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A S T U R 

»Anno dominice incarnationis D C C C — o XVIII-o Vgek . .longo post 
tempore de genere Magog regis erat quidam nobilissimus dux Scithie, qui 
duxit sibi uxorem in Dentumoger ßliam Eunedubeliani ducis, nomine Emesu, 
de qua genuit hlium, qui agnominatus est Almus. Sed ab eventu divino est no-
minatus Almus, quia matri eins pregnanti per sompnium apparuit divina visio 
in forma asturis, que quasi veniens eum gravi davit et innotuit ei, quod de 
utero eins egrederetur torreens et de lumbis eius reges gloriosi propagaren-
tur..." (Scriptores rerum Hung. I. torn. I. p. 38) olvassuk Anonymus kró
nikájában. 

„Hogy közelebbről miféle madár volt ez az Árpádok totemjeként szereplő 
turul, azt szerintem elsősorban a latin asYwr megfelelőn át foghatjuk meg — ír
ja PAIS DEZSŐ (A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Bp., 1975. 305. sk.). Rö
vid fejtegetéseinkben éppen ezért Pais kutatásainak figyelembevételével az 
asfwr név előfordulásának adatait szeretnénk megvizsgálni, összeegyeztetvén 
a nyelvtörténet és a történeti zoológia eredményeiből adódó tanulságokat. 

A z első kérdés magától értetődően az, hogy mi a legkorábbi adat ennek a 
madárnévnek előfordulására. IHM (Thesaurus Linguae Latináé vol. IL Lipsiae, 
1900—1906, col. 980) egyetlen auctorhelyet idéz: a IV. század közepén mű
ködött Firmicus Maternus Matheseos c. munkájának 155l-es kiadásából 
(5, 7, p. 139): „accipitres tarnen, falcones astures, aquilas et aves huiusmodi 
equosque ad venandum alere studebant". IHM megjegyzi: desunt haec aliaque 
in de a 5,5 med. usque ad 5,15 med. et codicibus a Skutschio adhibitis et in 
editione princeps a. 1497 i. h.). STEIER zoológiatörténész is átveszi ezt az adatot, 
de hozzáfűzi — akárcsak Ihm —, hogy ez az auktorhely bizonytalan hiteles
ségű (in: PAULY—WissowA, Real-encyclopedie d. class. Altertumswiss. Zweite 
Reihe, III. B. 1613. h.). 

Tehát egyetlen biztos adatunk sincsen arra, hogy az asfwr mint madárnév 
már az ókorban is szerepelt (nem beszélve arról, hogy j4jf%r mint tulajdonnév 
„már korábban is előfordul a római birodalomban és ezt jelenti: a hispániai 
Asturiából való, s bizonyára így lesz Aeneas egyik társa is Astur" (PAIS D. i. m. 
306). A z „astur" főnév etimológiájáról már 1602-ben írt UussE ALDOVRANDi 
olasz orvos-zoológus, aki így vélekedik: „Graecis ut Aristoteli Accipitres hic 
/Wfr/aj dicitur. A d huius nominis imitationem Latini Stellarem vocarunt. 

101 



Utriusque vocis etymologia inde petita est, quod Avis haec maculis quibusdam, 
notisque veluti astericis ac stellulis perornetur. Recentiores latini ex vernacula 
sibi Italica dictionem Latinam facientes Asturem vocant, Italis enim Astor 
appellant. Gallis parumper immutata dictione Autour ipso Bellonio (lib. 2. D e 
avibus, c. 16) teste. Quas quidem voces omnes a Graeca (Asterias) detortes 
esse et sonus et res ipsa indicet. N a m et Galli fortasse Astour dicturi essent, 
nisi idiomati eorum 5" litteram ante aliam consonantem subßcere peculiar! 
esset") (U. ALDOVRANDi, Ornithologia. Francoforti, 1602. 179.) 

