MAGYAR MONDAKÖR
“A HONFOGLALÁS”
Álmos vezér
Vérszerződés
Árpád vezér
A fehér ló
A szentgalleni kaland
Lehel kürtje
Botond

KMCSSz kiadványa
Akadályverseny
Kerettörténet 2018-2019

KMCSSz kerettörténet kiadvány
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség minden évben kiad a
cserkészcsapatoknak egy kerettörténet kézikönyvet. A
kézikönyv a parancsnokoknak és rajvezetőknek szól.

Mi a kerettörténet
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magyarságismeretét bővítse. És nem
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Közzététel

A mondák forgatókönyvéhez a következő forrásokat használtuk:
Anonymous “Gesta Hungarorum” - Fordította: Pais Dezső
“Magyar Mondák” írta Lázár Ervin. Osiris Kiadó. Kiadás Éve 2005 Budapest.
“Régi Magyar Mondák” írta Lengyel Dénes. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó. Kiadás Éve 1972 Budapest.
“Magyar Mese és Monda Világ” írta Benedek Elek. Kiadás Éve 1901. Kisbaconon
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MONDÁK
“A monda, idegen szóval “legenda” vagy “saga,” íratlan történelem, mely
rendszerint tábortüzek, őrtüzek, pásztortüzek mellet vette kezdetét, amikor öreg
harcosok fiatalkori élményeikről meséltek fiaiknak, unokáiknak. Ezek
megjegyezték emlékezetükben a dicsőséges vagy gyászos történeteket, és
továbbadták azokat a maguk fiainak és unokáinak. Igy élt tovább a monda,
nemzedékről nemzedékre.” – Wass Albert
KMCCSZ Kerettörténet Kiadvány
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Álmos vezér
Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek
nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen nemes vezére
volt Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-Mogyerban Őnedbelia vezérnek
Emese nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta.
Azonban isteni, csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert
teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár
képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett
neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak,
ámde nem a saját földjükön sokasodnak el. Mivel tehát az alvás közben feltűnő
képet magyar nyelven álomnak mondják, és az ő születését álom jelezte előre,
azért hívták őt szintén Álmosnak.
Álmos vezér pedig, miután világra született, nagy örömére szolgált
Ügyeknek és rokonainak, továbbá Szcítia majdnem összes előkelőinek,
merthogy az apja, Ügyek, Mágóg király nemzetségéből eredt. Maga Álmos meg
szép, de barna orcájú volt; a szeme fekete, de nagy; a termete magas és
karcsú; a keze nagy, az ujjai vaskosak. Álmos egyszersmind kegyes, jóakaratú,
bőkezű, bölcs, derék katona volt; vidám adakozó mindazok részére, akik Szcítia
országában abban az időben katonák voltak.
Midőn pedig Álmos az érett kort elérte, mintegy a Szentlélek ajándéka
jutott neki, s így pogány létére mégis hatalmasabb volt és bölcsebb Szcítia
összes vezéreinél. És az országnak minden dolgát abban az időben az ő
tanácsai szerint vagy az ő segítségével intézték. Mikor érett ifjúvá serdült,
Álmos vezér akkor feleségül vette azon a földön egy igen nemes vezérnek a
leányát. Ettől született Árpád nevű fia, akit magával vitt Pannóniába, amint
majd a következőkben előadjuk.
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Vérszerződés (Gesta Hungaricum)
A hungárusoknak igen vitéz és a hadi viszontagságokban felette hatalmas nemzete, mint fentebb mondottuk, eredetét a
szittya nemzetből vette, amelyet saját nyelvén dentü-mogyernak neveznek. És az a föld túlontúl megtelt az ott született népek
sokaságával, annyira, hogy övéit már sem táplálni, sem befogadni nem tudta, mint fentebb mondottuk. Ezért akkor a hét
fejedelmi személy, akit mind a mai napig hétmagyarnak hívnak, a helyszűkét tovább nem tűrhetvén, tanácsot tartott, és
késedelem nélkül fegyverrel, haddal igyekezett módját ejteni, hogy szülőföldjét elhagyja, s olyan földet foglaljon el magának,
amelyen laknia lehet.
Akkor a választásuk arra esett, hogy majd Pannónia földjét keresik fel. Erről ugyanis a szállongó hírből azt hallották, hogy
az Attila király földje, akinek az ivadékából Álmos vezér, Árpád apja származott. Ámde a hét fejedelmi személy közös és igaz
értelemmel belátta, hogy a megkezdett útnak végére nem járhat, hacsak vezér és parancsoló nem lesz felette. Tehát a hét férfiú
szabad akarattal és egyetértéssel vezérül és parancsolóul választotta magának, sőt fiai fiainak is a végső nemzedékig Álmost,
Ügyek fiát, és azokat, akik az ő nemzetségéből származnak, mivel Álmos vezér, Ügyek fia, továbbá azok, akik az ő
nemzetségéből származtak, jelesebbek voltak nem dolgában, meg hadban is hatalmasabbak.
Tudnillik az a hét fejedelmi személy nem dolgában előkelő, hadban hatalmas, hűségben állhatatos férfiú volt. Akkor
közakarattal Álmos vezérnek ezt mondták: "A mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká választunk, s ahova a
szerencséd visz, oda követünk téged." Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos vezérért - pogány szokás szerint - saját
vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette. És noha pogányok voltak, mégis azt a hitet, melyet akkor egymás
közt esküjükre tettek, mindhalálukig megtartották úgy, amint ez az eskü itt következik.
Az eskü első szakasza így hangzott:
“Hogy ameddig csak az ő életük, sőt az utódaiké is tart, mindig Álmos vezér ivadékából lesz a vezérük.
Hogy ami jószágot csak fáradalmaik árán szerezhetnek, mindegyiküknek része legyen abban.
