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1. A MAGYAR NYELV KIALAKULÁSA 
 

A magyarság eredetmondái 
 

A mai népek, nemzetek többségéhez hasonlóan a magyarság eredetéről 
hosszú ideig csak annyit tudtunk, amennyit a mondákat lejegyző krónikásaink 
(Anonymus, Kézai Simon, Kálti Márk) számunkra megőriztek. E feljegyzések 
alapján száz-kétszáz évvel ezelőtt élt eleink így képzelték el a  magyarság távoli 
múltját. 

Hunor és Magor, az Ószövetségben említett Ménrót (vagy Magóg) fiai 
voltak a hunok és magyarok ősei. Vitézeikkel a Meotis-tó (= Azovi-tenger) kör-
nyékén, a szkíták egykori földjén éltek. Hunor elszaporodott népe idővel a Kár-
pát-medencébe vonult, ahonnan zsákmányszerző hadjáratokat vezetett a Római 
Birodalom ellen. Nagy királya, Attila halála után a nép szétszóródott. Kis 
csoportjuk, a székelység, helyben maradt, és várta Csaba királyfi visszatértét, aki 
maroknyi seregével a keleten maradt magyarokhoz indult, hogy bajbajutott 
népének segítséget hozzon. Ezután Magor népe, a magyarság, Álmos, majd 
Árpád vezetésével nyugat felé indult. Átkelt a Kárpátokon, s a székelyekkel 
együtt elfoglalta Attila országát. Krónikásaink ezt az eseményt a hunok vissza-
térésének, illetve a magyarok bejövetelének nevezték. 

A krónikások többnyire szkítáknak, hunoknak, türköknek, avaroknak 
nevezték a magyarokat. Anonymus szerint a magyar nevet ősapjuktól, Magógtól 
örökölték, latin elnevezésük pedig (hungarus) a honfoglaláskor bevett Ungvár 
várától származik. 

 
A tudomány a magyar nép és nyelv eredetéről 
 
A mai magyar nép távoli elődei finnugor nemzetségek, törzsek voltak. 

Kárpát-medencei letelepedésük előtt őseink iráni, török népekkel kerültek kap-
csolatba, Közép-Európában pedig ezerszáz éve szlávok, németek, románok 
szomszédságában élünk. A hosszú együttélés következtében a kis magyar 
csoportok e népekbe olvadtak, a magyarság pedig idegen elemeket fogadott 
magába. Hasonlatosan a világ valamennyi népéhez mi is elmondhatjuk, hogy 
ereinkben számtalan európai és ázsiai nép vére folyik. 

Hasonlóképpen alakult nyelvünk sorsa. 
A magyar nyelv a finnugor nyelvek családjába tartozik. Szavaink nagyobb része 

finnugor eredetű, és nyelvrokonainkhoz hasonlóan használjuk a toldalékokat, 
építjük fel mondatainkat. Magunk használta népnevünk is finnugor eredetű. 
Jelentése: „ember”, „beszélő ember”. Nyelvrokonaink ma a Balti-tengertől az 
Ob folyóig terjedő hatalmas területen élnek. Lélekszámuk összesen alig haladja 
meg a 8 milliót. A 14 milliós magyarság a legnagyobb finnugor nép.  
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Több évezredes történelmünk során a szomszédságunkba került népektől 
átvett szavakkal nyelvünk egyre gazdagodott. A honfoglalás előtt különösen 
sok török szót vettünk át. Más nyelvekben használt nevünk is (venger, Ungar, 
ungur) a török fajtájú onogurokra emlékeztet. Ezerszáz éves szülőföldünkön 
újabb idegen szavak kerültek nyelvünkbe, s az új közegben sajátjainkká váltak. 

Az idegen hatások ellenére nyelvünk megőrizte finnugor jellegét. 
 
Hol és mikor? 
 
Kr. e. 3000 táján a finnugorok az Urál hegység középső szakaszának két 

oldalán éltek. Ezer év múlva a finnugor egység felbomlott. Megindult az európai 
csoportok hosszú vándorlása a Balti-tenger irányába.  