A bolognai reneszánsz tudós fejtegetéseivel kapcsolatban megjegyzendő, 
hogy hasonló nézeteket vallott háromszáz év után — Aldovranditól függetle
nül — O. KELLER is, aki egy gladiátorábrázolásos mozaik neveiből — fa/w/M-
6%y és v4jfw- — kiindulva, az ajf/r név eredetét a görög ű^^r/űj-ból vezeti le 
(Antike Tierwelt II. Hildesheim 1913; Neudruck 1963. 587). STEiER azonban 
kétségesnek tartja, hogy az ARisTOTELÉsnél (Hist. Anim. IX 36 p. 620 a 18) em
lített dufenkf, amely a Merax csoportba tartozik és az mYwr, illetőleg a román 
nyelvekben szereplő származékai (amelyekre különben U. ALDOVRANDI is 
utalt; vö. még: W . MEYER—LÜBKE, Romanisches Etymologisches Wörterbuch. 
3. ed. Heidelberg, 1935. 6; PAis D. i. h.) közt valóban összefüggés áll fenn. Ha
sonlóan vélekedett O. ScHRADER is, azzal a különbséggel, hogy ő nem kétel
kedik a Firmicus Maternus kiadásban szereplő oafwr eredetiségében (in: 
V. HEHN, Kulturpflanze und Haustiere. 8. AuQ. Berlin, 1911. 614). 

A z „astur" mint madárnév több középkori forrásban is előfordul, így a 
IX—XIII. században keletkezett „Chronicon Veneton, vulgo Altinate"-ban 
(p. 17, 22): „Venarii astures custoditores" esik szó (Mittelalterliches Wörter
buch I. Band, 7. Lief. Berlin, 1964. 1116. hasáb); DoNizio szerzetes a „Vita 
Mathildis comitissae metrice" c. életrajzi művében (1,998), amely 1114-ben 
íródott ezt olvassuk: „mutatós centum, non mutatós quoque centum astures 
pulchros regi ...obtulit" (Mitt. Wörterb. i. h.). A z 1027—1278 közt kelet
kezett Codex Vangianus Tridentinus (111, p. 256, 16)-ban ez áll: „...qui 
invenerit aeram asturorum (Mitt. Wörterb. i. h.). A z 1195—1280 közt íródott 
Acta Imperii (I, 712; ed. WiNKELMANN) így ír: „pro liberacione... falconerii, 
asturis, et gerfalchi, quos portabat" (Mitt. Wörterb. i. h.). III. HoNORius pápa 
(uralkodott: 1216—1227) registrumában (150): „dabis unum asturem duos 
braccos in feudi recognitionem" (Mitt. Wörterb. i. h.) olvasható. 