Hogy azok a fejedelmi személyek, akik a tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, sem ők maguk, sem
fiaik soha, semmi esetre ki ne essenek a vezér tanácsából és az ország tisztségeiből.
Hogyha valaki utódaik közül hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és rokonai között, a
bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük omlott az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek.
Hogyha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná
szegni, örök átok sújtsa.”
Ennek a hét férfiúnak a neve volt: Álmos, Árpád apja; Előd, Szabolcs apja, kitől a Csák-nemzetség származik; Ond, Ete
apja, akitől a Kalán- és Kölcse-nemzetség származik; Kond, Korcán apja; Tas, Lél apja; Huba, akitől a Szemere-nemzetség
származik; a hetedik Tétény (Töhöttöm), Horka apja, s Horkának a fiai voltak Gyula és Zombor, akiktől a Maglód-nemzetség
származik, amint alább majd szó lesz róla.
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Vérszerződés Monda (Lázár Ervin)
A hírvivő lovas tajtékos paripáját megállította a tanácsdombon, s mintha a négy égtájnak jelentené, elkiáltotta magát: - Végigjártam mind a hét országot; Nyéket, Megyert, Kürtgyarmatot,
Tarjánt, Jenőt, Kért és Keszit, hogy uraikat, a hét fejedelmi személyt itt a tanács dombján tanácskozásra összehívjam. A hét fejedelmi személy még ma összegyűlik itt, hogy sorsunkról
határozzon. Szóljanak a dobok, szóljanak a csimpolyák.
Dübögni kezdtek a sámándobok, dübögésüket, mint fát a vadszőlő indája, tekervényes csimpolyaszó ölelte körül. A domb mellé, széles karéjt formálva körüle, gyülekezni kezdett a nép, s
nemsokára táncoló, széles szügyű lován feltűnt az első fejedelmi személy. A zene egy pillanatra elhallgatott, és a felzengő csendben a sámánok köszöntötték az érkezőt:
-Légy üdvöz Tétény.
Tétény leszállt lováról, és kíséretét hátrahagyva egymagában felment a tanácsdombra. Pár perc múlva követte őt Huba, aztán Tas, Ond, Kende, Előd s legvégül pedig egy sudár termetű, barna
arcú, fekete szemű férfi, Álmos.
- Légy üdvöz Álmos - zúgta el neki is a sámánok kara, s most már nem zendült föl a zeneszó, megkezdődött a tanácskozás.
- Mi, a hétmagyarok - mondta Tétény - azért gyűltünk itt össze, mert Szittyaország annyira megtelt népeinkkel, hogy sem táplálni, sem befogadni nem tud bennünket.
- Új földet kell hát elfoglalnunk - mondta Ond -, ahol békességben és bőségben élhetünk valamennyien.
- Pannónia földjére menjünk - mondta Álmos -, hiszen az minket illet, mert ősünk, Attila király birodalma volt.
- Úgy van - helyeselt Kende -, és tejjel-mézzel folyó földnek mondják, vizekben bővelkedőnek. Eltart bennünket is, jószágainkat is.
- Attila városa, Buda, újra a miénk lesz - mondta Tas. Ekkor Huba szólalt meg:
- De a nagy célt csak akkor érhetjük el, ha közös akarattal vezért és parancsolót választunk magunk közül, akinek feltétlen engedelemmel tartozunk valamennyien, nehogy széthúzás,
pártoskodás gyengítsen bennünket.
- Úgy van - kiáltották valamennyien. - Válasszunk!
Ekkor a sámánok közül kivált egy, és közelebb lépett a hét vezérhez. Dobját pörgetve énekbe kezdett.
- Önedbelia lányáról énekelek, Ügyek feleségéről, Emeséről…
A történetet persze valamennyien ismerték, s a sámán éneke felidézte a turult, ahogy ott lebeg a gyermekét váró
Emese sátra fölött, majd leereszkedik, az asszony vállára ül és így szól:
- Dicső királyok származnak méhedből.
Emese ekkor hátracsukló fejjel, hunyt szemmel úgy látta, hogy sátrából hatalmas folyam hömpölyög elő, díszes
aranyozott gályákat hord a hátán, s a gályákon egy-egy ragyogó arcú férfiú áll, koronával a fején.
A turul így folytatta: - De király utódaid nem itt, hanem egy távoli földön fognak uralkodni.
A sámán folytatta: - És a gyermek, akit szült, mert álom jósolta jöttét, az Álmos nevet kapta. Válasszatok, vezérek, ki
legyen a magyarok fejedelme!
S a vezérek egy emberként kiáltották:
- Álmos! - Tétény lépett elő.
- Közös akarattal téged vezérnek és parancsolónak megválasztottunk, követünk téged jóban-rosszban. S hogy
választásunk és szövetségünk a hegyeknél szilárdabb legyen, pecsételjük meg vérszerződéssel.
Egy szolga aranyedényt vitt a hét vezérhez, és azok elővonva késüket, sebet ejtettek a karjukon, és egy-egy csepp vért
az edényben lévő borba csöppentettek. Az edényt magasba emelték és esküdtek:
- Ameddig életünk tart, sőt utódaink élete fogytáig mindig Álmos vezér ivadéka lesz a vezérünk. - Esküszünk! - zúgták
rá.
- Ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban. - Esküszünk!
- Azok a fejedelmi személyek, akik szabad akaratukból Álmost vezérnek választották, soha a vezér tanácsából ki ne
maradjanak. - Esküszünk!
- Ha valaki az utódok közül a vezér személyéhez hűtlen lenne, annak úgy hulljon a vére, ahogy a mienk hullott, amikor
Álmossal vérszerződést kötöttünk. - Esküszünk!
- Hogyha valaki az utódok közül a vérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa! - Esküszünk! - kiáltották a vezérek,
és az aranyedény körbejárt, mindannyian ittak belőle, s az ősi magyar törvények szerint mindannyian vérrokonoknak
számítottak.
Újra fölcsendült a zene, a magyarok fejedelme felemelt kézzel üdvözölte a dombot körülvevő ujjongó sokaságot.
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Árpád vezér
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Árpád vezér választása
Álmos vezér és a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondanak, és a hét kun vezér, rokonságukkal