Az Urál és az Ob között élő ugor csoport jó ezer évig az egymásba ömlő 
Tobol, Irtis és Ob vidékén élt. 

Az éghajlat többszöri megváltozása miatt egyes ugor közösségek (vogulok és 
osztjákok) az Ob mentén észak felé, míg mások – az ősmagyarok – a déli füves 
térség felé vonultak. Itt, a Tobol felső szakaszán elterülő őshazában, Kr. e. 1000 
és 5000 között kezdődött el a magyar nép önálló fejlődése. 

 
 

„A magyarság eurázsiai nép, ötvözet.” 
László Gyula régész 

 
 
Szavaink eredete 
 

finnugor én, te, ő 
egy, kettő, három 
fej, kéz, vér 
anya, fiú, vő 
hal, lúd, eb 
fű, fa, fenyő 
kő, vas, arany 
ház, fazék, eszik 
ének, név, ifjú 
igen, nem, jó 

iráni tehén, nemez, kert 
török eke, árpa, alma 

borjú, gyapjú, tyúk 
betű, íz, só 
csősz, zseb, korbács 
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szláv ugar, mezsgye, pajta 
udvar, kemence, asztal 
vacsora, unoka, szerda 
kádár, korong, kalapács 
király, megye, pecsét 

német polgár, céh, drót 
gróf, tánc, prém 
páncél, zsold, ostrom 
krumpli, cukor, kóstol 

latin lajstrom, ceruza, kamra 
templom, iskola, cédrus 
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2. VÁNDORÚTON AZ ŐSHAZÁTÓL A 
KÁRPÁT-MEDENCÉIG 

 
A Tobol mentén elterülő őshazában az ősmagyarság annak az útnak a 

szomszédságába került, amelyet évezredeken át használtak az Ázsiából Európa 
felé vándorló népek.Törvényszerű volt, hogy valamelyik néphullám nyomására 
eleink is bekapcsolódjanak ebbe a láncszerű folyamatba. Valamikor a keresz-
tény időszámítás kezdete körüli évezredben – körülbelül Kr. e. 500 és Kr. u. 
700 között – átkeltek az Urálon. Megkezdődött a hosszú nyugati vándorút. 

 
Magna Hungaria (latinul Régi vagy Nagy Magyarország) 
 
Latin nyelven író szerzetesek évszázadok múlva így nevezték a vándorút 

őshazának hitt állomását. (Az elnevezést először a 13. században Julianus barát, 
majd több ferences utazó is használta a 13. században). Az Urál hegység, a 
Volga és mellékvize, a Káma közti dombos, sík vidéken feküdt. Itt történhetett 
a nemzetségek törzsekbe tömörülése: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, 
Keszi. Szomszédaik távoli rokon finnugor, valamint török népek voltak. 

750 táján a nemzetségek, törzsek többsége továbbvonult. A nép egy része 
helyben maradt, és leszármazottaikat évszázadokkal később itt találta meg 
Julianus domonkos rendi szerzetes. 

 
Levédia 
 
A magyar törzsek újabb szálláshelye a Don és az Azovi-tenger közti terü-

leten volt. Itt teljesen idegen népek – török fajtájú onogur bolgárok és iráni ere-
detű alánok – közé kerültek. Szomszédságuk jelentősen befolyásolta őseink éle-
tét. Elsajátították az ekés földművelés, a szőlő- és gyümölcstermesztés, az állat-
tartás, a fémművesség tökéletesebb formáit. Átvették a török népeknél elterjedt 
rovásírást, amelyet a kereszténység felvételéig – a székelyek később is – hasz-
náltak. Megismerték az ázsiai lovas népek veszedelmes fegyverét, a szablyát. 

A térség más népeivel egyetemben az ősmagyarok a Kazár Kaganátus fenn-
hatósága alatt éltek. A kazár állam szervezetét követve, a magyar törzsszövetség 
élén is két fejedelem állott: a kagán bizalmasa, a szent emberként tisztelt, vissza-
vonultságban élő kende vagy künde, és a tényleges hatalmat gyakorló, a seregeket 
vezérlő gyula. Levédi kende nevét viselte a Don menti szálláshely. 

