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Makra Sándor

A kunok hiedelemvilága
őshazájuk

A kunok mint ősi etnikum kétségtelenül a szkíta vagy khéta /összefoglaló néven
a turáni népek ' 7 nemzetségi, később törzsi szövetségébe tartoztak bele, ebből
kifolyólag Őshazájuk azonos az Orichon vidéki őshazával /. Maga a szkíta név
mint összefoglaló elnevezés magában foglalja azokat a népeket, amelyek hun, dák,
avar, khus /kosiak/, úz, szabir /magyar?/, szaka, kazár, masszagéta, kun besenyő
stb. néven ismertek. /Képes Géza 77

A második őshaza az Altáj hegység vidéke. Haynal Koméi szerint az első és
második őshaza választóvonala Kelet- és Nyugat-Szibéria. Kelet felé mongoloid,
nyugatra europid típusú emberek élnek. A nyugatra vándorló szkíták itt vettek
hosszabb-rövidebb ideig szállást, amint az etruszkok feljegyzett példája mutatja.
Szalay-Baróti történelemkönyve csak erről az őshazáról tud: "A hunok /mint szkíta
népetnikum/ régtől fogva Ázsia belsejében, az Altaj és Ural hegység közt elterülő
pusztákon laktak." /I/6./

A harmadik szkíta vagy khéta őshaza Elő- vagy Kisázsia. Ennek a területnek
őskultúrája a sumer Aájnyelvi ejtésben: sumir/ -akkád, asszír-babiloni, illetve az
egyiptomi. Mindegyik a szkíta népek kulturkincse ősmagjából táplálkozott.

A sokféle szkíta etnikum két dologban azonos életformát alakított ki: a hiede-
lemben és a kultúrában. Az ősbabiloni birodalom szkíta voltát egy istennév jelzi.
Tudjuk, hogy Babilont az i.e. III. évezredben az akkádok alapították. Ősi neve
Tengeri Kapu; sémi fordítása: Bab Ilu. /Tassy P. 67 Tenger, Tengri, Tengereki: a
szkíták ősi égistenének a neve, amint ezt a "Kun Miatyánk" is igazolja:

"Bezén attamaz kenze kikte szén lészen adón dö-

sönszenküklön niczigen gérde ali kékte bézen ok-

mozne berbezge pitbütör küngon

il bezen méné mezne neszem bezne

jermezberge utrogergenge iltme bezne

olgya magna kutkor bezne álgya manna

szén borsong boka csalli igye

t e n g e r e . Á m e n . " /gráf Kuun gézi: Codex Cumanicui. Bp. 1M0. 26. pV

A szkíták eme három részre felosztott hatalmas területét nyilvánvaló, hogy egy-
egy népcsoport csak szakaszos hódítással birtokolhatta a nélkülözhetetlen létfenntartó
legelőéit Ebben a harcban a nomád etnikumok egymást űzve mind nyugatabbra,
egészen az Al-Duna, illetve Kárpát-medence síkságáig jutottak. Tudjuk, a no-
mádok lovas népek! J A ló nemcsak haszonállat az életükben, hanem "mitikus
energia" is mint a nap- és holdisten testet öltése a földön. Ez a másodlagos testetöltés
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teszi totemállattá. A totemizmus mellett az i.e. 6000 körül kialakul életükben az
animizmus, magyarul: "szellemhit". A kettő egymásmellettisége /szinkretizmusa/
alakítja ki az ősi korban a totem-animista hiedelmet. Kialakul hármas tagozódási!
világképük is: Felvilág, Föld, Alvilág. A felsőben székel a nap, s mellette a "jó
szellemek" /a népmese "tündérei"/. A felvilág lakói jók, segítőkészek, ha megkapják
csekély áldozati részüket.

Középen él az ember. Az alvilágban csak "gonosz szellemek" léteznek, akiknek
hatalma kiterjed a földre is, azaz az emberre. Ezek általában csak ártani tudnak.
Sokszor még a véres áldozat sem "hatja meg" őket. Ezért alakul ki az ősember
életében a gonoszűző mágia! A "gonosz" lezavarása az alvilágba - elképzelésük
szerint - a totem-isten vagy "jószellem" megidézésével történik. Ebből következik,
hogy a szkíta etnikumok hiedelemvilága /köztük a kunoké is/ a "gonosz szellemek"
elleni sorozatos küzdelem. Szabad legyen ezt megvilágítanom a legismertebb pél-
dával: a hátrafelé nyilazással. A harcban vagy vadászatban a "totemló" repíti a
lovast, ez totemista felfogás. A hátrafelé animista "megfordítást" jelent, ami egyenlő
a pogány alvilággal, amelyik ugyanolyan, mint ez a világ, csak ott minden fordítva
van. Hogy az alvilágból nehogy előtörjenek a "gonosz szellemek", Huj, huj, hajrá!
kiáltással űzik el őket. A győzelmet tehát a jó "totemló" mint testet öltött isten
segíti - felfogásuk szerint.

És mi van, ha nem sikerül győzniük? Akkor nem tudták visszaűzni az alvilágba
a "gonosz szellemeket".

Ezek után kissé részletesebben ismertetem a szkíták ősi hiedelemvilágát, majd
a vele azonos kunokét

Legfőbb istenük Tenger, Tengri: az Ég-isten. Felfogásuk szerint a világ ura. A
földön megjelent inkarnált Aestet öltött/ formája nemcsak a ló, lehet más állat is,
így a teknőc, farkas stb. Mégis a mitológia legjelentősebb égitest-isten testet öltése
a "csodaszarvas". Hunor és Magyar regéje őrizte meg mitológiai magját. Jankovics
Marcell ezt írja róla: "Hősnője egy totemállat, a szarvas ősanya, "akit" fiú testvérek
ragadozó állat vagy vadász képében űznek. ... Természetfölötti lény ... olykor hat
lába van." /Élet és Tudomány. 40. sz. 1984./ Az a megjegyzése, hogy "ünő létére
agancsos", vonatkozhat az őskezdetre, amikor az ősatya és ősanya szimbolikus
ábrázolása egytestű. Az őseredet bizonyítéka, hogy ezt a regét ismerték a kelták,
a görögök, a perzsák, a hinduk, a mongolok, a kínaiak és mindenekfölött a sziták.
/Uo./ Azt is megírja Jankovics, hogy a szarvasnak "csillagos a szőre, arany a patája,
a Napot és Holdat hordja a szarván, testén". /Uo./ Ennek az a mitológiai értelme,
hogy az égitestek útját segíteni kell, mert maguktól nem tudnak feljönni az égre.

Az ember leszármaztatása ettől az ősanyától és ősapától történik. Erre Radics
Géza világít rá: "Hérodotos a szittyákról /szkíták/ írt művében írja, ha eg# szittyától
megkérdezik: Kinek a gyermeke vagy? - Ezt válaszolja: A szarvasé. Természetesen
nem a négylábú állatra gondol, hanem a jelképére." /19./ Ezzel tulajdonképpen azt
fejezi ki, hogy "isten gyermeke". /Uo./

Igen jól illusztrálja ezt a hiedelmet Oguz kagán születése. A Hold fejedclemas-
szony adott neki életet Nem szopott anyatejet; nyers húst valamint levest evett,
és bort ivott. 40 nap alatt felserdült, táltossá lett. / Lábai mint a bikáé, dereka mint
a farkasé, háta mint a cobolyé, melle mint a medvéé! /Pálóczi Horváth A. 130-131./
Máris előttünk áll a szkíták kedvelt kentaur-ábrázolása.

Első hőstette - írja tovább Pálóczi Horváth -, hogy a világot rettegésben tartó
orrszarvútól megmentette az embereket. /Uo./

Kentaur mivolta jelzi isteni testet öltését. De nem marad adós a leszármaztatással
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sem: egy égi fénysugáron leereszkedő gyönyörű leánytól három fia született: Nap,
Hold és Csillag. Egy másik tó közepén faodvában ülő gyönyörű leánytól is három
fia született: Ég, Hegy, Tenger. /Uo./ Mind a három tulajdonképpen a világ jelképe.