meg férfi- és nőcselédeikkel egyetemben útra keltek Pannónia földjére. S így a Havas-erdőn áthaladva, a hungi
részekre szálltak.
Midőn pedig oda megérkeztek, azt a helyet, amelyet először foglaltak el, Munkácsnak nevezték el azért,
mivel igen nagy munkával, fáradsággal jutottak el arra a földre, amelyet maguknak annyira áhítottak. Ott aztán,
hogy fáradalmaikat kipihenjék, negyven napot töltöttek, és a földet kimondhatatlanul megkedvelték. A föld
lakosai, a szlovének pedig megérkezésükről értesülve, szörnyen megijedtek, és önként meghódoltak Álmos
vezérnek, mivel hallották, hogy Álmos vezér Attila király nemzetségéből származik. S jóllehet Salán vezér
emberei voltak, mégis nagy tisztelettel és félelemmel szolgáltak Álmos vezérnek, megajánlva neki mindent, ami
csak a megélhetéshez szükséges, úgy, amint az urukkal szemben illendő.
Ilyen félelem és rettegés fogta el a föld lakosait. Kedvében is jártak a vezérnek meg főembereinek, mint a
szolgák szoktak a maguk urának. Egyszersmind magasztalták nekik a föld termékenységét, és elbeszélték, hogy
Attila király halála után Nagy Kán, Salán vezér őse, aki Bulgáriából jött, a görögök császárának tanácsára és
segítségével miképpen foglalta el azt a földet. Elmondták azt is, hogy őket magukat, a szlovéneket, miképpen
telepítették Bulgária földjéről az oroszok határára, továbbá hogy most a vezérük, Salán, miképpen bánik velük és
övéikkel, meg minő hatalma van neki körös-körül a szomszédaik felett.
Akkor Álmos vezér és főemberei ezek hallatára módfelett felvidultak, és Hung várához lovagoltak, hogy
elfoglalják azt. Miközben tábort ütöttek a fal körül, a várnak Laborc nevű ispánja - az ispánt az ottlakók nyelvén
dukának mondták - futóra fogta a dolgot, és Zemplén vára felé sietett. A vezér katonái űzőbe véve őt, egy folyó
mellett elfogták, és mindjárt azon a helyen felakasztották. Attól a naptól kezdve ezt a folyót az ő nevéről
Laborcnak hívták.
Aztán Álmos vezér és övéi bevonulva Hung várába (Ungvár), a halhatatlan isteneknek nagy áldozatokat
mutattak be, és négy napig tartó lakomát csaptak. A negyedik napon pedig Álmos vezér tanácsot tartván és övéit
mind megesketvén, még életében vezérré és parancsolóvá tette fiát, Árpádot. Ezért hívták Árpádot
Hungvária vezérének, összes vitézeit pedig Hungról hungvárusoknak nevezték el az idegenek nyelvén, és ez az
elnevezés mostanáig él az egész világon.
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A fehér ló
Árpád vezér és nemesei hallottak Pannónia gazdagságáról, hogy legjobb folyó a Duna, és jobb föld a
világon sehol sincsen, ezért közös elhatározással elküldték egy hírszerzőt, név szerint Kusidot, hogy az egész
földet szemlélje meg, és a föld lakóit kérdezze ki. Amikor Kusid Magyarország közepébe eljött, és a Duna
menti részekre leszállott, azt látta, hogy a táj kellemes, körös-körül a föld jó és termékeny, a folyó jó és füves
– mindez tetszett neki. Ezután elment a tartomány fejedelméhez, aki Attila után ott uralkodott; a fejedelmet
Szvatopluknak hívták.
Kusid köszöntötte népe nevében, és az ügyet, amiért odament, előadta. Amikor Szvatopluk a magyarok
szándékát meghallotta, nagy örömmel örvendezett, mert azt hitte, hogy ezek parasztok, akik azért jöttek,
hogy az ő földjét megműveljék. Örömében a követet kegyelmesen elbocsátotta. Kusid pedig a Duna vizéből
kulacsát megtöltötte, perje fűvel tömlőjét megrakta, aztán a fekete földből rögöket vett fel, azzal az övéihez
visszatért. Amikor elmondotta mindazt, amit látott és hallott, és a kulacs vizet, a földet és a füvet
megmutatta, a magyarok nagy örömmel örvendeztek. Mindjárt felismerték, hogy a föld igen jó, a víz édes, és
a mező füve hasonlatos ahhoz, amit Kusid nekik elbeszélt.
Ezután közös határozattal Kusidot a fejedelemhez visszaküldték, és Szvatopluk fejedelemnek egy nagy fehér arabs paripát, arábiai arannyal aranyozott nyereggel,
aranyos fékkel a földért elküldöttek. Amikor Szvatopluk fejedelem az ajándékot meglátta, még jobban megörült, mert azt hitte, hogy ezt földjéért mint telepesek küldték.
Ekkor Kusid a fejedelemtől azt kérte, hogy földet, füvet és vizet adjon. A fejedelem pedig mosolyogva így szólt:
– Legyen nekik ezért az ajándékért annyi, amennyit akarnak. Kusid pedig ezzel a hírrel az övéihez visszatért.
Árpád vezér ezalatt a hét vezérrel Pannóniába bejött, de nem mint vendég, hanem mint a föld jogos örököse és birtokosa. Ekkor a magyarok egy másik
követet küldtek Szvatoplukhoz, és ilyen üzenetet bíztak rá:
– Árpád és vitézei neked azt mondják, hogy azon a földön, amelyet tőled megvettek, tovább semmiképpen se maradj. A földedet lovon, a füvedet féken, a vizedet
nyergen megvették, és te szegénységed meg kapzsiságod miatt a földet, a füvet és a vizet nekik átadtad.
Amikor a fejedelemnek ezt az üzenetet átadták, mosolyogva így szólt:
– Azt a lovat bunkósbottal agyonüssék, a féket a mezőre kivessék, az aranyos nyerget a Duna vizébe hajítsák!
Erre a követ így szólt:
– És ebből, uram, a magyaroknak mi kára lesz? Ha a lovat megütteted, az ő kutyáiknak adsz eleséget, ha a féket a fűbe kiveted, az ő embereik, akik a füvet
kaszálják, az aranyát megtalálják; ha pedig a nyerget a Dunába hajítod, halászaik az aranyos nyerget a partra kiteszik és hazaviszik. Ha a föld, a fű és a víz az övék, akkor
minden az övék!
Amikor ezt a fejedelem meghallotta, gyorsan sereget gyűjtött, mert félt a magyaroktól. Szövetségeseitől is segítséget kért, majd a csapatokat egyesítette, és a
