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REGE A CSODASZARVASRÓL 

 
Száll a madár ágrul ágra, 
Száll az ének szájrul szájra... 

(Arany János: Buda halála) 

 
Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok szárma-

zásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd 
ti is elmesélitek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a 
szép országba. 

Hallgassátok meg! 
Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres-neveze-

tes fejedelem, akit Nimródnak hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek 
nyája, ménese volt ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem 
két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, Magyarnak a fiatalabbikat. Egyfor-
mán derék, jó növésű legény volt mind a kettő. Sas a szemük, villám a kezük. 

Nagy vadászember volt Nimród, s akármerre űzte-kergette a vadat, 
mindenfelé elkísérte a két fia. 

Mondta is neki a felesége, Enéh királynő: – Nem jó vége lesz annak, uram 
királyom, ha te úgy rákapatod a gyerekeket a vadászatra. 

– Ahogy az isten akarja – felelt mosolyogva az öreg fejedelem. – Én már 
csak annak örülök, hogy nem kell már azokat félteni a vadállattól se, mert azzal 
is elbánnak. 

Később a fiúk apjuk nélkül is elmentek vadászni. 
Egyszer éppen apjuk országának a határán vadászgattak kíséretükkel. 

Ötven deli levente kísérte Hunort, ötven nyalka legény Magyart. Sok madarat 
halomra nyilaztak, dárdájuk számtalan vadat leterített. 

A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszar-
vas bukkant fel előttük. De olyan ám, amilyent még sohase láttak. Fehér a 
szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig 
egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. 

– Ezt már csak nem hagyjuk itt! – kiáltott Hunor, lovára pattanva. 
– Legjobb volna elevenen elfogni, és hazavinni édesanyánknak! – Azzal fel-

szökött paripájára Magyar is. Hajrá, száz vitézükkel utána a csodaszarvasnak! 
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Árkon-bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűből tisztásra, mezőről 
berekbe. 

Reggeltől napszállatig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. 
Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagyot szökkent a gyönyörű állat, s 
egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. 

A daliák egymásra néztek. 
– Szeretném tudni, bátyám, hová kerültünk – szólalt meg Magyar. 
Körülnéztek, s csudaszép tájékot láttak maguk körül. Selyem a füve a lege-

lőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz, nyüzsög a fo-
lyóban a hal. 

– Hej, öcsém, szeretnék én itt sátrat verni! – sóhajtott Hunor. 
– De megszakadna apánk, anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket 

– felelte Magyar. 
– De látnak ám! – fordította hazafelé Hunor a lova fejét. – Szüleinkhez 

hazatérünk, szándékunkra áldást kérünk! 
Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is 

hagyta szándékukat, csak Enéh királyné sopánkodott: 
– Jaj, édes gyerekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek 

ebédet, ki mossa ki gyolcsruhátokat? 
– Majd csak ád az isten arra is valakit – bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. 

Csakugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre, 
már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd 
fejedelemnek, Dul királynak a két lánya mulatott, mind a kettő ötven-ötven 
lánypajtásával. Táncoltak, bújócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint 
liliomvirágok a szélben. 

Hunor és Magyar összenéztek a vitézekkel. 
– No, fiúk, lesz már, aki főzzön, mosson ránk! Ebből lesz csak nagy 

lakodalom! 
Úgy is lett! Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, 

és azt mondta neki: 
– Én az urad leszek, te a feleségem. Ásó-kapa válasszon el bennünket 

egymástól. 
Hunornak és Magyarnak a két királylány jutott. A helyet pedig megfelezték 

egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, s azok voltak a hunok. A 
keleti fele jutott Magyar leventének, s ezeknek utódjait nevezték magyaroknak. 
Az országot Szittyaországnak. Ez a szép monda pedig szálljon tovább is szájról 
szájra. 
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A HUNOK HAZÁT KERESNEK 
 

Sok-sok esztendeig békességben éltek Szittyaországban Hunor és Magyar 
ivadékai. Úgy elszaporodtak, mint fűszál a réten, s alig fértek el egymástól. Ha a 
hun halász ki akarta vetni hálóját a folyóba, rátámadt a magyar halász: 

– Ez az én folyóm, keress magadnak halat máshol! 
Máskor meg a hun pásztor kergette el a magyar pásztor barmát a legelőről: 
– Itt az én marhámnak terem a fű, szedd fel innét a sátorfádat! 
Egyszer aztán azt mondták a hunok vezérei a magyarok vezéreinek: 
– Az itt a hiba, testvérek, hogy kicsiny már Szittyaország két ilyen nagy 

népnek. Gyertek, keressünk közösen más hazát, ahol jobban elférünk. 
– Nem úgy lesz az! – felelték a magyarok. – Ha megint közös hazában 

telepszünk meg, megint csak nem férünk el egymástól. Hanem ha ti itt hagytok 
bennünket, és kerestek magatoknak új hazát, akkor nekünk, magyaroknak elég 
nagy lesz Szittyaország. 