A 9. század első felében a Kazár Birodalmat belháború gyengítette, mely-
ben a magyarok a lázadók táborához csatlakoztak. A kagán végül felülkereke-
dett, s a lázadók egy részét lemészároltatta. A többiek a magyarokhoz mene-
kültek, akik kabar (= lázadó) néven megszervezték belőlük a nyolcadik törzset. 
A megerősödött törzsszövetség elszakadhatott a nem kívánt kazár szomszé-
doktól, és Levédi vezetésével nyugatabbra vonult (830 tája). 
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Egy részük sajnos leszakadt, és a Kaukázus előterébe húzódott. Velük 
száz év múlva is tartották a kapcsolatot a Kárpát-medencébe jutott magyarok. 

 
Etelköz (Folyóköz) 
 
A Dnyeper, Dnyeszter, Prut és Szeret folyók vidéke volt a hosszú 

vándorút újabb állomása.  
Szükségesnek látszott a törzsszövetség megerősítése. Ezért a törzsfők 

Álmos fejedelemmé választásakor megesküdtek, hogy csak az ő utódait ismerik 
el vezérükül. A vérükkel megpecsételt egyezséget vérszerződésnek nevezzük. 

Etelközben legközelebbi szomszédaink a keleti szlávok voltak, akik ekko-
riban szervezték meg államukat. A két fél között többnyire békés kapcsolatok 
álltak fenn. Viking kereskedők a Kijevi Oroszország legtávolabbi részeibe is el-
vitték a magyar kézművesek munkáit. 

Az etelközi magyarok figyelme egyre inkább a nyugat felé fordult. A 
Keleti Frank Birodalom fejedelmei között folyó hatalmi harcok, a birodalom és 
a morva állam közötti háborúk idején szembenálló felek valamelyike szívesen 
hívta segítségül a magyar fejedelmek fegyvereseit. Az ellenség bekerítésének, a 
színlelt meghátrálásnak és a meglepetésszerű visszafordulásnak a mestereiként 
ismerték őket. A támogatásért busás fizetséget kaptak, és zsákmányt is szereztek. 

Nyugati hadi vállalkozásaik során a magyar lovasok mindig átvonultak a 
Kárpát-medencén. Előnyösnek ítélték földrajzi, népességi és politikai viszo-
nyait, s vezéreik tervezték meghódítását. 

 
„…azt a hitet, melyet akkor egymás közt esküjükre 

 tettek, mindhalálukig megtartották.” 
Anonymus 

 
Forrás 
 
1. A Julianus útjáról készült beszámoló (1236) 
 
„Megtalálta pedig őket a Nagy Eti folyó mellett. Kik látvá őt, s 

megértvén, hogy keresztény magyar, nagyon örvendtek megérkezé-
se felett. Körülvezették őt házaikban és falvaikban, és keresztény 
magyar véreik királyáról és országáról behatóan tudakozódtak. 
Bármit mondott nekik a hitről vagy egyebekről, a legfigyelmesebben 
hallgatták, mivel teljesen magyar a nyelvük;megértették őt, és ő is 
azokat. Pogányok, akiknek semmi tudomásuk sincs Istenről.” 
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2. Dzsaháni pezsa tudós a kettős fejedelemségről 
 
„A főnököt kündének nevezik. Ez a név királyuk megkülönböztető 

címe, mert annak az embernek a neve, aki királyként uralkodik rajtuk, 
dzsula. Minden magyar a dzsulának nevezett főnökeik parancsait követi a 
háború dolgában, védelemben és egyéb ügyekben.” 

 
3. Anonymus a vérszerződésről 
 
„Tehát a hét férfiú szabad akarattal és egyetértéssel vezérül és paran-

csolóul választotta magának, sőt fiai fiainak is a végső nemzedékig Álmost, 
Ügyek fiát és azokat, akik az ő nemzetségéből származnak... Majd a fent 
említett férfiak mindegyike Álmos vezérért – pogány szokás szerint – saját 
vérét egy edénybe csurgatta, s esküjét ezzel szentesítette.” 