magyarok elé vonult. A magyarok eközben a Duna mellé érkeztek, és egy gyönyörű mezőn hajnalhasadtával csatát kezdtek. Az Úr segedelme velük volt: színük elől
Szvatopluk fejedelem futásnak eredt. A magyarok egészen a Dunáig üldözték. Ott Szvatopluk ijedtében a folyóba beleugratott, és a sebes vízbe belefulladt.
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A szentgalleni kaland (Lázár Ervin)
– Na, mit állsz ott, mint a kapubálvány?! – kiabálták neki a barátok, de Heribáld dacosan oldalt vetette a fejét. „Úgy állok,
ahogy akarok. Ha úgy tartja kedvem, meg sem mozdulok egész estig.” S álldogált tovább a nyüzsgő kolostorudvar közepén
megbántottan és gőgösen.
Hogyisne lett volna megbántott és dacos, hiszen nem adták ki az idei bőrjáradékát, és itt áll elrongyolódott saruban. Tessék,
csak tessék, vessetek egy pillantást a sarumra! Hát saru ez?! Laffog a talpa, a szíjai elszakadoztak. Szégyen a lábon. S különben is,
nem dolgozni jöttem én ide, hanem imádkozni. Elmerülni a csendben és az áhítatban. Közelebb jutni az Úrhoz.
– Azt hiszitek, Istennek tetsző cselekedet, hogy fegyvereket fabrikáltok? Nem azért gyűltetek e falak közé. És különben is, ami
jár, az jár – prédikált Heribáld, a többiek nevették.
– Majd jön Engilbertus apát, és megmondja neked, hogy miért gyűltünk e falak közé – mondta egy testes barát, miközben
szaporán forgott kezében a szerszám.
– Már jön is – kiáltotta valaki, mire még szaporábban csengtek a kalapácsok, magasabb hangra váltottak a fűrészek és
reszelők, a vonókések gyorsabban hámozták a fáról a kunkorokat.
Engilbertus apát a lépcső tetejéről végigröptette tekintetét a nyüzsgő barátokon.
– Gyere gyorsan, állj be te is – suttogta valaki Heribáldnak.
De neki aztán suttoghatott. Állt mozdulatlanul az udvar közepén, mint sziget a tengerben. Engilbertus elégedetten nézte a
szorgalmasan munkálkodó testvéreket, a lándzsahegyeket kalapáló kovácsokat, a kardélező köszörűsöket, a feszülő háttal dolgozó
íjkészítőket, a bőrvértekkel foglalatoskodó szíjgyártókat, s közben megakadt a szeme Heribáldon.
Bosszúsan összerándult a szemöldöke, lassú léptekkel odasétált a barát elé.
– Hát te, testvérem? Te miért nem dolgozol?
– Ebben a saruban? – méltatlankodott Heribáld, s csuháját, mint egy kacér nő a szoknyáját, combig felhúzta, s jobb lábát
magasra emelve meglebegtette döglött madárra emlékeztető saruját az apát előtt.
Engilbertus elfintorodott, a barátok háta rázkódott a visszafojtott nevetéstől.
– Szégyelld magad – mondta hangosan Engilbertus –, a magyarok fölégetik házainkat, kardélre hányják a csecsszopókat is,
rabolnak, fosztogatnak, meggyalázzák templomainkat, s neked a sarudon jár az eszed.
– Ilyen saruban nem harcolok a magyarok ellen. Ilyen saruban én nem is félek a magyaroktól.
Engilbertus legyintett, és otthagyta Heribáldot.
– Szóval nem félsz a magyaroktól? – nevetgéltek a barátok.
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A szentgalleni kaland (Lázár Ervin)
– Majd karóba húznak.
– Felnégyelnek.
– Eleven tűzön elégetnek.
– Ló farkához kötöznek.
Nagy nevetgélés közben ijesztgették Heribáldot, de ő fel se vette, még a fél lábon állást sem hagyta abba.
Ám egy pillanat alatt kikerült a figyelem középpontjából, mert a kapuőrök berohantak az udvarra, integettek, kiabáltak, a barátok
– az egy Heribáld kivételével – mind a kapuhoz tódultak. Egy lovas vágtatott be, leugrott csatakos lováról, és Heribáld elé térdelt:
– Atyám, a magyarok!
Engilbertus intésére olyan lett az udvar, mint a hangyaboly. Csak Heribáld nem mozdult továbbra sem. De most már senki nem törődött vele. Lovakat
nyergeltek, ökröket fogtak a málhás szekerek elé. A kincstartó atya egy hatalmas kulccsal kinyitotta a kincsesház ajtaját, hordták a barátok a szekerekre az aranyat,
ezüstöt, a díszes kelyheket és cifra gyertyatartókat. Mentették szent könyveiket, a templom kincseit, az oltáriszentséget maga Engilbertus hozta, láttára a barátok,
málhával a hátukon, csomagokkal a kezükben, térdet hajtottak, egyedül csak a megátalkodott Heribáld állt ott az udvar közepén, mint a cövek.
Szekérre rakták az élelmiszereket is, a tartalék bőröket, vásznakat. Néhányan állatokat terelgettek maguk előtt. A pincemester és társai is serénykedtek, de
csak néhány hordót sikerült szekérre menteniük.
– Hagyjátok, nincs idő – szólt rájuk Engilbertus – induljatok!
A karaván nekilendült.
– Gyere most már te is – intett az apát Heribáldnak, de ő konokon rázta a fejét, és a sarujára mutogatott. Engilbertus dühösen parancsolta két barátnak, hogy
hozzák Heribáldot erővel. De Heribáld küzdött, mint egy oroszlán. Nem ment. Mit volt mit tenni, a két barát sorsára hagyta őt.
Engilbertusék a Sitter folyó fölé magasodó, hegybe rejtett erődítménybe vonultak. Heribáld meg, mint a kapubálvány, állt egymagában a kihalt udvar közepén.
Egy óra sem telt bele, megérkezett a magyarok előőrse. Tíz-tizenkét lovas vágtatott be hujjogatva, kardját lobogtatva a kapun. Körbeszáguldották a kolostorudvart,
s hökkenten állították meg lovaikat, amikor Heribáldot észrevették. Körülállták, egyik-másik még meg is tapogatta, élő-e igazán. Az volt. S nem félt. Ez tetszett
nekik.
– Hát te?
A kérdő mozdulatra Heribáld a saruját mutogatva magyarázni kezdte, hogy ő bizony erre az évre nem kapta meg a bőrjáradékát. Nagyon nagy sérelem érte,
láthatja, aki nem vak. A magyarok nem értették, miről van szó, de hasukat fogták nevettükben. Betódult a kapun a portyázók derékhada is, egyre többen állták
körül Heribáldot, úgy bámulták, mint egy csodalényt, ő meg egyre jobban belelendült a saruról szóló panaszbeszédébe, a magyarok harsányakat nevettek, mintha
