
 

 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
III. & V. Kerületi Akadályverseny 

12 Kerettörténet kérdés – hun mondák 

 

A cserkészeknek a következő kérdésekre kell válaszolniuk, egyéni vagy őrsi-szinten.  

A kérdésekkel együtt elvárjuk, hogy eltudjanak mesélni legalább három (3) mondát a hatból. 

A Csodaszarvas  

Hunor és Magor egy fehér szarvast űz, ami elvezeti őket egy új szép területre, ahova letelepülnek. Így kezdődött a hun és magyar 

népek története. 

1. Mi volt Hunornak és Magornak az édesapjuknak a neve? (Nimród) 

2. Hány vitézzel űzték a fehér szarvast? (50 és 50 = 100) 

A Hunok útra kelnek 

A hun nép úgy döntött, hogy útra kelnek és elhagyják magyar testvéreiket. A népvándorlás alatt az Atil (Volga) folyó mellett 

megszületett Atilla. 

3. Miért hagyták el a hunok a magyarokat amikor nyugatnak indultak? (Új hazát keresni, mert nem volt elég terület 

mindenkit ellátni) 

4. Melyik folyó mellett született Atilla? (Atil vagy Volga folyó) 

Isten kardja 

Egy pásztorgyerek mig vigyázott a teheneire,  az egyik tehén elvágta lábát egy kardon ami a földből kiállt. A kardot  a elvitte Atillához. 

A kard megjelenése azt jelképezte, hogy Atillát az Isten választotta ki, hogy meghóditsa a világot. 

5. Milyen állatot sértett meg a kard? (Tehenet) 

6. Mi volt a kardnak a jele? (Isten Atillát választotta, mint világhoditót) 

Isten ostora 

A hunok megtámadták Romát, de Leo pápa könyörgése miatt Atilla kegyelmet mutatott és nem égette le Romát. 

7. Milyen városhoz értek a hun vitézek?  (Romához) 

8. Atilla kegyelmet mutatott Leo pápának? (Igen, ezért nem égette le Romát) 

Atilla halála 

Atilla esküvője nász estéjén orrvérzés által meghalt meg. Eltemették a Tiszában egy arany, ezüst és vas koporsóban. Azután a hun 

nép belháborúban esett, mert Atilla nem jelölt utódot. 

9. Mitől és mikor halt meg Atilla? (Orrvérzésben az esküvő estéjén) 

10. Milyen koporsóba és hol temették el? (A Tisza fenekében három koporsóban – aranyban, ezüstben, vasban) 

Hadak útja 

Csaba királyfi elmegy megtalálni a magyar testvéreket, hogy hívja Atilla földjére, mert ez az ő öröklésük is. Néhányszor vissza kellet 

fordulnia, hogy megvédje a népét (a székelyeket) ellenség támadásoktól. Végül is meghalt a magyarok között, de egy utolsó segítség 

felkiáltásra vitézeivel együtt feltámadt és az égen átlovagoltak, hogy megvédjék a székely népet.   

11. Hogyan szerezte a Székely nép a nevét? (Csabakirályfi hun vitéz volt és családja letelepült a hegyekben és a helyszínt 

elnevezték “szék-hely”nek) 

12. Mi történt amikor Csaba királyfi megtalálta a magyar népet? (A magyaroknak nem volt szándéjuk visszamenni Atilla 

földjére, így Csaba királyfi a magyarok között halt meg) 