 
Kérdések, feladatok 
 
1. Kövessétek térképen a hosszú vándorút állomásait! 

2. Mely népekkel kerültek kapcsolatba őseink? 

3. Jellemezzétek a magyar lovasok harcmodorát! 

 
Árpád-házi fejedelmeink 
 
890– 907  Árpád 

907–947?  Zsolt?  

947?–955  Fajsz 

955–970 Taksony 

970–997 Géza 

997–1000 István 
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3. A HONFOGLALÁS 
 
 Etelköz volt a nyugati vándorút utolsó pihenőhelye. A következő 

állomás, a Kárpát-medence a végleges hazát jelentette. 
 
Hív a Kárpát-medence 
 
Etelköz a végeláthatatlan, nyílt puszták földje volt, amely évezredek óta 

vonzotta a nomád népeket. Ezért a magyarság számára nem nyújthatott bizton-
ságos szálláshelyet. Új, végleges otthont, hazát kellett keresni. 

Ilyennek mutatkozott a hadjáratok során megismert Kárpát-medence. A 
dús füvű alföld jó legelőt kínál, és zsíros földje gazdag termést ígér. A hegyek 
koszorúja természetes védelmet nyújt. Területén akkoriban nem volt szilárd 
politikai hatalom. A Bolgár Kánság, a Keleti Frank Birodalom és hűbérese, 
Morvaország osztozkodtak a medencén. Seregeik gyakran csaptak össze, és hol 
a frankok, hol a morvák hívták segítségül a magyarokat. 

 
A honszerző harcok 
 
894-ben háború dúlt Bulgária és Bizánc között. A szorult helyzetben 

(IV.) Bölcs Leó bizánci császár az etelközi magyarok fejedelmeihez, Kurszán-
hoz és Árpádhoz fordult segítségért. Megbízásukból Árpád fia, Levente lovas-
seregével átkelt a Dunán, s diadalmaskodott a bolgárok fölött. 

Ezzel egy időben más magyar seregek a Kárpát-medencében harcoltak 
Szvatopluk morva fejedelem oldalán Arnulf német császár ellen. A harcok köz-
ben meghalt Szvatopluk és a szerződés már nem kötelezte a magyarokat. 
Visszatérőben a Felső-Tisza vidékén megálltak, hogy bevárják a fejedelmi hada-
kat. 895 tavaszán a Vereckei-hágón át az Árpád vezette fősereg átkelt a Kárpá-
tokon, és birtokba vette a tartományt. Megkezdődött a honfoglalás. 

Eközben Simeon bolgár uralkodó szövetségre lépett az Etelköz keleti ha-
tárain feltűnt nomád besenyőkkel, és kétoldalról rátörtek a jóformám védtelen 
magyar szállásokra. A pusztítás túlélői a Keleti-Kárpátok átjáróin menekültek a 
hegyeken túlra. Kézdivásárhely, Eresztevény, Sepsiszentgyörgy, Marosgombás, 
Kolozsvár és más erdélyi helységek területén talált leletek jelzik a vonulás irá-
nyát. Egy részük a Maros és Szamos völgyében maradt, a többiek folytatták 
útjukat a Tisza és a Duna felé. 

Az előző küzdelmekben kimerült frank, bolgár, morva főerők nem tanu-
sítottak ellenállást. Háromszáz év múlva Anonymus úgy tudta, hogy helyi vezé-
rek megpróbáltak ellenszegülni. Gelou, Menumorout, Glad, Salan és Zubor 
legyőzése után a magyar törzsek birtokba vették a Dunától keletre és északra 
eső területeket. A honfoglalás első szakasza lezárult (896). 
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899-ben Arnulf császár szövetségében magyar seregek vonultak az Itáliai 
Királyság ellen. Időközben meghalt Arnulf, és ezzel ez a szövetségi szerződés is 
érvényét vesztette. A győzelmes hadjáratból visszatérő portyázok megszállták a 
védelem nélkül maradt Dunántúlt. Ezzel a hét magyar törzs a Kárpát-medence 
egyedüli ura lett. A honfoglalás véget ért (900). 