Színek
Az animizmus létrejöttével rendkívüli jelentőségre tesznek szert a színek. A vi-

lágos színek, mint például a fehér, arany, sárga, a napinkarnáció színei; a sötétkék:
fekete, bama, zöld /zöld szakállú király az alvilág ura/ a "gonosz szellemeké" /fekete
ló/.

A totemizmusban a két alternatíva a Napot és Holdat jelképezi. A fehér lóban
a Nap ölt testet Aásd "Fehérlófia" című népmesénket/; a feketében az ördög és a
boszorkány meg a családjuk. /Lásd "Rózsa és Ibolya" című mesénket, amelyet
Arany László gyűjtése után Arany János is megverselt./ A totemizmus idején viszont
a fekete ló a holdisten testet öltése.

Antropomorf istenek
Míg a többi nép a Napot, Holdat, csillagokat tette meg istenének, addig - amint

erről már szó volt - a szkíták legfőbb istene az Ég. Természetesen állat-inkarnációban
képzelték el, /szarvas, farkas, fehér ló vagy fekete stb./.

Nagyon sok kutató ezt a legfőbb istent azonosítja a monoteista Istennel! Erről
szó sem lehet. Mint legfőbb pogány isten /henoteosz/ uralkodik isteneken, em-
bereken, az egész világon. Mellette a Nap, Hold is istenek, a Csillag ezzel
szemben istennő.

Az Ég fia
Egyedül a kagán az Ég fia, az Ég testet öltése. A hím és nőnemű istenek,

istennők feladata a földön az emberek leszármaztatásaviemzéj által. Evégből találták
ki a világ minden táján űzött termékenységi kultuszt! Ennek fő ceremóniamestere
kultúrfokon a táltos utóda, a kagán. A termékenységi kultuszt azért találták ki, hogy
a földön a kagánban testet öltött nap- és holdisten egyeduralmat gyakoroljon a nép
fölött! Hiszen isteni hatalma korlátlan uralmat biztosít számára.

Ez a totemhiedelem más dogmát is szült: a kettős királyságot.

Kettős királyság797

Eredete a Nap- és Hold-totem uralmára mutat. Nevezetesen: látszólag a nappalt
a Nap, az éjszakát a Hold uralja. Miután a Hold a Naptól kapja a fényét - mai
tudásunk szerint -, ezért világít halványabban. A szkíták ebből is mágiát csináltak:
Hold-totem a Nap fősége alatt alárendelt isten lett. Ebből következik, hogy földi
másuk: a kagán vagy nagykán, illetve a kán között is így oszlik meg a hatalom.
"A kagán nem harcol, csak kormányoz, uralkodik, a harcot a rangban utána következő
kán mint fővezér vezeti." /Várkonyi N. 238./ Ennek igazolására hozom fel: Dzsingisz
először kán, aztán nagykán vagy kagán; Batu a helyettese, aki az ő jóvoltából kán.

Az istenkirály kozmosz feletti uralmát szimbolikusan a 4-es varázsszám fejezi
ki. Ez ugyanis a végtelen tér szimbóluma, úgy is, mint "napkereszt": Ny-É-D-K.
Ezért volt József kazár király palotavárosának 4 kapuja. Továbbá a kagán 4 havonként
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egyszer vonult ki "sétálni". Uralkodási ideje 40 év volt, amikor ezt az évet csak
egy nappal is túlélte, a nép és a főurak által megölettetett - írja Ibn Fadhlán. A
negyven esztendő ugyanis az életerő teljességének, az uralkodói képességnek, az
isteni karizma épen maradásának évköre. /Uo.240./ Kétségtelen, hogy ez a totem-
istentól való leszármaztatás törvénye. Kitetszik ez abból is, hogy a kagán vagy
nagykán az uralkodást sokszor átengedi a helyettesének, amikor is napjait hárem-
hölgyei társaságában tölti. A megölése is arra való /amint a primitív népeknél is
szokás/, hogy potencionális ereje az új istenkirályban teljesedjék ki, miután tőle
függ nemcsak az emberi leszármaztatás, hanem mindenkinek és mindennek a meg-
termékenyítése. Ahogy Várkonyi írja: "A Föld sorsa a Naptól függ, a nép sorsa
pedig a fejedelem naperejétől". /Uo./

A kunoknál ugyanez történik ÍV. Kun László esetében. Életében minden baj kö-
vetkezménye impotenciája. Ferdynándy Mihály írja:"... Törzsrokon, de még nomád
vagy félnomád lovas népek megölik, vagy halálba kergetik a kereszténnyé lett
egykori lovas nép fejedelmeit: Istvánt, Boricsot, Kun Lászlóü" /83./ De nem azért,
mert keresztények, hanem azért, mert impotensek lettek. Ennek bizonysága az, amit
II. Istvánról ír a krónika: "... az impotens megkínozza, sőt halálra kínozza vágya
"tárgyát", akivel közösülni nem volt képes - több mint tudott dolog." /Uo.80./ László
kun főfelesége Édua. ' /Uo. 99./ Mellette több kun felesége van. Ezt a krónika
így adja elő: "kun sátra alatt kun módra tombol és mulat, kun lányok /a kun törvények
szerint feleségek/ ölében édeleg". /Uo.92./ Keresztény felesége is van, Izabella. A
keresztényi és pogány házasság így fest a Krisztust követők szemében. Ferdinándy
stílus és tájnyelv hűségében közli szövegét, XIII. századi kiejtésben, de ma ia jól
megértjük. A szöveg csupa párbeszéd; leírás, elbeszélés alig van benne. A csanádi
püspök így jellemzi Kun Lászlót: "Szent királyink vére ő es. Vérével mosá le, ha
mi gonoszát tőn. Kunjai ölek meg." /Uo. 105./ Mégpedig rituális gyilkossággal,
úgy, ahogy egyik-másik természeti népnél talán ma is dívik, és ahogy szokás volt
a szkíta népeknél. A rituális gyilkosságot a főemberek vitték végbe. A gyilkoló kun
főemberek neve is feljegyeztetett. Mizse nádor maga mondja el, hogyan állt bosszút
László megöléséért. "Kun ülésre törtem hadammal hajnalban. Árbocot /kán/, a gyil-
kost, László atyjafiát kettőbe vágattam, Törteit, az öccsét ízekre tépettcm. Küzdve
huüt Kemence. Törzsük férfi népét utolsó emberig felkoncoltuk, valamennyi némbert
akkor legyilkoltunk, valahány kölkük volt, szálig kiirtottuk. Én, Mizse nádor
vettem Lászlóért." /Uo. 115./ Ez a bosszú semmibe vette a kun törvényt, amelyik
a rituális gyilkosságot azért írta elő, nehogy magva szakadjon az isteni leszármaz-
tatásnak. Olyan erős volt ez a törvény, hogy, íme, még a XIII. században is gya-
korolták, fittyet hányva a nádori rendelkezésre. Ez egyik legerősebb bizonyítéka a
szkíta hiedelem kontinuitásának.

Fekete-fehér szkíták
A Nap-Hold uralmából következik, hogy minden szkíta etnikum jobb és baloldali

félre osztotta fel birodalmát: a fehér, vagyis a fény; illetve a fekete, a sötétség
birodalmára. /Várkonyi N. 239./ Ez az alapja a fehér-fekete szkíták elnevezésének.
Ez azt is kimondja, hogy a szkíták életének a halál utáni folytatása a felvilági
totemlét. Megtudjuk ezt Dzsingisz kagán pecsétjéről is: "Az Égben isten, a földön
kagán." /Uo./

Hogy mennyire véres valóság a kagán isteni eredete és mivolta, arra a keleti
türk uralkodó, Elteris példáját hozom fel. Amikor népe a kínai császár alattvalójává
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süllyedt, ez annak a jele, hogy elvesztette isteni karizmáját /Dümmerth d. 120./,
természetfeletti isteni erejét, mánáját. Ám mikor felszabadította népét a szolgaság
alól, újra visszanyeri kagáni méltóságát. A szolgaság alóli felszabadítást így írja le
Tonjukuk felirata: A "türk Ég" [Tengri isten] elhatározásából "Elteris a sad [kán],
a régi türk uralkodók ivadéka, újra felemelte népét, és vele a családjában megszakadt
címét, a kagáni méltóságot" /Uo./ Dümmerth szerint is a kagáni méltóság főfejedelmi
rangot jelentett, egyben az uralkodó személyének "megszentelódését", szakrálissá
válását. /Uo7

A kunoknál Kötöny esetében ismétlődik Elteris sorsa: a mongolok győzelme
előtt még kagán, a vesztett csata után már csak kán - amint említettem.