vígjátékot néztek volna.
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A szentgalleni kaland (Lázár Ervin)
Majd elunták a nevetgélést, és a kincseket kezdték firtatni. Nagy nehezen megértette, s kacsázó léptekkel vezette a harcosokat a kincstár felé, erőlködve
kitárta a vaspántos ajtószárnyat. A katonák csalódottan, dühösen néztek rá. Odabenn néhány poros egyházi zászló árválkodott, s egy hasra esett, aranyfüsttel
befuttatott fa gyertyatartó. A kincstár üres volt. Egy dühös katona kardot rántott, s ott helyben fölnyársalja Heribáldot, ha a barát magasra tartott ujja nem ígéri,
hogy tud ám ő még valamit. Nosza, mutasd, lökdösték, és Heribáld a pincébe vezette őket, megdicsőült arccal mutatott a hordókra. Az egyik magyar mérgében
buzogányával bezúzta az első hordó oldalát. Heribáld kétségbeesetten nézte a kiömlő drága bort, és a hordóra vetette magát, hogy testével torlaszolja el a rést,
eközben nem mulasztott el egyet-kettőt kortyintani belőle.
A látványra elszállt a magyarok dühe, harsány nevetés feszegette a pince boltíveit, a katonák süvegükkel fogták föl a kiömlő bort, és jókat húztak belőle.
Mint egy diadalmenet, hordókat görgetve kerültek újra a napvilágra, s Heribáldot, aki serényen segédkezett a hordógurításban, barátságos hátbaveregetéssel
jutalmazták. Heribáld sem maradt adós, ő is barátságosan hátba veregette a katonákat.
Odakinn már nagy tűz lobogott, nyárson sülő hús illata töltötte be a levegőt. Heribáld szimatolt és nagyot nyelt. Mi tagadás, éhes volt.
A magyarok a tűz mellé görgették a hordókat, s a konyhából odahordott edényeket borral töltötték meg. Ittak, s biztatták Heribáldot is, hogy igyék. Nem
kellett neki kétszer mondani. Csurgott a bor az állára, hasára, a magyarok nevették, mint a gyerekek. Tetszett nekik. Heribáld boldogan trónolt köztük, s hogy az
öröme teljes legyen, még egy nagy darab sült húst is a kezébe nyomtak.
A magyarok a bortól nekihevülve énekelni kezdtek, előkerült néhány zeneszerszám is, a fura ütemre Heribáld elégedetten ingatta a derekát. Az egyik katona
fölugrott, táncra perdült, példáját a többiek is követték, járták a tűz körül. Heribáld is talpra szökkent, próbálgatta a furcsa ugrós, forgós tánclépéseket. Leffegett a
saruja, röpködött a csuhája, a magyarok hujjogva éljenezték őt.
A mulatságnak egy kürt harsogása vetett véget, a magyarok villámgyorsan lóra pattantak, zárt rendben kivonultak a kapun. Heribáld sajnálkozva, bizonytalan
léptekkel utánuk botorkált. A lovasok meglengették feléje a süvegjeiket, aztán vágtára fogták, s pillanatok alatt eltűntek az út kanyarulatában. Heribáld integető
karja bánatosan lehanyatlott, visszacsoszogott a hamvadó tűz mellé, nagyot húzott egy öntöttvas fazékból, és révetegen bámulta a parazsat. Aztán csattintott az
ujjával, s csak úgy magában próbálgatta a magyarok tánclépéseit. Dúdolt is hozzá.
Beesteledett. Heribáld elfáradt, leült, hátát a falnak támasztotta, s már aludt is. Bizonyára a magyarokról álmodott.
Késő éjjel lopakodott be a kapun a barátok felderítő csapata. Fáklyák villantak, kirajzolódott az alvó Heribáld alakja. A barátok ijedten körülállták, egyikük
óvatosan megérintette.
– De hiszen él! Hé Heribáld, Heribáld!
Heribáld fölhorkant, álomittasan körülnézett.
– Hát nem öltek meg a magyarok?
– A magyarok? A magyarok, testvéreim, a világon a legeslegjobb emberek – mondta áhítattal, s lenyúlt maga mellé, megkereste az öntöttvas fazekat,
és jó nagyot húzott belőle.
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Lehel Kkürtje (Lengyel Dénes)
I. Konrád császár uralkodása alatt történt, hogy a magyarok Németországot
erősen feldúlták.
De amikor Augsburg városához érkeztek, ott erős ellenállásra találtak, mert Ulrik
püspök és a sváb urak csapatai vitézül szembeszálltak velük. Pedig a magyarok ezt
a várost mindenképpen el akarták foglalni.
A város lakói pedig követeket küldtek a császárhoz, és megüzenték neki, hogy
erősen szorongatják őket a magyarok. Konrád császár nem is váratott magára:
nagy sereggel indult a város felmentésére.
A magyarok pedig vigyázatlanok voltak, ezért a német és olasz hadsereg váratlanul
rohanta meg őket. Még menekülni se bírtak, mert a támadó seregek a Lech
folyónak szorították őket, az pedig az esőzések következtében erősen megáradt. A
folyó partján az ellenség a magyarokat megszorította, egy részüket kegyetlenül
meggyilkolta, másokat pedig fogságba vetett.
Fogságba ejtették ezen a helyen Lehel és Bulcsú kapitányt is. Mindjárt a császár
elébe vezették őket. A császár megkérdezte a vezérektől, ugyan miért olyan
kegyetlenek a keresztényekkel szemben. Erre így feleltek:
– Mi vagyunk a magasságos istennek bosszúállása, ő küldött rátok ostorul.
A császár pedig így szólt:
– Válasszatok magatoknak olyan halált, amilyent akartok. Lehel így felelt neki:
– Hozzák ide a kürtömet, előbb megfúvom, aztán válaszolok. Odahozták a kürtjét, ő
pedig közelebb lépett a császárhoz, mintha a kürt fúvására készülne, és a császárt
a kürttel olyan erősen homlokon vágta, hogy attól az egy csapástól a császár
meghalt.
Lehel azt mondta:
– Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon!
Ugyanis a szittyáknak az a hite, hogy akiket életük folyamán megölnek, azok a
másik világban nekik szolgálni tartoznak.
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Botond (Benedek Elek)
A magyarok csak nem tudtak nyugodni, harci kedvük nem lohadott a németországi nagy veszedelem után