– Igazatok van – mondták a hunok, és fölszedve sátraikat, elbúcsúztak a 
magyar testvérektől. Megígérték nekik, hogy ha olyan hazára találnak, amely 
őket is be tudja fogadni, akkor hírt adnak magukról. 

Volt a hunoknak egy szentnek tartott sasféle madaruk, a turulmadár. Az 
röpködött előttük, az utat mutatva, mikor megindultak új hazát keresni 
napnyugat felé. 

Sok országot bejártak, sok népet legyőztek a hunok, míg elértek a Duna 
mellé, a mai Magyarországra. Itt a római nép volt az úr, mégpedig igen nagy úr. 
A világ egyik szélétől a másikig ért a római császár hatalma. 

Nem is nagyon ijedt meg a római császár, mikor meghallotta, hogy jönnek 
a hunok. 

– Legalább egy néppel több lesz, aki engem szolgál – mondta kevélyen, s 
megüzente a hunok királyának, hogy aranyban fizesse neki az adót. 

A hunok királya pedig azt üzente vissza: 
– Én az adót nem arannyal fizetem, hanem vassal. Küldeni se küldöm, 

hanem magam viszem. 
S amit ígért, állta is. Úgy zúdult a hun lovasok förgetege a római császár 

hadinépére, hogy lehetetlen volt előttük megállni. Futott a római, győzött a 
hun, s véres csaták után megdobbantotta a hunok királya lábával a földet: 

– Ez a föld pedig most már az én fajtámé marad a világ végezetéig! 
Ezt a hun királyt, aki népének új hazát szerzett a Duna–Tisza mentén, 

Attilának hívták. 
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AZ ISTEN KARDJA 
 
Attila már az új hazában volt, mikor egyszer különöset álmodott. Azt 

álmodta, hogy meghasadt az ég, leszállt belőle egy ősz öregember, s egy kardot 
kötött a király oldalára. De nagyon különös kard volt az. Arany a markolata, s 
az volt a legkülönösebb, hogy amint a kardot kezébe vette, egyszerre maga előtt 
látta az egész világot, rengeteg erdőket, végtelen tengereket, fényes városokat, 
rettentő hadseregeket. S ahogy megsuhogtatta a kardot a világ négy tája felé, 
hát az erdők meghajoltak, a tengerek meghasadtak, a városok lánggal égtek, a 
hadseregek földre hulltak. 

– No, ez különös álom volt. Ugyan mit jelenthet? – tűnődött a király, s 
magához parancsolta tanácsadó papjait, a táltosokat, hogy fejtsék meg álmát. 

– Nem nehéz ezt megfejteni, nagyúr – mondja a legöregebb táltos. – Azt 
jelenti ez, hogy Isten a maga kardjának mását adja neked, s te azzal hatalmad 
alá hajtod az egész világot. 

Abban a szempillantásban suhog az ajtófüggöny, s az őrt álló vitézek egy 
pásztorfiút vezetnek a király elébe. Különös kard volt a fiú kezében, 
aranymarkolatú. Odanyújtotta a királynak. 

– Hol vetted ezt, te fiú? – kérdi ámulva Attila. 
Leborul a pásztorgyerek a földre, szava akadozik. 
– Ahogy ma hajnalban nyájamat terelgettem, uram királyom, észreveszem, 

hogy sántít a fehér üsző, és véres nyomot hagy a lába. Körülnézek, mi szúrhatta 
meg ezen a selyemfüvön? Hát ennek a kardnak a hegye állt ki a földből. 
Odamegyek, ki akarom húzni, láng csap ki belőle. Ijedtemben elszaladtam, és 
csak messziről néztem, hogy lobog lánggal a kard. Egyszerre aztán ellobbant a 
láng, s mire odaértem, már kint volt a földből az egész kard, ott feküdt a füvön. 
Fölemeltem, és elhoztam neked, nagyúr, mert téged illet! 