Dümmerthnél két fogalomzavaró kifejezést találtam. Egyik a szent szó. Amikor
pogány "szent"-et említ, ami a pogány istennel való kapcsolatra utal, akkor is a
keresztény teória szerint akarja a két azonos kifejezést egybeolvasztani, ami lehe-
tetlen, mert a keresztény szent ellentétben áll a pogány "szent"-tel.

A másik a hun-magyar azonosság vitája. Azonosságról nem beszélhetünk, csak
hasonlóságról, tekintettel arra, hogy a hun is meg a magyar is a szkíta népcsoportok
egyik-másik etnikuma, ami nem zárja ki a közös őstől való leszármazást. Mindkét
esetben a vallástörténet igazolása a döntő. A tévedést ugyanis az okozza, hogy a
szkíta népek hiedelemvilága valóban azonos, de ez még nem jelenti azt, hogy et-
nikumuk is az. Az is igaz, hogy a totemista kultusz azonosságát nemcsak a szkíta
etnikumok hitvilágával lehet azonosítani, hanem - a zsidó nép kivételével - a föld-
kerekség minden népi hiedelmével.

Totemista kultusz
Maga az istenkirály minden nap, kilépvén szállásáról, tisztelgett a felkelő Nap,

este pedig a Hold színe előtt. /Erdélyi-Sugár 94./ Erre saját elképzelésének igazolása
végett volt szükség: nehogy az égitest-istenek megvonják tőle isteni mivoltának
hitét Míg a primitívek, így például az indiánok, csak napkultuszt gyakorolnak,
úgyszintén a perzsa király is, addig a szkíták hiedelmében a Hold játszotta a nagyobb
szerepet Erdélyi-Sugár írja: "Csak holdtöltekor kezdtek háborúba, ha fogyni kezdett
a hold, már abba is hagyták." /Uo./ Ez a mi babonás szokásunkban is megmaradt:
régen földművelő népünk csak újholdkor kezdett vetni, hogy a föld növekedésével
növekedjék a termés is. Mágiával is biztosította vetéseredményét.

A totemállat húsának megélvezése közösen: áldozati bemutatás. Mitikus magya-
rázata: az Ég leggyakoribb inkarnációja a "Csodaszarvas". Ezért legfontosabb áldozati
bemutatásuk az Égnek szentelt. Elképzelésük szerint a totem-szarvas hozta fel minden
nap a Napot, Holdat, csillagokat az Égre. Az áldozati bemutatás ennek a megsegítése.
/Az indiánok a Napot segítik a felkelésben tűzgyújtással./ Az elképzelés mindenütt
egyforma: az istenek éppen úgy elgyöngülnek, mint az emberek, azért kell áldozat
/sacralis communio/ bemutatásával megerősíteni őket, hogy viszonzásképpen segíteni
tudjanak az embereken.

A Holdnak is mutattak be áldozatot: "Újév első holdhónapján néhány vezető a
sanjün /hun kagán/ szállásán felállított áldozóhelyre gyűlt össze évente". /Uo./ Az
áldozat bemutatását sacralis communióban ülték meg, ugyanúgy, mint a toron.
Ennek egyik "kegyszere" a háromlábú üst, amiben feltehetőleg a táltos főzte az
áldozati áúatot. Ez a totemkultusz mindvégig megmaradt, Attila kora bizonyítja ezt,
Európában is találtak háromlábú üstöt. Ezenkívül a "világhírű állatalakos stílus szép
emlékei egymás után kerülnek napvilágra földünkből. Már régen a Nemzeti Múzeum
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féltett kincsei az egykor pajzsdíszként szolgáló arany-szarvasok?'. /Uo. 86./ Unos-
untalan ismételnem kell, hogy ezek nem díszek, hanem totemtárgyak /fétisek/, az
égisten testet öltései, s mint ilyenek az ember védelmét hívatottak szolgálni.

A nép egyrészt a sacralis communio-ban való részvétel által vesz részt a szkíta
totemista kultuszban; másrészt miután a kagán a napisten testetöltése, aki találkozik
vele, nem nézhet rá, mert megvakul vagy elpusztul. Ugyanezért Ellák sem mert
Attilára nézni.

Totem-animista kultusz
Az animizmus kialakulása idején születik meg az ősök tisztelete. Az ősök mint

"szellemek" a túlvilágon nem tudják megszerezni érzéki életükhöz a szükséges
javakat, ezért kell őket etetni, különben visszajárnak kísérteni, betegséget vagy halált
okozni. Pozitív mágia. Ebből következik a másik animista, "szellemhitű" felfogás,
ha már megjelent a földön, hogy az ember ártalmára legyen, vissza kell űzni az
Alvilágba. Erre való a "jó totemisten" vagy a "jó szellem" megidézése, földreva-
rázsolása. Van egy harmadik eset is, hogy ne tudjon visszajönni ártani a földre,
eltörik vagy összekötözik a lábát, koporsóhoz szegezik a koponyáját. Negatív mágia.

A szkíták gyakorolták mind a három mágiát: "Kül-tegin Alpsalcsi [nevű] fehér
lován indult csatába". /Uo. 164./ Még kétszer regélik harcbaindulását, mindig/e/zér
lóra ül, tehát a másodlagos nap-totem védelme alá helyezi magát. /A fehér szín
magában is "gonoszűző"./

A megfordítás a szkíták mágikus képzetében is az Alvilág szimbolikus jele: a
Föld közepe /"köldöke"/ sok vallásos elképzelés szerint üst alakú gödör, az Ég
megfordított alakja. Nyílását el lehet zárni - írja Berze Nagy -, hogy az ártó 'szel-
lemek' ne jöhessenek ki belőle. "A Föld köldökét jelentő kutak, gödrök, lyukak
népmeséinkben is az Alvilág lejáratát jelentik, s az ázsiai népek hitvilágának jel-
lemzői." /Makra S. 218./Ezt a lejáratot a mitológiai elbeszélések őrizték meg úgyan-
nyira, hogy innen kerültek a népmesékbe. Nagy Olga írja: "A föld köldökén lemenni
könnyebb, mint onnan feljönni. Csak a jegyes mesehősök, akiknek a vállán csillag,
keblükön a nap fényeskedik [homlokán meg a hold], vannak abban a szerencsés
helyzetben, hogy rátalálnak a kivezető útra, és a griffel fölkerülnek újra a Felvilágba."
IfAJ Ez viszont azt jelenti, hogy a totem-isten az Alvilágnak is ura, de oda csak
segítségadás végett jár le, mint másodlagos totem, például: Griffmadár , Fehérló
vagy Garuda- madár.

A szkíta matriarchatus
A kezdeti mágikus-vallás elöljárója a matriarchatus, aminek jelképe Földanya.