A középkori ornitológia! irodalomban kiemelkedő helyet foglal el II. FRI
GYES császár „De arte venandi cum avibus" c. munkája, amelyet 1247-ben vagy 
1248-ban írt fia Manfred számára. A könyvben a különféle ragadozómadarakat 
osztályozván, a következőket írja: „Sunt et de avibus rapacibus Austures, 
Sperveri: et istae comprehenduntur sub Accipitre. Omnes autem aves rapaces, 
tam istae, quibus homines utuntur, quam aliae, quibus non utuntur, sub istis 
duobus generibus comprehenduntur, scilicet in Falcone et Accipitre. Et quam-
vis hoc nomen Accipitres plures attribuant, soli Austuri, nos tarnen dicimus, 
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ipsum esse genus omnium avium rapacium, quae capiendo et non feriendo, 
ut Falco venantur, sicut praedicti Austur et Sperverius, utpote hoc nomen ab 
Accipio Accipis derivatum" (id. D u GANGE, Diet. I. 448. s. v. „austur"; PAIS 
i. h.). Ugyanő más megkülönböztetést is említ a ragadozómadarak közt, mond
ván: „videndum de austure et niso" (Mittellat. Wörterbuch i. h.). M é g rész
letesebben foglalkozik a ragadozómadarakkal II. Frigyes kortársa, ALBERTUS 
MAGNUS, aki az aristotelési madártan eredményeit fejlesztette tovább az 1256— 
1260 közt megjelent „De animalibus" c. művének ornitológiai részében. Al
bertus — többek közt — felhívja a figyelmet az ojfwr és a /ö/co alaktani kü
lönbségeire mondván: „In Asture anterior pars capitis extensa paulatim in 
rostrum, sicut et Aquilae caput. Falconis verő caput naturaliter non extenditur, 
nee similiter se colligit", majd „Asturis cauda oblongitudinem dependet, quod 
in Falconibus improbatur" (De anim. L. ib. 23). ALBERTUS az aj/wray és az 
acc/p/frej azonosságát is vallja: ad capiendas accipitres, qui astures vocantur 
ibidem, 8, 111; id.: Mittellat. Wörterb. I. 1106), kisebb és nagyobb változatu
kat különbözteti meg (minthogy a hím jóval kisebb a tojónál): „accipiter maior 
qui Graece chonokroz, Latiné astur vocatur" (ibid. 7, 30), majd „accipitrem 
minorem, quem tercelinum vocamus, ponentes in genere secundo (se. acci-
pitrum)", ezen kívül egy másik fajról is beszél: „est .. .avis, quae Graece tras-
hohyz Latiné autem vocatur astur et capit grues et ardeas, quando est aquilo-
mare bene nutritum". (Ibidem 23, 109). A kutatás az elsőként említett fajt az 
aristotelési /VzaWy;?o.?-szal (Hist. Anim, p. 592\ 2), az utóbbit a fr/orc/zár-szal 
(Hist. Anim. p. 620* 17) azonosítja: az első a ga/amMsz /ze/a f/Wwr po/wm-
Z%7r/wj=/4cc/p#fr ge/ffí/fj,), a második az fgerászö/yv (ZZwfeo W e o ; vö. Mit
tellat. Wörterbuch i. h.). Más görög madárnévvel való azonosítását találjuk 
az ayfwr-nak a XV. századi bizánci Cod. Vat. Chis. 53 (F. VII. 159) fol. 228* 
lapján, itt ugyanis a görög A/erax képei mellé írta IsmoRUS RuTHENUS a X V . 
század második felében az ajfwr latin elnevezést: a kép egy kisebb és egy na
gyobb termetű ragadozómadarat ábrázol, a nagyobbikon a szem melletti sáv 
világosan a galambász héjára f/Wwr pa/wm6an%? = j4ccfp/ffr geMff/fjj vall, az 
ábrázolások korábbi előzményeit a VI. századi Cod. Vindob. Med. Gr. fol. 
674/-n találjuk meg (Z. KÁDÁR, Survival of Greek Zoological Illuminations in 
Byzantine Manuscripts. Budapest, 1978. 129t. vö. 119. t. 1.). A A^/a és a Afe/wc 
azonosítása már SERVius Aeneis-kommentárjában is olvasható (Sérv. Aen. 
XI. 721). A vergiliusi hely a következő: 

„quam facile accipiter saxo sacer ales ab alto 
consequitur pennis sublimem in nube columbam 
comprensamque tenet pedibusque eviscerat uncis"; 

(Aen.XL721.sqq) 
Itt is ga/awMsz Agáról van szó, jóllehet Vergilius még nem ismeri az a#wr 
elnevezést, hanem csupán az acc/p/fer-t. A későantik SERVius kommentárja 
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a madár sacrális jellegét így világítja meg: „.. .'sacer' ideo, quod Marti est 
consecratus accipiter, aut 'sacer' avibus execrabilis, ut auri sacra fames: ant 
quod verius est, Graecum nomen expressit: nam /»grax dicitur, hoc est sa-
cer..." (Aeneidos lib. XI. C o m m . 721; vö. STEiER i. m. 1613. h.). 