– Ez az Isten kardja! – kiáltották a táltosok. 
Attila pedig felnézett az égre, suhintott a karddal keletre, nyugatra, észak 

felé, délnek, és ezt mondta hozzá: 
Csillag esik, föld reng: jött éve csudáknak! 
Ihol én, ihol én, pőrölyje világnak! 
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom: 
Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam! 

(Arany János: Buda halála) 
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A HADAK ÚTJA 
 
Ha a fej meghal, utána vész a test is. Attila után széthullott roppant 

birodalma. A meghódított népek fellázadtak, a hun utódok egymás ellen 
fordították a fegyvert. Véres csatákban elhullottak Attila fiai. Csak egy maradt 
közülük életben, a legkisebb, legkedvesebb: Csaba vezér. Mikor a felszabadult 
rab népek megosztoztak Attila országán, Csaba vezér összegyűjtötte a 
megmaradt hunokat, és azt mondta nekik: 

– Messze, messze, ahol a nap támad, Szittyaország földjén élnek a mi jó 
rokonaink, magyar testvéreink. Ha akarjátok, elvezetlek oda, s együtt jövünk 
vissza, újra elfoglalni Attila apánk országát. 

Föl is kerekedett erre a hun sereg, mindössze néhány ezer vitéz 
asszonyostul, gyerekestül, de Erdély havas hegyeinél nem jutottak tovább. Ott a 
Réka-patak partján megállottak, és Csaba megfelezte a hun csapatokat. 

– Egyik fele velem jön Szittyaországba, hírt vinni a testvéreknek, másik fele 
itt marad a magas bércek közt, és visszavár bennünket. 

Azokat, akik ott maradtak, megtanította kőből, fából házat építeni a sátor 
helyett, s azt mondta nekik: 

Meddig a tűz hideg nem lesz, 
meddig a folyó le nem foly, 
meddig télre tavasz derül, 
meddig égből jön az áldás, 
addig, jó népem, itt székelj! 

 

És lett e nép neve székely. S hogy nagyobb kedvük legyen a sok ellenség 
közt itt maradni, megígérte nekik Csaba vezér, hogy hadával tüstént 
visszafordul segítségükre, ha azt üzenik, hogy bajban vannak. 

– Üzenhettek tűzzel, vízzel, hírmondótok lehet a levegő vagy akár maga 
földanyánk is. 

Alig lovagoltak el Csabáék egynapi járóföldre, rettentő szél zúgatta 
körülöttük az erdőt, hozta az üzenetet a levegő: 

– Vissza, Csaba, vissza, bajban van a székely! 
Rögtön visszafordultak a hunok, s mind levágták az ellenséget. 
Aztán újra megindultak Szittyaország felé. El is mentek jó darabon: 

megáradt folyó állta útjukat. Víz hozta az üzenetet: 
– Vissza, Csaba, vissza, bajban van a székely! 
Harmadszorra már hetedhét országon túl jártak, mikor jeges förgeteg 

zúdult rájuk rettenetes égzengéssel, villámlással. Égi tűz hozott üzenetet. 
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Visszafordultak, megint megmentették a székely véreiket az ellenségtől. 
Azután már akadály nélkül elérkeztek Szittyaországba. 

A magyarok nagy szeretettel fogadták a hun testvéreket. Megosztották 
velük sátraikat, kenyerüket, meghallgatták hírmondásukat Attila örökéről, és 
végre azt mondták nekik: 

– Most még gyengék vagyunk arra, hogy átvegyünk akkora örökséget. 
Sokasodnunk kell még arra. Maradjatok nálunk addig, azután majd együtt 
induljunk! 

Le is telepedtek Csabáék a magyarok közt. Szépen meg is öregedtek, 
szemüket is lehunyták örök álomra, s a magyarok eltemették őket szép zöld 
hantok alá, lovastul, kardostul. 

Ott aludtak aztán száz meg száz esztendeig háborítatlanul. Akkor megint 
ellenség fogta körül a székelyeket Erdélyben. Még nagyobb, még hatalmasabb, 
mint azelőtt. Egy álló hétig harcolt a székely, de hiába! Sok volt az ellenség! 

Sötét éjszakán utolsó csatájukat vívták. Reszketett, dobogott lábuk alatt a 
föld a nagy viaskodásban, s a székelyek öregjei sóhajtoztak: 

– Hej, Csaba apánk, most már te sem segítsz meg bennünket! 
Bizony, most is megsegítette. 
Székely lábak dobogása végigszaladt hetedhét ország földjén, s 

megrezzentette a halott hunokat a zöld halmok alatt. 
– Ébredj, Csaba, ébredj, bajban van a székely! 
Abban a pillanatban Erdélyország fölött nagy csörgés-csattogás támadt az 

égboltozaton. Zabla csörgött, kard csattogott, Csaba vezér ragyogó lovasai 
tűntek föl az égen a csillagok között. 