Láttuk, az Ég megtestesítője nőnemű szarvas, aki a földön Földanyává változik, s
a termékenység istennője lesz. "A termékenység istennője nem is lehetett más, mint
az életet adó anya. Kozmikus vonatkozásban Földanya. ... megtermékenyítője az
égi erő, a Naphő." /Radics G. 19./

A türk mitológiai elbeszélés is erre vall: A türköket /etruszkokai/ egy szomszédos
törzs megtámadta. Mindenkit kiirtottak egy tízéves fiú kivételével, akit a harcosok
megsajnáltak, és végül mindössze a lábát vágták le, azután a mocsárba dobták. Egy
nőstény farkas megtalálta és táplálta. Mikor felnőtt a fiú, a nőstény farkast teherbe
ejtette. Ellenségei ezt megtudták, keresésére indultak, hogy megöljék. Mikor a lo-
vasok a mocsárhoz érkeztek, meglátták a fiút a farkassal. A farkas egy hegyi bar-
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lángon keresztül elmenekülL Hatalmas síkságra jutott, itt tíz fiút szült. Amint a fiúk
felnőttek, összeházasodtak a világ leányaival, amikor elszaporodtak, elhagyták me-
nedéküket, a Kisna /Altáj/ hegység déli lejtőjén szállást foglaltak.' ' /Erdélyi-Sugár
152./ Ez a mitológia sok mindent elárul a történelemből is. Legelsősorban a harcot
a legelőéit Továbbá: a szakaszos nyugat felé vonulást, amelyben nagy szerepe van
az Altaj hegység vidékének, ahol az egymást váltó csoportok hosszabb-rövidebb
ideig megtelepedtek. Végül óhatatlan, hogy eszünkbe ne jusson Romulus és Rémus,
az itáliaiak mitológiai ősei. Szinte bizonyosnak látszik, hogy ezt a mitológiát az
etruszkok hozták be római földre. Ha összevetjük az etruszk hitregével a rómait,
a következő egyezést találjuk: A gyermeket a farkas menti meg az éhenhalástól.
/Bodrogi T. 261./ Különbség, hogy itt a farkas nem teherbeejtett, csak gondviselő.
Adódik ez a rómaiak más kultúrfokú világképéből.

A szkíták világképe
A szkíták világképét tükrözik a sztélék /kőoszlpok/. Nap-, Hold- és csillagjelek

vannak rajtuk. Felső részük az Ég, választóvonaluk a Föld, alsó részük az Alvilág.
Balról 7 állat a 7 régiót szimbolizálja. Jobbról fent a Hold elsődleges, a 6 állat
másodlagos inkarnáció. Az 5 pont csillag-perszonifikáció. Az Alvilágban Hold, Nap
világfa jelt és szellem-állat inkarnációkat látunk. Kakuk Zsuzsa szerint ez a világ-
mindenséget ábrázoló kőoszlop teknősbéka hátán állt Eszerint az elgondolás
szerint a /tányér alakú/ világmindenséget kőoszlop tartja. Ugyanez a 3-as ábrázolás
/Felvilág, Föld, Alvilág/ látható az Ih Tengerijn-i sziklafestményen. /5. kép/

Animista elképzelés szerint a "gonosz szellem" is inkarnálódhat vagy perszoni-
fikálódhat például az ördög és a boszorkány képében. A szkítáknál a "gonosz szellem"
legelső inkarnációja a sárkánykígyó. / Még néhány szót szólnom kell a színekről.
A totemizmusban a fehér szín nap-inkamáció, a fekete hold, amint ezt a "kettős
királyság"-nál láttuk. Az animizmusban megváltozik a helyzet, a fekete kizárólag
a "gonosz szellem" megtestesülése, következésképpen a "jó szellem" a fehér színben
ölt testet, például a fehér füstben /tömjén/. Ezzel kapcsolatban a "gonoszűzést" jól
kifejezi a mai napig megmaradt szólásunk: "Úgy fél tőle, mint ördög a tömjénfüsttől!"

Kurgánok
A halomsírokat nevezik kurgánoknak, minálunk "kunhalomnak". Hozzánk

ezt a temetési módot a kunok hozták be. Egyébként szkíta temetkezési szokás.
Kurgánba csak a kagánokat, kánokat, nemzetségfőket, egyszóval a gazdagokat te-
mették. A szegényeknek egyszerű sírgödör jutott, miután azok nem tudták a gazdag
mellékleteket a sírba rakni. A földalatti temetkezést magukkal vitték Mezopotámiába
is, ahol addig a ház padlója alá temetkeztek./Makra S. 296./ Ez a temetkezési mód
- főorvos barátom meglátása szerint - a születés előtti embrionális állapotot jelzi.
Csak itt a magzat fordítva fekszik a "koporsó"-ban, mondhatnám úgy is: "anya-
méhben". Ezzel a homeopatikus mágiával akarták elősegíteni a halott újjászületését.

Erdélyi-Sugár írja: Mongóliában több mázsás, sőt tonnás kőlapokkal védték a
sírt a rablók ellen, mégis szinte valamennyit kifosztották. /61./ Aranyat, ezüstöt
raboltak belőle. A rabló szegények, "totem-amimisták" lévén, tudták, hogy a gaz-
dagok sírja kultikus rítusként aranyat, ezüstöt rejt. Félniük kellett volna a totem-



Itt vagyok honn 88

animista tabu megsértéséért az égitest-totemek bosszújától meg a földi hatalmasságok
büntetésétől, de a kincsszerzési vágy kerekedett felül bennük.

"Ginding-bulag /Mongólia/ felé menet - írja Erdélyi-Sugár -, egy kifosztott vezéri
sír előtt állunk. /827Előttünk tehát egy türk sír, balbal sorral." /kőoszlopok hosszabb
rövidebb sora/. "Minden oszlop egy-egy megölt ellenség jelképe" /87./, [bálványa].
A bálvány több mint jelkép, szkíta felfogás szerint a halott tartózkodási helye. Ilyen
bálványok a kamennaja babák is. A régészek azokat a kőszobrokat /bálványokat/
nevezik kamennaja babáknak, amiket a szkíta halomsír tetejére állítottak, vagy a
balbal-sor elé. A bálványetetés mágikus szabálya szerint a kamennaja baba
ujjai hegyével csészét tartott, akár férfi, akár nő. így lesz a halomsír egyben áldozati
hely is, közösségi áldozati alkalom: a közös ős tisztelete, miután az animista /"szel-
lemhit"/ megteremtette az ősök tisztelete kultuszát. Zajti Ferenc színesen írja le a
szkíta ősök tiszteletét

A keleten maradt és nyugatra szakadt hunok a Meotisz vidékén felállított Ta-
na-ös /Tana folyónév /Don/ így közvetett úton a tisztelet, a "szellemistenné"
tett Tengrinek szól, Tana névvel. Tekintettel arra, hogy ő j . föld-víz ura, omladozó
régi "sírszobrához" /kamennaja babájához/ vándorolnak. ^ Tíz évenként egyszer
gyakorolják ezt a kultuszt, amikor a keletre és nyugatra szakadt szkíta-hun népek
itt összetalálkoznak. /1597 A kultuszi helyen a kőszobor, Tana bálványa a sír fölé
van állítva, arccal a Nap felé fordítva. /Uo7 Erdélyi-Sugár is ezt írja: "A feltárt
sírokban többnyire kelet felé tájolva feküdtek az emberi csontvázak." /62./ Régi
eleink temetési szokása ugyanez volt, tudniillik a Napnak hátat fordítani a legnagyobb
tiszteletlenség, totem-bosszút von maga után. A vérbosszú pedig már a szkíták éle-
tében döntő szerepet játszik. A bálvány két kezében egy edényt tart. Zajti szerint
azért, hogy "az elhunyt lelke a majdani nagy ítéletkor az örökélet vizét ebbe várja."
/1587 Csakhogy nagy ítélet-ről a szkíták hiedelemvilágában még nincs szó, ez
keresztyéni tartalom. Szerintük az edény arra való, hogy ebből etessék a halott
szellemét, azért, hogy részt vegyen a sacralis communioban és 'a földre loccsintás
által' az áldomásivásban. Ennek igazolása az az áldozati bemutatás, amikor közösen
esznek-isznak, s egy kortyot az italból földre lottyintanak Földanyának, bemutatott
áldozatként Mindez benne van az ősök szelleme kultuszban is: az ünnepség a
napkeltével kezdődik most is, mint ahogy ősidők óta! /1587