Visszatértünk tehát az acc/f%ffr = a,sfwr sacrális jelentőségének kérdéséhez. 
A római világban nincs utalás arra — ami pedig a fenti magyarázat alapján 
várható volna, hogy a héja azért lett szent madár, mert Mars isten ennek alak
jában lepte volna meg Rhea Silviát. Úgy látszik, itt a totemisztikus származás 
már háttérbe szorult. Ez a folyamat különösen tanulságosan figyelhető meg a 
magyar krónikák eredetmonda elbeszéléseiben. GvöRFFY GYÖRGY így véle
kedik: Anonymus mondájában a totemisztikus jelleg még aránylag tisztán 
megőrződött: E szerint Emesének álmában héja jelent meg, amely mintegy te
herbe ejtette őt (quasi veniens cum gravi davit). A krónikaíró (vagy a XIV. szá
zadi folytató) már ezt a csekély mondai csökevényt is elhagyta, és csak azt hang
súlyozza, hogy Álmos anyja már terhes volt (dum esset gravida), midőn az 
„astur" képében jövő madár álmában megjelent neki. Ennek az átalakulásnak 
az az oka lehetett, hogy a hun-magyar krónika írója Álmost ízről ízre Attilától 
származtatta le, s így még a látszatát is el akarta kerülni annak, hogy a dinasz
tia születése a különös teherbeejtéssel lett volna kapcsolatos. Ennek megfe
lelően a teherbeejtést kiküszöbölte a mondából, és az „astur" madarat Attilával 
kapcsolatosan is megemlíti, mondván, hogy Attila annak képét viselte címe
rén (GYÖRFFY Gv. i. m. 44). 

GvÖRFFY utolsó megállapításaihoz kapcsolódva, világítsuk meg végül kissé 
közelebbről Attila és az „astur" kapcsolatát. 

K u u N GÉZA orientalistánknál a következőket olvashatjuk: „In antiquis 
heroum historiis saepe legimus, decs species avium induentes ex hliis morta-
libus heroes procreasse, ita sec. traditionem quandam ipse Attila ex aquila 
generatus esse videtur fex j4gw//a proprio nomine nuncupabatur" (Cronica 
Hung, e cod. Warsaviensi saec. XII. ed., in: S. L. ENDLICHER, Rerum Hun-
garicarum Monumenta Arpadiana. Sangalli, 1849. 61). Majd alább így foly
tatja K u u N GÉZA gróf: „Astur fortasse avis ab Hungária plim 7wrw/ dictae 
speciem representabat... cf. etiam quae de avi &frecsf/z dicta (ÁTfrfzgf apud 
BaronemSiGiSMUNDUM IN HERBERSTEIN; in cap. VII)". „De Hungaris in Jugria, 
m o x in Baskiria habitantibus inscriptio diximus" (G. KuuN, Relationum Hun-
garorum cum Oriente gentibusque orientális originis. História Antiquissima 
vol. I. Claudiopoli, 1893. 210). Azért idéztük ezt a nézetet, mert nem kisebb 
kutató tette magáévá, mint Otto Keller. Nyilvánvaló, hogy az v4mVa = /4#w//a 
azonosítás helyett a hitelesebb forrásokhoz kell fordulnunk. Mit írnak Attila 
madaráról a hazai krónikások ? 

KÉZAi SiMONnál, IV. László udvari papjánál az 1282—1285 közt kelet
kezett krónikájában ezt olvassuk: „Banerium (sic!) quoque regis Ethelae, quod 
in proprio scuto gestare consueverat, similitudinem avis habebat, gwae ffwn-
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gan'cj /wrw/ ̂ 'c/mr, in capite cum corona" (E. SzENTPÉTERY, Scriptores Rerum 
Hungaricarum vol. I. Budapestini, 1937. 152). A XV. századi „Képes Krónika" 
és a Bécsben őrzött Sambucus-kódex (egykor Zsámboky János tulajdona) vi
szont ugyanezt a szöveget a kiemelt rész nélkül (!) említi, s a madárt pedig 
„similtudinem asturis" jelöli meg (E. SzENTPÉTERY i. m. 263). 