902-ben a magyar–keleti frank szövetség megsemmisítette a trónviszá-
lyoktól meggyengült morva államot. 907-ben a keleti frankok megkísérelték 
uralmuk visszaállítását, de a Pozsonyhoz közeli ütközetben súlyos vereséget 
szenvedtek. E győzelmek a magyarság számára biztosították a Kárpát-medence 
fölötti szilárd uralmat. 

 
A kalandozások 
 
Az új hazában a pásztorok, földművesek, kézművesek folytatták korábbi 

életmódjukat. A törzsfők és katonai kíséretük pedig újabb zsákmányszerző had-
járatokat vezettek. Bekalandozták jóformán az egész Európát. A Német Király-
ság területén át nyugaton eljutottak a Francia Királyságig és a Kordovai Kalifá-
tusig, délen az Itáliai Királyságot zaklatták, keleten pedig magát Bizánc városát 
fenyegették. Hét évtized alatt félszáznyi hadjáratot vezettek. 

Mentek hívatlanul, de hívásra is. Az egymással háborúskodó uralkodók 
szívesen vették igénybe a jó harcosok hírében álló magyarok segítségét. Ők 
pedig cserébe gazdag ajándékhoz, zsákmányhoz, foglyokhoz jutottak. Hírük 
megelőzte őket. „A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!” – így 
könyörögtek Nyugat-Európa templomaiban. 

Ám ellenfeleik kiismerték taktikájukat. A német hercegek kibékültek I. Ottó 
királlyal (a későbbi császárral), és 955-ben az Augsburg melletti Lech mezején 
vereséget mértek a számbéli fölényben lévő kalandozókra. A csatát követő ül-
dözés során nagyrészüket levágták, vezéreiket (Lehelt, Bulcsút és Súrt) felakasz-
tották, és – a monda szerint – csak hét megcsonkított „gyászmagyart” engedtek 
haza hírvivőül. 

A magyar vezérek okultak az esetből, nyugat felé többé nem vezettek 
hadjáratokat. 970-ben a kijevi orosz kenéz szövetsegéseiként vonultak Bizánc 
ellen. Az arkadiupolisi vesztes csata tanulságaképpen Taksony fejedelem leállí-
totta a keleti kalandozásokat is. A törzsek közötti  egység megszilárdítása, az 
ország megszervezése volt a soron következő feladat. 

 
„Férfiakban gazdag és szabad ez a nép.” 

(IV.) Bölcs Leó bizánci császár        
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Forrás 
 
1. Az őskrónika a honfoglalásról 
 
„A hét vezér között Álmos fia, Árpád volt a leggazdagabb és leghatal-

masabb ... Az ő atyját, Álmost, Erdélyországban megölték, nem mehetett be 
ugyanis Pannóniába. Erdélyben tehát megpihentek, a barmaikat erőhöz jut-
tatták.” 

 
2. Liudprand itáliai püspök a kalandozásokról 
 
„A magyarok ... keresztülgázolnak a bajorok, svábok, frankok és szá-

szok országán, mindent felperzselve ... A nép itt néhány éven keresztül 
adófizetőjük lett. Néhány év telt el tehát, és senki sem akadt, aki a keleti és 
déli égtáj felé a magyaroknak ellenállott volna. Ugyanis a bolgárok és görö-
gök népét adófizetőjükké tették.” 

 
 
Kérdések, feladatok 
 
1. Kövessétek a térképen a honfoglalás szakaszait! 

2. Miért kellett beszüntetni a kalandozásokat? 
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4. AZ ŐSMAGYARSÁG ÉLETMÓDJA ÉS 
HITVILÁGA 

 
   Több évezredes őstörténete alatt a magyarság életében és hitvilágában 

hatalmas átalakulások következtek be. 
 