A kamennaja babán felirat van, az elhunyt ős emlékét örökíti meg. Ezekből a
feliratokból az is megtudható, hogy nőnek és férfinak egyaránt állítottak kőbálványt:
"Állíttattam e szobrot az anyám szobra mellé, atyám, vitéz Bojla emlékének, aki
a város khagánja volt, s aki ide kétnapi járásnyira a nagy iratos követ készíttette.
Emeltem a szobrot én, a te fiad, Dengir." /Zajti F. 1607 A nagy "iratos kő" bizonyára
sztélé, amelyik a kagán életrajzán keresztül a nép történetét is megörökíti, mint
Elteris kagán sztéléje. A felirat igazolására bemutatom a kun rovásírásos kamennaja
babáját, egyben a magyar kunhalmok térképét Zajti így folytatja: "A fővezér fohászt
is mond. Nagy az Ég ereje, hatalma és bölcsessége. Ereje vezessen, hatalma védjen
meg minket, a bölcsessége adjon értelmet a jó és igazságos kormányzásra." /1637
"Ezután következik a különböző etnikumú népek frigyének áldomással való meg-
erősítése: - Hullajtsátok véretek cseppjeit e borral telt edénybe - hangzik a felszólítás
-, s az igaz barátság megerősítésére igyatok ebből velem együtt mindannyian, hogy
szövetségünk - vérünknek utolsó cseppjéü* - hűségben maradjon. - Mindannyian
ittak az italból, utána az ősz Bendegúz ^"' a megmaradt bort Tana szobra elé
hintette. /Ebből következik, hogy a kamennaja baba kezében tartott edénybe csak
ételt tettek./ Az eskü megszegőjét így rendelte alá Tana bosszújának." /Uo. 164./
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Perdöntő, hogy szájuk van LA fétisnek nincs. A száj azt jelenti, hogy az eléjük
tett ételt képesek "megenni".

A bálványokkal kapcsolatban figyelemre méltó megjegyzése Erdélyinek: "Abat
/mintha a mi Aba Sámuelünk nevét viselné/ kán lovasaival letörette a mongol pusz-
tákon ősidők óta álló "szobrok" fejét, mondván: Egy szobor akkor hal meg, ha
fejét letörik." /89-90./ Erre a megállapításra a primitívektől kapunk feleletet, akiknek
hiedelme szerint: az agyvelő az élet székhelye, az éltető mána, vagy a "halotti
szellem" fő tartózkodási helye. Ha a főt elválasztják a testtől, akkor már nem a
halott "szelleme" él benne, hanem átváltozik a nem helyhez kötött démonná.

Mindez, amint eddig elmondtam, a síron kívüli kultusz volt.

És most lássuk, mi van a kurgán belsejében. Hérodotos így írja le a szkíta
királyok temetését: "Valahányszor meghal egy király, a szkíták nagy négyszögletes
üreget ásnak. A halottakat ravatalon elhelyezik a sírban. Kétoldalt lándzsákat
szúrnak a földbe, azokon deszkákat fektetnek keresztbe, miket gyékénnyel bo-
rítanak. A sír nyitva hagyott részében helyezik el a király megfojtott ágyasát,
pohárnokát, szakácsát, lovászát, pajzshordozóját, küldöncét, valamint lovait. Ter-
mészsengéket és arany kupákat is tesznek a sírba. Mindezek után nagy dombot
hordanak a sír fölé, s egymással versengnek buzgólkodva azon, hogy minél ma-
gasabb legyen a halom." /Terényi István ford.//Brasinszkij, I. B. 31-32./

Ezek figyelembevételével a keresi /Szovjetunió/ kurgánban három halottat te-
mettek. A főalak előkelő harcos volt. Nyakában hat erős huzalból vastag arany
nyakperec, a két végén lóháton ülő, szkítákat ábrázoló szobrocskákkal /bálvá-
nyokkal/. Lásd a nemrég feltárt kínai katonákat. "Szellem" mivoltukban ugyanaz
a feladatuk, mint a földön volt. A halott mellett feküdt fegyverzete: kard, íj,
nyilak, lábvértek. Az íj és tegez aranylemezekkel borítva. Rajta egymással harcoló
vadállatok és fantasztikus állatalakok. - A másik tetem a királynéé. Pompás öl-
tözékben temették el, melyre több száz apró aranylemezt varrtak. /Uo. 42./ - A
harmadik csontváz feltehetőleg az önként halált vállaló szolgáé, mert ez is szo-
kásban volt a szkítáknál. /Uo. 42./

A mellékletek közül főhelyen kell megemlítenem az amforát. /Zajti 67./ Ez a
közösségi áldomás szertartási edénye. "Egész felületét domborított aranyozott
ábrázolások díszítik. Az első részben három ... kiöntő nyílás található. Kettő
oroszlán fejjel, egy pedig pegazus, azaz mitikus szárnyasió fej." /Uo. 65-66./
Mind a három totemállat feje napinkamáció. /Az arany nap-, az ezüst hold-in-
kamáció./ Mindez arra való, hogy az amfora tartalmát a "jó totemistenek", illetve
"jó szellemek" áldják meg, jelenlétükkel elűzvén a "gonoszt". Az áldomás Föl-
danya megtermékenyítését szolgálja, így feltehető, hogy a halotti tor áldomásivása
bachanáliával volt egybekapcsolva, ezt célozza a koritusz-jel is középen. Erről
a primitívek tanúskodnak: A Trobriand-szigeteken a halottvirrasztás során a kör-
nyékről összegyűlt emberek az éjszaka jó részét énekléssel, /"jó szellem"-idé-
zéssel/ és különböző szertartásokkal töltik el - akárcsak a világ minden részében.
Folyik a rituális evés-ivás. Majd mikor késő éjjel a vendégek hazatérnek, néhány
leány visszamarad, hogy a gyász sújtotta falu legényeivel háljon. Ez azonban
már enyhített formája az igazi orgiának - amit kayaszának neveztek, és régebbben
tartottak. A kayasza a milimalának nevezett ünnepség része volt. /Makra S. 226./

Az amfora középső sávja a föld, ahol az ábrázolás szerint vádló befogása folyik.
Bizonyára mágikus céllal, a lóáldozat, sacralis communio bemutatására kell.
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A felső régió a Felvilág, ahol a szárnyas sárkányok szarvast marcangolnak.
/Brasinszkij, I. B. 65./ Ez annak az ábrázolása, hogy az égitest-istenek is részt-
vesznek a sacralis communioban. Ez a ceremónia a totemizmusban mána
visszaadás, az animizmusban bachanáliával egybekötött tor. Ami tehát a tote-
mizmusban sacralis communio, az az animizmusban halotti tor.

Az alsó részen föld-alvilág szimbolikus ábrázolásokat látunk. Feltűnő, hogy
az egész ornamentikát szimmetrikus szerkezetben oldották meg, mint például a
csigavonalak szembenállását, vagy a koitusz-jelből kiálló levél háttalállását. A
középen futó szimmetria vonal kétoldali rajzmegoldása a nap- és holduralom
jelképe.

Másik jellegzetesség, hogy a halottat elkísérik túlvilági útjára a feleségei,
ágyasai, szolgái és még a lovai is. "A Kubán melletti Ulszki kurgánban a halottal
együtt eltemettek 400 lovat." A ló ugyanis a nap-, hold-totem testetöltése, s mint
ilyen "gonoszűző", úgyszintén az arany-ezüst is. Ezekkel "kötik" a sírhoz a
visszajáró kísértetet. Még egy érdekességet kell megemlítenem: hogy az eddig
feltárt sírokban nem találunk csak arany vagy csak ezüst fétiseket, hanem a
kettőt együtt, ami a Nap-Hold kettős uralmára vall.