Hogy ezekben az eredetmondákban a sas mellett más ragadozómadarak, 
mint a sólyom és a héja szerepét sem felejthetjük el, arra különböző ázsiai né
pektől vett példákkal már RÓHEIM GÉZA (A kazár nagyfejedelem és a turul
monda. Klny. Ethnographia 1917, 24. skk.; vö. UA., Hungarian and Vogul 
Mythology. N e w York, 1954. 4. skk), majd később mások, így újabban — töb
bek kÖZt FERDINANDY MlHÁLY (G. VERNADSKY—M. DE FERDINANDY, Studien 
zur ungarischen Früh-Geschichte. München, 1957. 46), aki a héja szerepét is 
hangsúlyozta, továbbá PAIS DEZSŐ (i. m. 306. skk) is rámutattak, FRANZ 
ALTHEiM pedig a hunok királyi madaráról szólva így ír: «Es wird nicht ersicht
lich, was zur Annahme führte, hier liege der Adler und nur er vor: Habicht 
und Falke besitzten bei den Türkvölkern und ihren Nachbarn eine Bedeutung, 
die im vorliegenden Fall übersehen ist. Gänzlich ins Unbeweisbare gleiten 
Bemerkungen ab, die von einem magischen Weltbild der hunnischen Führungs
schicht, vom Adler als höchster Gottheit und Schöpfer der Weltalls oder 
„schamanistisch geprägter Form des Adlerkultes sprechen"» (FR. ALTHEiM, 
Geschichte der Hunnen I. Berlin, 1969. 223). 

Végezetül arra is felhívnánk a figyelmet, hogy az oafwr Attila heraldikus 
állataként szerepel Ulisse Aldovrandinál is, szerinte: „Atilae (sic!) ...ita 
piacúit Astur, ut in insigni, galea et pileo eum coronatum gestaret", majd így 
folytatja: „Haec avis Phoebea etiam dicta est, quoad Soli sacra haberetur" 
(i. m. 181). A bolognai tudós nem árulja el, hogy honnan vette az Attilára vo
natkozó közléseit, pedig mindig pontosan idézi forrásait, úgy tűnik tehát, hogy 
Attila héjas harci jelvényei éppoly közismertek voltak Itáliában, mint az a már 
az Odysseiában említett hiedelem, hogy Phoibos Apollón szent madara a héja 
volt. 

KÁDÁR ZOLTÁN 

A S T U R 

L'auteur développe les recherches de Dezső Pais sur le n o m latin de 
Poiseau dit „touroul" fWwry que les Árpads — premiere dynastie des rois 
hongrois — ont vénéré d'un culte totémique. II fait etat d'abord des données 
relatives á ce n o m d'oiseau d'ojfwr qui se trouvent dans les sources latines mé-
diévales. Puis il s'occupe de la definition ornithologique de rasfwr d'aprés 
surtout des oeuvres de Tempereur Frédéric II et Celles d'Albertus Magnus. 
Finalement il conclue que les données ainsi relevées et énumérées conhrment 
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l'avis de György Györßy et de Dezső Pais suivant lequel Foiseau légendaire 
serait l'autour (Astur palumbarius =̂  Accipiter gentilis). 

Ä propos de la signißcation totémique de rasfwr, Tauteur souligne que 
cet oiseau était considéré comme un ancetre mythique non seulement par la 
maison hongroise, mais aussi par Attila, rois des Huns, comme le conßrme 
une allusion dans le codice dit de Sambucus-Budai et, indépendamment de 
celle-ci, Toeuvre d'Ulisse Aldovrandi sur rOm//Ao/og/g (1602). 

Z. KÁDÁR 
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