A változó életmód 
 
A finnugor őshazában őseink zsákmányoló gazdálkodással (halászat, vadá-

szat, gyűjtögetés) tartották fenn magukat. Kőeszközeiket pattintással, majd 
csiszolással készítették. Nyaranta nyírfakéreg sátorban vagy felszíni kunyhóban 
laktak, a hidegebb évszakokban a meredek folyópartba vájt, gerenda tetejű 
veremlakásokba húzódtak. 

Az ugor kor és a nyugati vándorlás idején áttértek a  termelőgazdálkodásra. 
A létfenntartásban az állattenyésztés került az első helyre: a nomád-legeltető, 
majd az istállozó állattartás. Juhot, kecskét, a dúsabb füvű sztyeppéken tehenet, 
a huzamosabb ideig tartó, egy helyben élés időszakaiban sertést, baromfit 
neveltek. Elmaradhatatlan társukká vált a ló. Ekkor váltunk lovas néppé.  

Az állattenyésztés mellett egyre fontosabbá vált a földművelés. Az egy-
mást felváltó ásóbot, túróeke, vaspapucsos eke, csoroszlyás eke jelzik a folyto-
nos előrelépés irányát. Az ugor kortól egyre több bronzból, vasból készített 
eszközt, fegyvert használtak. 

A gazdálkodás gyökeres megváltozása következtében a nomád életmód-
ról fokozatosan áttértek a letelepedett életmódra. Az év nagy részében könnyen 
felállítható, rácsos favázú, nemezzel borított sátrakban laktak, amelyek közepén 
volt a tűzhely. Télire beköltöztek a földbe mélyített, agyagtapasztásos vagy 
gerendaházakba, amelyeknek sarkában agyag- vagy kőkemence biztosította a 
meleget. 

Egy sátorban vagy kunyhóban egy nagycsalád élt: szülők, gyermekek, 
unokák. Ha a nagycsalád túlszaporodott, megtörtént a „kenyértörés”, azaz a 
közös vagyont megosztották, és kivált egy új nagycsalád. 10–20 nagycsalád 
alkotta a közös őstől származó nemzetséget. A vándorlás kényszere vezetet 
oda, hogy Magna Hungariában a megnövekedett szomszédos nemzetségek 
törzsekbe szerveződtek, Levédiában pedig kialakult a hét törzs szövetsége. 

 
Hitvilág és művészet 
 
Más népekhez hasonlóan az ősmagyarok azt hitték, hogy mindegyik 

nemzetségük valamilyen állattól származik, és ez az ős gondját viseli népének. 
Ezért különös tiszteletben részesítették. Jelképét elhelyezték a szállás vagy a 
település közepén, ahol a legfontosabb események zajlottak. Árpád nemzetsége 
a turult (a sas török neve) tartotta ősének, így született meg Emese álmánák  
gyönyörű mondája.  
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Idővel úgy képzelték, hogy az elpusztult állat szelleme  tovább él teste vala-
melyik darabjában (csont, fog, toll stb.), vagy a lakhelyéül szolgáló bábuban. 
Nyakba akasztva viselőjét megóvja minden bajtól. Előbb csak az ősállatot tisz-
telték, később megsokasodtak a szellemek, és mindegyikük meghatározott 
szerepet kapott. 

A szellemeknek ebben a sokféleségében rendet teremtettek. Úgy képzel-
ték, hogy a mindenséget három világ alkotja. Az alsó világban nyüzsögnek az 
ártó szellemek, a középső világ szolgál a földi élet színteréül, a felső világot 
jelentő hétrétegű eget pedig jótékony szellemek népesítik be. E három részt a 
világfa vagy életfa köti össze, amelynek virága, gyümölcse, illata a tövéből feltörő 
életvize minden élet szülője és táplálója. Csak a kivételes képességekkel rendel-
kező sámán vagy táltos tudja megmászni a fát, és így megteremteni a három 
világ közti kapcsolatot. Gyorsuló ütemű dobütéssel kísért éneke, szilaj tánca 
képes megidézni a szellemeket: a rosszakat elűzi,  a jók segítségét pedig meg-
nyeri.  