Az azonosság igazolására felhozok egy kun példát: Ukrajnában a Csungul
folyócska partján 1981 nyarán egy hat méter magas halomsírt tártak fel az Ukrán
Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének munkatársai. Egy bronzkori sír
mellett a halomban egy XI-XII. századi nomád sír - kun temetkezés - bukkant
elő. Öt lovat temettek a férfi mellé, aki egykor bizánci eredetű, bíborszövetből
készült ruhát viselt. A három méter mély sírgödörben zárral ellátott fakoporsóban
feküdt az elhunyt. Szablya, tőr, két csontnyelű vaskés, elektromfémből /arany-
ezüst ötvözet/ készült, véretekkel ékesített nyíltegez, arany nyakperec, két ék-
köves aranygyűrű meg egy ezüst csésze volt mellette. Lábánál aranyozott vas
sisak, s ahhoz csatlakozó, vasból készült maszk, láncing, bronzból való kincses
ládika és két nagyméretű agyagedény - amfora - állott. Minden jel arra mutat,
hogy a sírban egy kun vezért temettek el. /Komszomolszkája Pravda-Élet és
Tudomány 1882/4. sz./

A szkíta tor
A kultikus evés edénye az üst, a kultikus ivásé pedig az amfora. Ezek olyan

ceremóniális eszközök, mint a mai vallásokban a kegytárgyak. A pogány áldozati
edények használata a szkíta nomád területeken általánosan elterjedt, amint ezt
a régészeti leletek bizonyítják. A szoloha kurgánban /Szovjetunió/, a síroldal
mélyedésében a régészek húsfőzésre szolgáló nagy rézüstöt találtak. /Brasinszkij,
I. B. 69./ Hogy a szkíta halotti tor valóban sacralis communio volt, annak bi-
zonysága: a Tolsztaja-mogila kurgánban ló-, vaddisznó-, szarvascsontokat talál-
tak. A maradványok alapján sikerült a régészeknek megállapítaniuk, hogy a toron
elfogyasztott hús körülbelül 6500 kilogramm volt. Ha hozzászámítjuk, hogy a
nem ásott részen körülbelül ugyanennyi állat csontját dobálták el, akkor összesen
tizenhárom tonna húst fogyasztottak. Ilyen mennyiségű hús körülbelül 3000 részt-
vevő számára elegendő. Ezt a tort egy fiatal szkíta királynő temetése alkalmával
rendezték. A sírba tétel a szokásos aranylemez borításokkal történt. Mellette
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kisgyermek teteme feküdt, a fejénél három értékes miniatűr, borivásra szolgáló
ezüstedény volt. /Uo. 104-105./

Temetési lóáldozat
Az óhazában /Tarim-medence/ volt egy olyan lóáldozat, amikor a lovat nem

eltemették, hanem megégették. /Az ortodox ind nők ma is elégetik magukat,
hogy kövessék elhalt férjüket a túlvilágra./ A szkítáknál a hamvasztás lehet a
régibb temetési mód, amikor a Nap vagy Hold mánáját tűzben adják vissza.

Hogy miképpen ment végbe ez az áldozati forma, azt megtudhatjuk a szkíták
szomszédságában éló kínaiak leírásából. Azt remélem, hogy ez a fejezet minden
olvasómat meggyőzi arról, hogy a kelet- vagy belső-, valamint a közép- és
előázsiai szkíta etnikumok hiedelemvilága azonos rituálék gyakorlata. Neveze-
tesen a lóáldozatos "halotti gyászt" a kínai krónikák Kelet-Ázsiában jegyezték
le, de gyakorlatát a zsidóknak a Biblia Elő-Ázsiában tiltja meg. Erdélyi-Sugár
erről így ír: A tükrök [szkíták] sok érdekes néprajzi [etnológiai] leírásával ta-
lálkozunk a kínai krónikákban. A VI. század derekáról maradt fenn például egy
leírás a temetéseknél hozott lóáldozatokról, ami szintén jellegzetes szkíta történeti
hagyaték. - A holttestet a jurtában ravatalozták fel. A halott fiai, unokái és mindkét
nembeli rokonai lovakat és birkákat öltek le, /a Nagykunságban ma is "nemzeti
eledel" a juhhús/, majd a jurta előtt áldozatot mutattak be. Hétszer vágtattak
végig a jurta körül, majd a bejárat előtt /hogy lássa a halott "szelleme"/ késsel
vágásokat ejtettek arcukon, és sírtak. Ömlött a vér és a könny. Ezt hétszer egymás
után végezték el. Azután egy kiválasztott napon fogták a halott lovát meg használt
holmijait, és a holttesttel együtt elégették. Az összegyűjtött hamvakat az év meg-
határozott napján elásták. A halottakat ősszel temették el, amikorr a fák levelei
sárgultak, vagy pedig tavasszal, amikor a virágok kezdtek már kibújni. /Elmúlás
- újjászületés./ A temetés napján - úgy, mint az elhalálozáskor - a rokonok ál-
dozatot mutattak be; lovaikon vágtattak és meghasogatták az arcukat. /Erdélyi-
Sugár 153./ Ez animista rítus: had "lássa" a halott "szelleme": ők is elvéreztek,
maghaltak, ne várjon tőlük segítséget. Másfajta animista kultuszt is leírtak a
kínai évkönyvek: a kán minden évben áldozatot mutatott be az elhalt ősök "szel-
lemének" egy barlangban. /Lásd erről Zajti leírását./ Ez egyben igazolja a barlang
kultuszi hely jellegét, a falfestményekkel. További animista kultusz: Az ötödik
hónapban a kagán mindenkit összehívott és az Ég "szellemének" mutatott be
áldozatot. /A Tang-dinasztia évkönyvei, Bicsurin fordítása nyomán. - Uo./

A totemista jellegű kultusz is megvan: "A feláldozott lovak és birkák fejét
/bőröstől/ póznára akasztják ki." /Uo./ Az emberáldozat alól úgy mentesülnek a
nők, hogy például az apa, a nagybácsi vagy az idősebb fiútestvér halála esetén
feleségeiket elveszik a rokonok. /Uo./ Totem-elgondolás szerint a testet öltött
isten feleségei lesznek, vagyis isteni házasság menti meg az életüket.

A leolt állat fejének póznára tűzése mánavisszaadás, akárcsak az állványos
temetkezés avagy az elégetés. A hetes szám a 7 régiót jelzi, amikor is a varázs-
hatást mind a hét régióban el akarja érni.

A totem-animista elgondolás szülte az Ég "szellem-istenné" történő elválto-
zását Ugyancsak totem-animista a sacralis communio, amelyen hiedelmük sze-
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rint az Ég mint "szellem" vesz részt. így kenyerezik le, hogy ne ártson az em-
bereknek.

Kétségtelen, hogy a Biblia "a pogány gyász tiltásában" az archasogatás animista
praktikáját tiltja meg: 'Testeteket a halott emberéit meg na hasogasságot, se égetéssel
magatokat meg ne bélyegezzétek." /Móz. 19:28/ Ahhoz sem fér kétség, hogy minden
pogány rítus "utálatos az Úr előtt". Evégből tilt minden pogány ceremóniát.

A levirat- /sógor/ házasság viszont a zsidóknál is megvan: "Mester! Mózes azt
mondotta, ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el feleségét,
és támasszon magot testvérének." /Máté 22:24/ Csakhogy ez nem "isteni házasság",
hanem emberek közti frigy, a népszaporulat növelése érdekében. A sógor-házasság
szigorú betartását példázza Júda esete, /l Mózes 38:6-26./ A monoteizmusban a
mágikus rítus megsemmisítése általában sikerül az új tartalmi telítéssel. Ám sok
esetben a társadalmi szokás megmarad: A zsidók átvették a levirat-házasság szokását,
de a mágikus rítust eltiltották.

Szkíta koponyakultusz
Ez sem hiányzik a szkíták életéből. Az isszédonokról azt mondják - írja Hérodotos

-, ha egy embernek meghal az apja, az összes rokon vágóállatot visz, ezeket levágják,
húsukat a meghalt szülőével felszeletelik és feltálalják a lakomán /toron/. A fejéről
lehúzzák a bőrt, kitisztítják és bearanyozzák. [A bearanyozás arra való, hogy a "jó
szellem" tartózkodjék a koponyában.] Ezelőtt a bálbány előtt évenként nagy áldozatot
rendeznek; halványként tisztelik /Györffy Gy - Hérodotos 51./, akárcsak a primitívek
- gondoljunk az új-guineai pápuákra.