sem. Amint erőre kaptak, meg sem is állottak a görög császár városáig.
Megijedt a görög császár a magyar sereg láttára, elzáratta a városnak mind a hét kapuját, hogy a
magyarok be ne mehessenek. Azt üzente, hogy ne ontsák egymás vérét, kár volna a görögért is, a
magyarért is, inkább álljon ki a görögök részéről is egy vitéz, a magyarok részéről is egy vitéz bajvívásra.
Ha a görög győz, a magyarok szépen menjenek vissza a hazájukba, ha a magyar vitéz győz, nagy adót
fizet a magyaroknak.
- Jól van - mondotta a magyarok vezére -, hát csak jöjjön az a vitéz.
Elmennek a követek, s hát egy óra sem telt belé, jő ki a vár kapuján egy rengeteg nagy óriás, s két karját
összefonva, megáll a magyarok előtt, s mondja nagy büszkén:
- Hadd lám, ki mer kiállani velem! De egyszerre kettő jöjjön, eggyel nem is kezdek.
Összenéztek a magyarok, szikrázott a szemük a haragtól, s egyszerre száz is kiáltotta:
- Én is kiállok! Én is!
A legmerészebb volt azonban köztük Botond, egy köpcös, tagbaszakadt ember, ez egy szempillantásra
kivált a seregből, elejbe állott a görög vitéznek. Mondta neki:
- Hallj ide, görög óriás, Botond az én nevem. A legkisebb vitéz a magyarok közt. Állíts csak te magad
mellé még két görögöt!
S amikor ezt mondotta, megforgatta a buzogányát, s úgy vágta a vár vaskapujához, hogy egyszeriben
kettéreccsent. Akkora lyukat ütött a kapun, hogy egy növendék gyermek ki-be sétálhatott rajta.
- No, no - ingerkedett az óriás -, kár volt eldobnod azt a buzogányt!
- Nem kell nekem sem buzogány, sem kard - mondotta Botond, s üres kézzel ment a görögnek.
Egyszer jobbra lódította, aztán balra; akkor felkapta, megkeringette a levegőben, s úgy a földhöz
teremtette, hogy ha hét lelke lett volna, az is kiszalad belőle. De bezzeg szégyellte ezt a csúfságot a görög
császár. Ott ült a vár fokán egész háza népével, s udvarával, s szentül hitték, hogy az óriás legyőzi
akármelyik magyart. S lám, a legkisebbet sem tudta legyőzni. Szégyenszemre visszatakarodtak a
palotába, s a császár akkora adót vállalt, amekkorát csak kívántak, csakhogy hagyják békességben a
magyarok.
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Egyéb infórmáció
“Meggyőződésem, hogy a csodák és a szépség világába vetettek minket egy
különleges képességgel - hogy értékeljük ezt a világot, egyes esetekben
szórakozzunk fejlesztésében, és segítsünk más embereken míg itt vagyunk - és
mindezen keresztül élvezni az életet, vagyis boldognak lenni.” Baden-Powell
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Honfoglalás történeleme (Wikipedia)
Az 5. század óta az eurázsiai sztyeppén a keletről nyugatra mozgás volt
a jellemző. Ez hozta a hunokat, avarokat, onogurokat és a magyarokat
is Európába, végül törvényszerűen mind a Kárpát-medence területén
jutottak a legnyugatabbra.
670 körül a Fekete-tengertől északra levő sztyeppén nagy változások történtek. Felbomlott az onogurbolgár birodalom, amelyik alapítójának, Kuvratnak a halála után fiai irányítása alatt állt. Az ő viszályukat
kihasználva a kazárok és magyarok benyomultak területükre, a bolgárok több csoportra szakadtak. A
volgai bolgárok Kotrag vezetésével északkeletre a Volga vidékére, a dunai bolgárok Aszparuh vezetésével
délnyugat felé a Duna vidékére, egy másik csoportjuk pedig Kuber vezetésével a Kárpát-medencébe
költözött, ahol az Avar Birodalom hűbérese lett. A magyarok ekkor foglalták el Etelközt, a nagyjából
a Duna és a Dnyeper közé eső területet.
Elképzelhető, hogy az ekkor szétvándorló bolgárokkal kisebb magyar csoportok is tartottak. Ezt támasztja
alá a Julianus barát által 1235-ben megtalált Magna Hungaria Volgai Bolgárország mellett. 922-ben őket
nevezte ibn Fadlán baskíroknak. De az is lehet, hogy ez a bolgárokhoz csatlakozás csak később, a
kazároknak az araboktól elszenvedett 737-es veresége után történt, amikor a bolgárok északabbra
húzódtak, távolabb a kazár fennhatóság alól.
Egyes elképzelések szerint hasonlóképpen a bolgárokhoz csatlakozott magyar csoportok bevándorlása is
lehet a 670-ben a Kárpát-medencében régészetileg megfigyelhető etnikai átrendeződés, a griffes-indások
megjelenése mögött.
Az írásos forrásokban a magyarok 839-ben jelennek meg, amikor bizánci forrás szerint az Al-Dunánál tartózkodtak és bolgár felkérésre Bizánc ellen vonultak. A
magyarok ekkorra erősödtek meg annyira, hogy végleg elszakadjanak a kazár befolyás alól és teljesen önálló politizálásba kezdjenek. Valószínűleg azért építették a kazárok Sarkel
erődjét 838-ban a Don alsó folyásánál, hogy biztosítsák határukat a magyarok felé.
A honfoglalás nem egy év alatt zajlott le, és legalább két nagyobb szakaszban. Először az ország keleti felét, majd később a 10. század elején a nyugati felét foglalták el.
Utóbbira az adott alkalmat, hogy 899-ben Arnulf császár szövetséget ajánlott a magyaroknak Berengár ellen. A hadjárat idején azonban meghalt Arnulf, így – hasonlóan
Szvatopluk öt évvel korábbi halálához – a magyar felfogás szerint megszűnt a szövetség, az Itáliából visszatérő csapatok elfoglalták a Dunántúlt és 902-ben morvák által birtokolt
északnyugati területeket, ami után a morva állam megszűnt. Mindezek a hódítások nagyobb csaták nélkül zajlottak, a magyarok nem ütköztek számottevő ellenállásba.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglalás
MAGYAR MONDAKÖR | 2018-2019
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Honfoglalási fegyverek
A honfoglalási kor magyar harcosainak fegyvereiből gyűjtöttünk
össze tíz kimagasló darabot