A hosszú vándorlás végére kialakult új elképzelés szerint az égi erők 
egyedüli megbízottja a fejedelem, akinek a varázsló tevékenysége megtartja 
népét. Ha megöregszik vagy népét csapás éri, élete feláldozásával át kell adnia 
helyét fiatal utódának, akit kedvelnek a szellemek. Talán ezért ölték meg az 
öreg Álmost az elpusztított etelközi szállásokból Erdélybe menekülő eleink. 

A hiedelmek jelen voltak az ősmagyarok mindennapjaiban. Ruhadarabjai-
kat, használati tárgyaikat a hitvilágból vett elemek ékítették: hold, világfa, 
pálmavirág és -levelek, indák, szarvas, bagoly stb. A szellemek befolyásolása 
volt az elsődleges céljuk, és csak másodsorban a díszítés. Nagyobb részük iráni 
eredetű volt, de török és finnugor mintákat is találunk közöttük. Ebből a sok-
színűségből egy sajátosan magyar művészet alakult ki.  

E hiedelmek között szoros kapcsolat volt. Egymásból nőttek ki, és egy 
időben léteztek. Levédiában és Etelközben a magyarok a kereszténységgel is 
megismerkedtek. 

 
„…a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek.” 

Dzsajháni perzsa tudós 
 
Forrás 
 

Dzsajháni perzsa tudós a leánykérésről 
 

„Leánykérés alkalmával ... a leány atyja a vőlegény atyját saját házába 
viszi, és mindent összegyűjt, amije csak van ... egy szőnyegbe göngyölíti, és 
a vőlegény atyjának lovára kötözi, majd hazaküldi őt. Akkor az mindent 
elküld neki, amire csak szüksége van az előre megállapodott vételárhoz: 
állatot, pénzt, ingóságot, és akkor hazaviszik a leányt.”     
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Feladat 
 
Képzeljétek el, hogy nem tanteremben, hanem sátorban ültök. Játsszatok el 

egy leánykérést! A lány neve Sarolt. A többi személy nevét találjátok ki magatok. 
 
BÚVÁR 
 
Fordított élet a halál után 
 
Az etelközi és a honfoglaló magyarok a halál utáni állapotot az e 

világi élet folytatásának, de egyúttal a tükörképének, tehát a fordítottjának 
képzelték el.  

Minden nagycsaládnak meg volt a maga temetője, amelyben két-
három tucatnyi sír sorakozott ív alakban. Középen volt a nagycsalád 
fejének a sírja. Díszesen öltöztetve, szablyával, tarsollyal, íjjal, nyolc nyíl-
vesszőt tartalmazó tegezzel, feje alá tett nyereggel együtt temették el. Az 
életben bal oldalt viselt kard a sírban néha jobbra került, a tegez  szájával 
lefelé. A halott fölé védő famennyezetet helyeztek, arra került a föld. 

A többi sír az elhunytak rangja szerint következett, tehát a szélek felé 
egyre kevesebb tárgy került a halott mellé. Bal felől a férfiak, jobb felől a 
nők sorakoztak, a sátorban elfoglalt hellyel ellentétesen. 

A harcosok temetési szertartásához hozátartozott a sír mellett bemu-
tatott lóáldozat. Az állat húsát a toron elfogyasztották, a lenyúzott bőrt a 
sírhantba szúrt fejfára függesztették, és bizonyos idő elteltével a belévarrt 
koponyával, lábszárakkal, nemes szervekkel együtt a halott mellé helyez-
ték. 

A vezérek, fejedelmek az életben a társadalom fölé emelkedtek, ezért 
sírjuk is magányos volt.  

Ezzel szemben a köznépi temetőkben több száz sír volt együtt. Ezek a 
sírok szegényesek voltak, és semmiben sem különböztek a környező népek 
közrendű tagjainak  örök nyughelyétől.    

 
 


