Észak-Eurázsiában szokásos
halotti áldozati forma. Feljegyzések szerint a hunok is gyako
rolták, s erre utalnak a hun sírok mellett régészek által feltárt
megégett tárgymaradványok is. A részleges lovastemetkezések
gyakoriságából nyilvánvaló, hogy a honfoglalók temetkezési
áldozatain az áldozati állat rendszerint a ló volt. A honfoglaló
harcosokra jellemzõ lovas temetkezés a hun szokások egyenes
folytatása. A halottal vagy egy egész lovat temettek el, vagy
csak az üres bõrt benne koponyával és a lábszárcsontokkal.
A halottkultusz formáit a temetkezési szokásokból ismer
jük. Ilyen a halott ellátása valóságos vagy jelképes szükségleti
tárgyakkal. A ruha és élelmiszer mellett mezõgazdasági szerszá
mokat, fegyvereket is helyeztek a sírba. Az arcot letakaró sajátos
szemfedõk, maszkok, vagy fémlemezkék legalább a hun kor óta
kimutathatók a magyar és a rokon vallású népek sírjaiban.
A mágikus eljárásokat a gazdasági és katonai sikerek bizto
sítására, gyógyításra, esetleg rontó szándékkal is végezhették.
A mágia alkalmazása feltételezhetõ az orvos, bû, báj szavak és
sírleletek alapján. Szent István és Szent László törvényeiben is
említik a bûbájosokat, varázslókat és jövendõmondókat.
Az istenítélet és jóslás õsi magyar gyakorlatát a jelek meg
figyelése jellemezhette; a jós, javas, nézõ és látó szavakból
következtethetõen erre kiválasztott személyek végezhették.
Táltos. A szertartások rendszeres, fontos szereplõje a táltos
(változata: tátos, a szó mai megfelelõje: tudós). Tevékenységét
a neolitikus vadászkultúrákban gyökerezõ szabályok szabták
meg: lehetett pap, varázsló, próféta, jós vagy orvos. A táltosok
a tevékenységüknek megfelelõen eltérõ csoportokba tartoztak.
Ezek a csoportok – elsõsorban az arisztokrata vallásgyakorlat
ban – hierarchikus viszonyba rendezõdhettek. A táltos tevé
kenységének lényege a közvetítés a földi halandók és az égi
halhatatlanok között, de õ volt a szent írások õrzõje is. A táltos
szóval genetikus összefüggõ nevek (egyiptomi Thot, etruszk
khalkhas és föníciai Taautosz) rendszere az õsvallás jelentõsé
gére és hatókörzetére utal. Nem véletlen egyezés, hanem írás
történeti tények tükrözõdése, hogy Thot az egyiptomi, Taau
tosz pedig a föníciaiak szerint az írás megteremtõje volt.7
A táltos testétõl ideiglenesen elszabaduló lelke a túlvilágra
megy feladatát teljesíteni. A közlekedés útja a világtengely/világfa (vagy lyuk), amelynek révén az égbe vagy az alsó világba
juthat. A táltos képességeit örökléssel vagy kiválasztódással
kapja; ismert a testi jellel (fölös csonttal) születés képzete. Kivá
lasztását betegség jelzi, amit követ az eksztázis elõidézéséhez
7
Taautosznak, a bölcsesség istenének képzete a Thot-mítoszok hatására
alakult ki a nyugati sémi népeknél. Taautosz az írásbeliség megteremtõje, akit
kései föníciai hagyományokból ismerünk. Úgy hitték, õ írta a világ teremtésérõl
szóló könyvet, amelyet valószínûleg Jevo beriti templomában õriztek, és
feltehetõen bübloszi pszeudohieroglifákkal írtak. Elképzelhetõ, hogy ez a
könyv azonos az ammoniták szent iratával, amelyeket Philón Bübliosz szerint
Szankhuniathón felhasznált teremtéstörténetének megírásához (Mitológiai
Enciklopédia I/521). Ehhez két megjegyzés: Jevo neve a magyar javas és jó
szavaknak (Istenünk állandó jelzõjének) a megfelelõje. A bübloszi pszeudo
hieroglifák közül pedig mintegy 20 jel formailag azonosítható székely rovásjelekkel.

szükséges eszközök, például a dob megszerzése. A sámánjelölt
nek beavató „utazáson” próbákat kell kiállnia: testét a túlvilági
szellemek feldarabolják, majd újra életre keltik. A táltosjelöltet
és a táltost a szellemvilággal való kapcsolatteremtés során õrzõés segítõszellemek támogatják. A táltos ereje a jellemzõen állat
alakban megjelenõ segítõszellemének erejével áll összhangban.
A táltos maga is állat (pl. bika) alakjában küzd az ellenségeivel.
Szent körzet. A szertartások helyszíne, a bálványok és jelké
pek helye a mai templom elõzménye. Némelyik szent körzet, a
Világhegyet jelképezvén, földbõl és kõbõl emelt lépcsõs piramis
alakját is ölthette, tetején épülettel. Az állandó helyszínek közé
tartozhattak a temetõk, valamint a közösségi szálláshelyek, az
uralmi központok, az Istent jelképezõ források, fák és sziklák.
Az alkalmi szertartások a hadi- és gazdasági élet helyszínein zajlottak. Egykori szent helyeink maradéka a ma kaptárköveknek
nevezett kõfülkék sora. A vallásváltás következtében az õsvallás
több szent helyén keresztény templom épült, pl. a bécsi Ste
phanskirche egy honfoglaláskori magyar temetõ helyén.
Jelképek
A magyar õsvallás a kõkortól gazdag, fonetikus írásként is használ
ható jelképrendszerrel rendelkezik, amelynek rokonsága több
nép jelkincsében megtalálható. Õsvallási szimbólumaink jó
része napjainkig fennmaradt uralmi és vallási jelképeinkben,
népi hieroglifáinkban és a székely írásjelekben (6. ábra). Ez
utóbbi körülmény segíti a megértésüket.
A világmodellek az Éden eszményített képét, a világ szerke
zetérõl alkotott elképzeléseket õrizték meg. Ilyen a székely
rovásírás „f” (Föld) és „g” (Ég) jele is, amelyek a Szent Korona
vázának felül- és szembõlnézetével is azonosak. A felülnézeti
világmodellek térképszerûen ábrázolják a hegyekkel, vagy óce
ánnal körített isteni középpontot, valamint a négy szent folyót és
a négy hegyet. A szembõlnézeti világmodellek az eget tartó fát
ábrázolják. A mozgó világmodellek a világtengelyt forgás közben
mutatják be. Az etédi orsó pl. azt sugallja, hogy a világot a szakadatlan munka tartja mozgásban. A mágikus erejû világmodellek
átváltoztatják az embert (pl. a Szent Korona és a koronázó palást
uralkodóvá teszi és a teremtés folytatására kötelezi).
A világ részeinek jelképei hegyeket, folyókat, fákat, Napot,
csillagképeket ábrázolnak, pl. a székely „ty” (atya) jel az Orion
csillagkép vonalas rajza. Ezek a jelképek a székely írás jelei. A
fazekasok máig alkalmazott rontáselhárító jele a négy szent folyót
ábrázoló székely „b” (Bél, belsõ) rovásjel, amely Bélnek, az õs
vallás fiúistenének kegyeibe ajánlja a viselõjét. A jelmontázsok
szójelekbõl alkotott összetételek, amelyek képszerûen és olvas
hatóan is rögzítik az õsvallási mondanivalót (4. ábra).
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