– Ne hagyd magad, székely! Itt vannak Csabáék! Égbeli halottak segítik az 
élőt! – Új erőre kaptak a székelyek. 

Az ellenséget pedig megvette a rémület. Elhányta fegyverét, futott esze 
nélkül, ki merre látott. Egek országútján robogó lelkekkel ki tudna csatázni? 

A székelyek megszabadultak. Csaba vitézei pedig visszatértek a zöld halom 
alá azon az úton, amelyiken jöttek. Az a fényes fehér út azonban, amit paripáik 
patkói tapostak, megmaradt az égen, s ma is ott világít. A Tejút az, amelyet a 
székely ember ma is Hadak útjának hív. Megláthatjátok az égen minden este, ha 
fölnéztek rá. 
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A MAGYAROK ÚTRA KELNEK 
 
Ötszáz esztendeje volt már, hogy a hunok elváltak a magyaroktól, és 

elindultak új hazát keresni. Ötszáz esztendő alatt a magyarok is 
megszaporodtak Szittyaországban, és elég erősnek érezték magukat arra, hogy 
Attila örökét meghódítsák. 

Mielőtt elindultak volna a nagy útra, a nép öregjei, vezérei, táltosai 
összeültek tanácsot tartani. 

Hét törzsből állt akkor a magyarság. Mindegyiknek megvolt a maga külön 
vezére, és egyik se avatkozott a másik dolgába. Bizony, ez nem volt jó olyan 
nemzetnek, amely harccal, háborúval akart új hazát szerezni. 

A darumadarak is vezért választanak maguknak, mikor útra kelnek, 
mondták a nép bölcsei, nekünk is egy fejedelem kell, akinek mindenki szót 
fogadjon. – A hét törzs hét vezére közül Álmost választották meg a magyarok 
fejének, aki legöregebb és legbölcsebb volt köztük. A hét vezér aztán megvágta 
karját, és vérét egy serlegbe folyatta, annak jeléül, hogy amit fogadnak, 
vérükkel, életükkel is megvédelmezik. 

Álmos aztán öregsége miatt fiára, Árpádra bízta a főhatalmat. Elindultak, s 
el is jutottak hegyeken, vizeken, ellenséges országokon keresztül, egészen addig 
a földig, amely Attiláé volt valaha. Lassú és sokáig tartó út volt ez. Elöl 
lovagoltak a fegyveres vitézek, utánuk következtek a négykerekű ökrös 
szekereken a nők és a gyermekek. Ezek között terelgették a szolgák az óriási 
nyájakat, marhákat, juhokat, amelyek tejjel és hússal látták el a vándorló népet. 

Amely ország népe barátságosan fogadta őket, azon békességgel haladtak 
át, ahol ellenük szegültek, ott karddal nyitottak utat maguknak. 

Így értek el a sok harc és hosszú pihenők közt a Vereckei-szorosig. 
A rege szerint, mikor odáig értek, seregestül csaptak le rájuk a táborukat 

kísérő turulmadarak, s karmaikkal, csőrükkel vagdalkozva kényszerítették őket, 
hogy ne kanyarodjanak észak felé, hanem a hegyszoroson át nyomuljanak be 
mai hazájukba. Árpád seregei Munkács váránál ereszkedtek le a síkra, ott 
tartottak pihenőt. Álmos itt meghalt, eltemették, Árpád fejedelem pedig 
megkezdte a honfoglalás nagy munkáját. Rendbe szedte seregét és népét, erről 
nevezték a helyet Munkácsnak. 
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PERESZKA FUTÁSA 

 
Abban az időben, mikor Árpád fejedelem a hazát kereső magyarokkal 

eljutott a Tisza partjáig, a Tisza még nem volt olyan jámbor folyó, mint amilyen 
ma. Most már, hogy a tudós vízi mérnökök összevissza méricskélték, töltések 
közé szorították, hol meglassították, hol meggyorsították, most már olyan 
kényelmesen ballag a Tisza, mint valami öregember. 

Akkor még, ezer esztendővel ezelőtt, rakoncátlan folyó volt. Néhol úgy 
kicsapott a medréből, hogy a közepéig se lehetett látni a szélétől. Máshol meg 
úgy összeszorult, hogy a tót pásztorgyerekek parittya nélkül is áthajították a 
gömbölyű kavicsokat egyik partról a másikra. (Mert a tótok lakták akkor a 
Duna–Tisza síkját.) Hanem ahol keskeny volt, ott kipótolta mélységben. Olyan 
örvényeket vetett, hogy az is elszédült, aki messziről nézte. 