A kopja közkedvelt fegyver
volt a lovas katonák
körében, nem meglepő
tehát, hogy a források
szerint honfoglaló őseink is
alkalmazták. A lovas harcok
során gyakran alkalmazott
eljárás volt az ellenség
földre taszítása, ehhez
pedig kiváló eszköz volt a
két méternél is hosszabb
szálfegyver.

MAGYAR MONDAKÖR | 2018-2019

A kelevéz egyaránt
volt szálfegyver és
hajítófegyver, bár a
források szerint
leginkább
hajítódárdaként
használták a
háromágú
harceszközt.

Széles körben elterjedt, és a
honfoglalás korát is túlélte a
csataterek rettegett fegyvere,
a fokos. A közelharcban
alkalmazott fegyvert kiválóan
lehetett használni csonttörésre,
nem beszélve arról, hogy egy
jól irányzott sújtás a sisakot és
a pajzsot is szétzúzta. Ha
megfelelő kemény fából
faragták a nyelét, a harcos egy
kardcsapást is kivédhetett
vele.

Bár kevés forrás tesz
említést róla, nem kizárt,
hogy a honfoglalás korában
a nyilak mellett
parittyákkal is támadtak a
magyarok. A bőrből készült
harceszközök félelmetes
fegyverek lehettek avatott
kezek között, bár erre
konkrét bizonyítékaink
nincsenek.

https://www.honvedelem.hu/cikk/54335_tiz_honfoglalas_kori_magyar_fegyver

A szablya nem magyar
találmány, ám a honfoglalás
kori magyar harcosok szablyái
számos újdonsággal bírtak. A
könnyű és hajlékony fegyverek
markolata a pengével
ellentétes ívben görbült, ezzel
növelték meg a kardcsapás
erejét.
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Honfoglalási fegyverek
A honfoglalási kor magyar harcosainak fegyvereiből gyűjtöttünk
össze tíz kimagasló darabot

A könnyű bőrpáncél
mellett a források szerint
valószínűleg használtak
pajzsot is, ami a sikertelen
Lech-mezei csatáról szóló
krónikából derül ki, amiben
leírták, hogy a magyarok a
vereséget érezvén,
„eldobálták fegyvereiket,
pajzsaikat”.

MAGYAR MONDAKÖR | 2018-2019

Mivel a honfoglalás
kori sírokban számos
süveget díszítő
fémcsúcsot találtak a
régészek, így biztosra
vehető, hogy őseink
ezeket is használták.

A magyarok reflexíj, más
néven visszacsapó íja
valóban félelmetes fegyver
volt. Felhúzása nagy erőt,
elkészítése pedig hatalmas
precizitást igényelt, cserébe
páratlanul hatékony volt,
számos csata kimenetelét
döntötte el használói javára.

A fáradalmakban és a
harcokban edzettek, testi
erejük mérhetetlen… karddal
csak keveseket, de sok ezreket
ölnek meg nyilakkal,
amelyeket olyan ügyesen lőnek
ki szaruíjaikból, hogy lövéseik
ellen alig lehet védekezni" –
írta a korabeli krónikás
harcosainkról de nem kevéssé
ismert az imádság sem,
miszerint „a magyarok nyilaitól
ments meg, Uram, minket”.

https://www.honvedelem.hu/cikk/54335_tiz_honfoglalas_kori_magyar_fegyver

Megfelelő nyílhegy nélkül mit
sem értek volna a magyarok
nagyszerű visszacsapó íjai.
Ezek elkészítése már nem az
íjasmesterek, hanem a
kovácsok feladata volt, élesre
fenését pedig maguk a
harcosok végezték el, amikor
éppen nem voltak csatában.
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Honfoglalási viselet
Őseink ruházatukban az ázsiai ruhadarabokat hordták és azokat fejlesztették tovább, így Európában egyedülálló
viselettel jelentek meg. Ruhadarabjaink ősi formában Magyarországon megérték a mát.