Ezekben áll előttünk a szkíták /kunok/ hiedelemvilága. Egy biztos, a leírtak
ismerete nélkül könnyen történelmi tévedés állhat elő, míg a hiedelem rítusainak
ismerete eloszlathat minden tévedést. Példa erre: Kötöny kagáni méltóságáról
a tatárjárás előttről található adat /"Kötöny érem"/, míg a tatárjárás utánról sehol
sincs igazolás, miután a csatavesztéssel kagáni címét is elvesztette.

JEGYZETEK

1. A turáni népek elnevezésük első tagját túr /Hankó Béla szerint 'lábasjószágot' jelent. Élet és Tudomány
X/35. sz./, magukkal hozták a szétszóródáskor. Muutatják ezt a következő helységnevek: Túr-kesztán, Finn-
országban Túr-ku, nálunk Túrkeve, Túra, s ma már csak puszták helynevei: Túr-kedd, Túr-pásztó, Túr-kaba
/Vadász R 20./, a kisújszállási határban Túr-gony, továbbá Mező-túr, Sárkeresztúr, és még ki tudná hány
túrral kapcsolatos helynév.

A honfoglalás korabeli mai Óberettyót nevezték Túr-nak. Ezt igazolja Vadász Pál: Az /Ó/berettyól akkori
földesuruk, a váradi pálosok Túr néven említik. Anonymus is így tudja: "Tas és Szabolcs vezérek a Túr folyó
felé haladva, Szeghalomtól egynapi járóföldre ütöttek tábort az ottani apró halmoknál." /Weigert J. 468./ Még
egy fontos megjegyzés: a Berettyó neve Róbert Károly király határjáró levelében "Berek jó" alakban fordul
elő. /Vadász P. 11./ Ez azt jelenti, hogy a pogány totem-animista kultusz lefolytatására alkalmas hely. Ez is
annak bizonysága, hogy az /O/berettyó, régi nevén Túr vidéke a kunok ősi földje.

2. Kelet- vagy Belső-Ázsia lakóit Hatvani szemléletesen mutatja be: Irántól északra hatalmas terület vonul
északkeleti irányba. Ez a terület maga mögött hagyva a Hindukust és a Pamírt, nyugatra meg a Káspi-tengert,
északra vonul: az Oxus és Yaxartes /ma Amu-Darja és Szír-Darja/ folyók vízrendszerén keresztül az Arai és
Balkas tavak s az Altáji hely felé. Ezt a területet hívják Turánnak. Népek keverő tégelye, örök viharok katlana.
Egymást lökdösi és taszigálja a nomádok hosszú-hosszú sora Túrán széles legelőin. Irántól Mongóliáig a
törzsek százai élhettek itt, ahol ma tevecsontvázak jelzik a sivatagok karavánútját.

Belső-Ázsia Aulajdonképpen Kelet-Ázsia/ nomád lakói a kultúra postásai voltak. Erre vall a történeti és
történelmi valóság: Sátraikat állatbőrből készítették, nyájaik gyapjából font szőnyegekkel "díszítették". Az a
tény, hogy az ősmotívumok, mint az életfa, palmetta, meandervonal, valamint a napkultusz szimbólumainak
teljes sorozata a körtől a napkeresztig, svasztikáig megtalálható mindenütt Mezopotámia és Észak-Kína között,
arról vallanak, hogy ezek a "díszítmények" Belső-Ázsiából erednek! Az egymással küzdő állatok /táltosviadalok,
özönvíz szimbólumok/ harcának ősi sumer motívumát a magyar Alföldig megtaláljuk./1097 Kérdés: hogyan
és hol alakultak ki ezek a félisminták? A barlangi ősember már rajzolta, apró tárgyakra karcolta vala-
mennyit. Ez az őskori kultúrkincs kontinuitással tovább fejlődött kultúrfokon.
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3. A második őshaza, az Altaj hegység vidéke tulajdonképpen átmeneti szálláshelye volt a nyugat felé
vándorlóknak. Hosszabb-rövidebb ideig telepedtek itt meg. Területi népcsoportok voltak, részben ugor, részben
türk eredetűek.

A turáni népek - írja Pálfi Károly - tekintélyes része a harmadik területről Kr. e. nyolcezer esztendővel
/az özönvíz útin/ elhagyta Turánt és Elő-Ázsiába vonult, ahol főleg Szíriában telepedett meg. Khétáknak
nevezték őket. Köztük voltak a sumerok is.

4. A Kárpát-medence, Mezopotámia és Egyiptom őstelepes földműves népe nem származhatott egymástól,
hanem egy azonos ősnép egymástól elvált tagjainak tekinthetők, tehát tcstvémépek. /Radics G. 44./

5. A khéták birodalma több kisebb khéta népből állott: mindegyiknek külön királya volt. Ezek felett a
nagykirály /nagykán vagy kagán/ gyakorolta a legfőbb uralmat. Khétáknak nevezték a hettitákat és hükszoszokat
is. /Uo. 49./ Történetük egész folyamán Észak-Szíria volt a birodalmuk, ahol a két főváros, Kádes és Karkemisz
is feküdt Kádes nevét a Bibliában is megtaláljuk: "megütköztek a Sziddim völgyében Khédorlaomerrel, Elám
királyával. Innen megtérének és ménének Hén Mispába, azaz Kádesbe." /l Mózes 14:9/ Kádes a nevek vál-
tozására is jó példa: "Kádes helyét az utóbb nagy szerepet játszott Emese foglalta el." /Fáy E. 47./ Semmi
kétség, a magyarok ősanyjáról van szó.

III. Tutmesz Kr. e. 1600-tól SS éven át uralkodott. Hadjáratok hosszú során át harcolt a szíriai népek
/szkíták vagy khéták/ ellen. Negyven év alatt 14 hadjárat volt a khádesi és az aradi khál vagy khár /magyar-kun/
királyok ellen. Másik bizonyíték a szkíták vagy khéták mellett: "Pahon hónap 21-én, az újhold ünnepének
reggelén indult hadba a szkíták ellen." /Uo. 45-46./, miután a szkíták csak ekkor kezdtek háborúba.

Az egyiptomi leleteken egész sor khéta városnév van felsorolva, mint Kaszanlitha, Kalipa, Parihi, Rihucsa,
Kazária, Kaucsás, Karika stb.

6. A kunoknál éppen úgy megvolt a "latosok" /tájszó/ kasztja, mint a magyaroknál. Ez a kaszt jól ismerte
a rovásírást. /Tassy P. 11./ A kun "tudósok", ha úgy tetszik: "táltosok" gyorsan olvasták a gyógyeljárásokat,
amelyeket félméter nagyságú négyszögletes botra róttak. /49./

7. Kr. e. a 174. esztendőben az ázsiai hunok fejedelme a kínai császárhoz küldött levelét ezekkel a szavakkal
kezdi: "A hunok nagy fejedelme /nagykán vagy kagán/ Ég és Föld szülötte, a Hold és Nap által trónra emeltetve,
üdvözli a kínaiak császárát!" /Zajti F. 168./ Bilge is így vall: "Égisten most kagánná tett engem." /Kakuk Zs.
39./ India ősi fejedelmi háza is: a Nap, Hold dinasztia leszármazottjaként, mint Ég és Föld szülötte királyok,
trónjukat az istenek kezéből vettnek vallják. /Zajti F. 181./

8. A termékenységi kultuszból nőtt ki a kunoknál a Cucurbita közösség. A cucurbita megjelölés gúnynév:
tökfejt jelent. Cucurbita pepoa a tök növénytani neve. Átvitt értelemben így nevezték fejük kopaszsága miatt
a katharus-bogumil vallást felvett kunokat /Fehér M. J. 392./ Szokás szerint férfiak és nők közösen éltek
"szerzetesi" életet. /Uo. 408./ Vagyis pogány módra együtt éltek. Mutatja ezt az a tény, hogy a cucurbita
eretnekségben élőket "erkölcstelen, feslett életű nők" megjelöléssel illették. /Uo. 393./

Kun László idején a cucurbita közösségekről nem történik említés, ami azt mutatja, hogy újból az ősi
pogány kun vallás került túlsúlyba azok között, akik nem vették fel a kereszténység szelíd igáját. /Uo. 400-401./
Ezt látszik igazolni Kun László rituális meggyilkolása is. Van-e nyoma a cucurbita "erkölcstelenségnek"? Van.
Talán még ma is járja a mondás: "Akit Túron /Mezőtúron/ meg nem lopnak, Kevibe' el nem szeretnek, ember
a talpán." /Saját gyűjtésem./