Árpád tábora éppen ezért már a harmadik napja türelmetlenkedett Alpárnál 
a Tisza-parton. Csónak nem volt annyi, hogy átvihesse a töméntelen sokaságot, 
lovastul átúszni pedig nem lehetett az örvények sötét torkán keresztül. Gázlót 
meg nem találtak, olyan sekély vizet, amit átlábolhatnának a lovak. 

Árpád vezér kedvetlenül töprenkedett a sátrában, mikor az emberei két tót 
parasztot vittek elébe. Az egyik fehér hajú, dacos nézésű öregember volt, a 
másik hosszú nyakú, hosszú lábú, alázatos legény. Ott fogták el őket valahol a 
Tisza partján. 

– Emberek – mondta nekik Árpád –, melyiktek tudna valami alkalmas 
gázlót a Tiszán, ahol átmehetnénk a másik partra a népemmel? Aki kisegít a 
bajból, annak akármilyen kívánságát megadom. 

Az öreg tót összeszorította a száját, csak a fejével integetett, hogy ő azt se 
tudja, mit kérdeznek tőle. Hanem a hosszú lábú térdre borult Árpád előtt. 

– Uram, hatalmas fejedelem, átvezetlek én minden népestül, úgy, hogy még 
a leghitványabb csikónak sem esik baja. 

A fehér hajú öregember kékült-zöldült dühében. 
– Ne higgyetek Pereszkának, magyarok! Szellő a hite, pénz a mindene 

ennek a nyomorultnak! 
Árpádnak tetszett az öregember bátorsága, szabadon is bocsátotta minden 

bántás nélkül. Még lovat is adatott neki, hogy gyorsabban menekülhessen, mert 
olyan veszedelem lesz itt, amilyet még nem értek a tótok. 

El is indult az öreg, de még futtában is azt kiabálta vissza: 
– Hej, Pereszka, Pereszka, akkor is verjen meg az Isten, mikor meg akar 

áldani! 
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Pereszka csak mosolygott, s nekiindult a Tisza gázlójának. Nyomában a 
magyar tábor. Alkonyatra már a túlsó parton voltak, másnap délre már az alpári 
csatának is vége volt. 

Úgy szétszórták a magyarok Zalán király tótjait, bolgárjait, mint a szél a 
polyvát. 

Mindjárt a csata után odaállt Pereszka Árpád elé. 
– Az ígéret szép szó, nagy fejedelem! Kérem a jutalmam. 
– Beszélj! 
– Minden ivadékomat szeretném boldoggá tenni, uram. Pénz elfogy, föld 

megmarad. Adj nekem annyi földet, amennyit naplementig be bírok szaladni. 
– Amit mondtam, állom. Kezdheted, Pereszka! 
A hosszú nyakú nem kérette magát. Nagyot fohászkodott, és elkezdett 

szaladni, keresztül a véres csatamezőn. Nem is futott: repült, mint a kilőtt nyíl. 
Nemsokára eltűnt szem elől. 

A magyarok fejcsóválva mondogatták Árpádnak: 
– Estélig fél országot beszalad a gólyalábával. A mai csatában Pereszkának 

lesz a legtöbb nyeresége. 
Mire a nap áldozóban volt, akkorra visszafelé futott már Pereszka. Nem 

volt már akkor semmi emberi formája a telhetetlennek. Az arca mint a főtt rák, 
még a szeme fehérje is véres volt a kimerültségtől. A szája akkorára tátva, hogy 
majd elnyelte a fejét, mégiscsak az orrán keresztül bírt még egy kis lélegzetet 
venni. Egész teste remegett, mint az agyonnyargalt lóé, de azért nem állt meg, 
mert a napnak egy keskeny karaja még a föld színe fölött piroslott. 

A magyarok integettek, kiabáltak neki: 
– Elég lesz már, te boldogtalan! 
De akkor már se hallott, se látott. Mikor a nap utolsó csíkja is lecsúszott az 

égről, akkorra Pereszka is megállt, de úgy, hogy meg se mozdult többé. Holtan 
bukott Árpád lábához, megölte a fáradtság és a kapzsiság. 

Alpár búzatermő mezőin egy nagy darab földnek még ma is az a neve: 
Pereszka futása. 

 
  
 
 

  