Valószínű, hogy a férfi és a női viselet között nem volt
nagy különbség, csak a nőké finomabb anyagból
készült.
A bársony és a brokát arab-perzsa és bizánci úton
került a magyarokhoz, a vászon, bőr, nemez
ruhaanyagokat és ruhákat maguk állították elő. A
férfiak és nők felsőtestét legtöbb esetben felálló nyakú
rövid finom kender-, vagy lenvászonból készült
dísztelen ing fedte, ezt csuklónál pánttal szorították le.
A ruhák összekötésére gombokat, pitykéket, szalagot
és kötőt használtak. A férfiak mokaszin típusú,
félhosszú szárú csizmába befogott bő nadrágot
viseltek, amilyent a hunok kecskebőrből készítettek.

A nők középen gombolódó ujjaskabátot (kazakot) hordtak, felette kaftánszerű köpönyeget,
amit elöl gombsor tartott össze.
A derékon pártaövvel csatolták. A kazakot bő és csizmába szorított nadrág fölött viselték.
A szegények (ínyek) és a nemesek (bők) ruhái között csupán a díszítésben volt különbség.
Hordtak még pendelyt (alsóruha, vászoning), pártát (pántos fejdíszt), valamint alacsony
csizmát, mint a férfiak, illetve számos kiegészítőt, ékszereket.
Ezen utóbbiak közül kiemelkedik a mellkorongnak nevezett hajfonatdísz, a bogyósoros
fülbevaló, nyakperecek, karperecek.

A férfiak felsőruhája ujjas, derékban átkötött övvel,
textilből vagy bőrből készült combközépig érő, a
módosaknál nemesfém veretekkel ékesített kabát,
kaftán volt. A lovaglás miatt a kabát kétoldalt is
felvágott volt.
Elterjedt viselet volt még a kuzs (szőrös bőrből készült
ködmön), szokmány (durva gyapjúból készült hosszú,
bő felöltő), szűr (panyókára vetett ruha, suba/guba
(pásztorviselet, galléros, csuklyás), és a kucsma
(hegyes bőr- vagy nemezsüveg).
Az átlósan áthajtott kaftánok rekonstrukciója
(Forrás: A honfoglalók viselete, 152)
MAGYAR MONDAKÖR | 2018-2019

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muvesz
ettortenet-8-evfolyam/egy-honfoglalo-nep-a-magyarok-targyikulturaja-a-9-10-szazadban/viselet

Előkelő magyar férfiak öltözete, László Gyula grafikája

http://www.kiszely.hu/istvan_dr/036.html
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Magyar mondák történelmi rajzfilmek (Youtube)
1986-tól 1988-ig futott egy magyar televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a
Kecskeméti Filmstúdió készített 1986 és 1988 között. Írója és rendezője
Jankovics Marcell, zeneszerzője a Kaláka együttes, producere Mikulás Ferenc
volt.
Mondák a magyar történelemből- Álmos vezér
https://www.youtube.com/watch?v=-Sghmy6tX_Q
Mondák a magyar történelemből - A fehér ló mondája
https://www.youtube.com/watch?v=Htt1cAOvVXM&list=PL602ABB35EE827C5B&index=2
Mondák a magyar történelemből – A Szentgalleni kaland
https://www.youtube.com/watch?v=Hd2VYJOT8mg&t=4s
Mondák a magyar történelemből - Lehel kürtje
https://www.youtube.com/watch?v=ftpa5qRWusE&index=4&list=PL602ABB35EE827C5B
Mondák a magyar történelemből - Botond
https://www.youtube.com/watch?v=1evLPnc8oC0&list=PL602ABB35EE827C5B&index=5
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A magyar népzene és annak eredete
"A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és
az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne
mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket„ - Kodály Zoltán
A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Az, hogy a magyar
népzene ma is eleven valóság annak köszönhető, hogy annyira más, mint Európa minden indoeurópai
népének a zenéje, ezért az nem tudta megváltoztatni, hiszen a nyelvvel, a táncművészettel, a
hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött, és ma is
magyarságunk szerves részét alkotja. Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez; annak feltárása
nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.
Attila lakomáján - erről Priszkosz rhétor tudósít - két énekes jött a terembe, hogy a nagy fejedelem előtt
erényeit és győzelmeit maguk szerezte énekekben adják tudtul a világnak.
Priszkosz megemlékezett a "fátyol alatt vonuló szkíta dalokat éneklő lányokról".
A Kárpát-medence felé közeledő avarokról jegyezte fel a görög Theophylaktosz, hogy "vallásos énekekkel
magasztalják az áldott anyaföldet"; ugyanő három csoportba osztotta az avarok muzsikáját: hősi énekekre
(hümnoi), csatadalokra (paiones) és népi táncmuzsikára (aszmata). Leírása szerint dalaikat részben
magányos énekesek - afféle pusztai rapszodoszok -, részben többen énekelték esténként a tábortűznél.
Éneküket húros hangszerrel kísérték.
A Nesztor-féle Krónika a 885-ös Kijevi hadjárattal kapcsolatban is említést tesz a magyarok énekeiről. Az
ősmagyaroknál a regősök a harci cselekmények előtt hosszan és részletesen adták elő őseik harci erényeit és
tetteit, hogy a harcosokat bátorítsák.
Anonymus Gesta Hungarorumában olvassuk, hogy "a tekerőlantok, az édes szavú kobzok és sípok
valamennyien megszólaltak és az énekesek is éneküket mind előadták".

http://www.kiszely.hu/istvan_dr/018.html
MAGYAR MONDAKÖR | 2018-2019
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KMCSSz Akadályverseny
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