9. A kazárok is igazolják a kettős királyságot: a kagán /kazár főkirály/ ritkán mutatja magát népe előtt,
csak nagy ünnepeken, az esztendő csillagászatilag fontos napjain. Ekkor is szertartások /például termékenységi
kultusz/ keretében, mint az Ég fia, a Fény hordozója. Senkinek sem szabad látnia; aki a rítus szabályai szerint
eléje lép: elfödi szemét. Ha kivonul a nép, földre borul előtte. Noha a kagán nem kormányzott, csak uralkodott,
mégis ő volt a legfőbb hatalom kifejezője. A hatalom gyakorlatilag az isa /ez a szó megegyezik a "Halotti
beszéd" bizony szavával/, vagyis a kán kezében volt. O intézte az államügyeket, rendelkezett a hadsereggel,
háborúban fővezéreskedett. Káni hatalmát a kagántól kapta, mint ahogy - mai értelemben - a Hold a Naptól
kapja a fényét. Ez külső szimbólumokban is kifejezésre jutott: a Kagán sátra állt a legmagasabb helyen. A
sátor közepén volt a trón. Miután az "életfa" - primitív hiedelem szerint - a világ közepén gyökeresedett meg,
ezért a trón a világ közepét is jelképezte. Tőle jobbra /tehát a földön/ az isa foglalt helyet. Az arany i
/az Égbolt mása/ csak a kagánt illette meg. /Várkonyi N. 239-2407

10. A mai rizstermelő malájok szemében a rizs emberszerű lény /növény perszonifikáció/. Éppen ezért épp
úgy kezelik, mint a terhes asszonyt. A földeken nem csapnak nagy zajt, nem sülnek el puskát, nehogy a
megijedt rizs elvetélje magzatát stb. /Ákos K. 168-169./ Totem-animista szemléletmód. A termékenységi kultusz
nemcsak az emberre vonatkozik, kiterjed a növény és állatvilágra is. /Radics G. 18./

11. A régi magyarok szokásából tudjuk, hogy a szkíu házasságot megelőzte a jegy- vagy kösöntyűváltás.
Miután Édua arról vall, hogy László elvette, ennek is meg kellett előznie házasságukat. Ferdinándy párbeszédben
adja ezt tudtunkra:

"Édua: - Elvett engömet.
Izabel felkeálta nagy felszóval: - Elvett?! Ágyas! Én asszonya, te rabnője!
Fejét rázta Édua, s büszkeséggel ráfelelt: - En feleség vagyok, mint te! Nálad küsebb nem vagyok!
Felkérdezé Izabel: - Ki tarthat két feleséget?
S feleié Édua: - A kunok királya, asszony.
Ellene szólt Izabel: - Ám ez körösztyén kerál volt, szent kerálok sarja-vére.
Kérdé kedég Izabel: - Kun nagyatyja vére te, ki volt atyád, Édua?
Fölfeleié a kun asszony: - Bősz Ladomér azzal vádol: anyám, apám szolga volt ... kun vezér volt, akár

Árbuz [Árboc]." /146./
12. Erdélyi az élvező totemizmus /sacralis communio/, animista elnevezéssel: halotti tor maradványaira

utaló leletet talált Mongóliában. Erről ezt írja: "A nomádok - szemben a letelepült népekkel - szívesen fo-
gyasztották a lóhúst!" /62./ Csakhogy ez rituális húsevés volt. Hitük szerint a lóban a nap- vagy holdisten ölt
testet. A húsevés tehát tulajdonképpen "istenevés", melynek értelmében az ember számára isteni átlényegülést
jelent.
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A kínai nép mint egyedüli, öröktől fogva való hatalmat, az Eget tiszteli, amelyet Ten-nek vagy Tien-nek
nevez. E főhatalom mellett hiszi, hogy az elköltözött emberek "lelke" továbbra is él a halál után, és ha a
másvilágon valamely okból elégedetlen, haza is látogat kísértetként. Hogy a holtak megelégedjenek, s ne
ijesztgessék élő szeretteiket, tort rendeznek. A felhordott ételekből és italokból raknak az eltemetettek sírjaira
is. /Pálfi K. 13./

13. A szidta népek griffmadarát valóságnak hitték: Herodotos szerint az Altaj hegyei között "hatalmas
griffmadarak élnek, amelyek őrzik e földrész aranyát". /Haynal K. 57./

14. A sztélé tetején ábrázolt farkas hasa alatt kis emberfigurát lehetett kivenni. Ez kétségtelenül a régi
türk eredetmonda ábrázolása. Cecerleg. Mongólia. /Erdélyi-Sugár 156./

15. A sztélék tulajdonképpen sírkő-állítások. A cecerlegi sztélé kőteknős hátán állt, egy nagy sírhalom
mellett. Az "Orhon" melletti sírfelirat rovásírás. /Uo. 161./ Ezt láttuk a kun kamennaja babán is.

16. A "Tajhlr csulúhoz ősi legenda [rege] fűződik, melyben egy emberfeletti erejű hős kővel gonosz
sárkány ütött agyon." /Uo.74.7

17. 1912-ben a Szüdzsigt-patak völgyében addig 212 halomsírt számoltak meg. /Uo. 97./
18. Tápiószelén ugyanilyen szidta sírt tártak fel /25OO éves/ Zajti ezt írja a zsugorított temetésről: "Ugyan-

abban a helyzetben temették el, ahogy született." 124./
Mezopotámiában is zsugorítva temették el a halottat, a szobák padlószintjei alá, abból a meggondolásból,

hogy az elhunyt "szelleme" a közelben maradva részt vehet a családi étkezéseken. Dy módon az élők men-
tesülnek a halotti adománytól. Hittek abban, hogy a halott a túlvilágon ugyanúgy él tovább, mintha a földön
élne.

19. A mesterségesen emelt dombon /például Csertomiik, Szovjetunió/, a közepe táján volt egy mélyedés.
Ebben a mélyedésben életnagyságnál nagyobb kőbálvány állt /Brasinszkij I. B. 57./

A bal tudjuk az Alvilág szimbolikus képe. A bal-bal fokozott birtokviszony a "halálnak halálával halsz
meg" /Halotti beszéd/ mintájára.

20. Tana-isz a vízi "szellem"-mé lett /isz=szellem/ Tengri isten animista neve. Egyben városnév is a
Meotisz-tó /Azovi-tenger/ mellett /Uo. 12./

21. A Kaukázusban, az orosz pusztákon, fel Mongóliáig, nyugaton a spanyol ibériai, a régi sumer és a
régi amerikai maya-azték népek területén, valamint a Balkánon Bulgáriáig tanúskodnak a kehelytartó szobrok,
jelezve útját azoknak a népeknek, amelyek emelték. Eredeti helyükön arccal kelet felé fordítva a nap- és
tűzimádás legrégibb vallási szertartására mutatnak. /Zajti F. 189-190./

22. A "Berek jó" mintájára: kemény ejtéssel "kende guz" = guz /kun/ kende.
23. Hagyomány folytán: "A vogulok bálványaikat erdők sűrűjében, rejtekhelyen őrzik, áldozatokat mutatnak

be, hogy szerencsések legyenek vadászataikon. /Szalay-Baróli 1/767
24. Házi bálványokat is tartottak. Az osztjákoknál minden házban volt bálvány. Ládában tartották, cifra

ruhába öltöztették; ha vadászatra mentek vagy útrakeltek, mindig magukkal vitték. Ez volt a család bálványa.
A törzsnek is volt. A rengeteg közepén, a "szent" fák árnyékában volt felállítva, ahol a törzs tagjai évenként
egyszer-kétszer összegyűltek: iramszarvast, lovat és kakast mutálván be áldozatul. /Uo./ Ezek szerint a Ta-
nabálvány az összes szidta etnikum bálványa volt.
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