
Etana és...   

 

Némely történetek a messze múltnál is régebbi időben keletkeztek, nem is tudjuk, hogy 

mikor. Talán akkor, amikor a mesék, a regék, az imádságok, az énekek meg az országos és 

napi események még egybevegyülten keringtek a világban. Tehát akkor, amikor a fájdalom 

tartotta a rokonságot az örömmel és viszont. Az a világ még a Teremtés szőttese volt. Olykor 

ma is föl-föllobbannak színei a tömeges lélekirtástól valami szerencse folytán és erős 

őrangyali segítséggel megmenekült gyermeki szívekben.  

 

Égberagadás 

 

Etana égberagadása sumer kori pecséthengeren.  

„Így szólt a sas Etanához: 

Induljunk föl, Anu egébe! 

Mellemre feszítsd melledet, 

fogózz két szárnyam zászlajába, 

oldalamhoz szorítsd oldaladat!” (Rákos Sándor fordítása) 

 

 
 

A pásztor terelte báránycsapat élén régi jó ismerős, egy rackajuh áll. Előkelő jószág, mert 

latin neve is van: Ovis aries strepsiceros hungaricus. 

Visznek magukkal három ökröt, három hordó bort, hogy az óriás madár bírja a hatalmas utat. 

A magyar meseváltozatban Fehérlófia a saját combjából vág neki egy jókora darabot, hogy 

fölérjenek. A jó griff odafönt visszaöklendezi neki a combhúst. 

Így jutnak föl a Napvilágra.  

 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwiG9tms0cXYAhXJ4qQKHecIBxEQjRwIBw&url=http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_order%3D%26na_start%3D2888%26na_step%3D30%26t%3D9139311&psig=AOvVaw2M1ZzUWFJyfL1cT99p89Yq&ust=1515407058438304


 
 

Jó, a mese ideért, de a rackák? 

Miként került e jellegzetes magyar juhfajta oda? Majd onnan ide? A lexikon szerint őse 

Délnyugat-Ázsiában élt arkal volt (Ovis vignei var. arkal). Ott háziasították először a 

juhokat. Bökönyi Sándor akadémikus, a régészeti állattan, az archeozoológia egyik 

megalapítója szerint a magyar racka a népvándorlás korában jelent meg a Kárpát-

medencében. Talán eleinkkel jött?  

Egyedül nálunk őshonos!  

 

* 

A Ludas Matyi Európába két irányból érkezett. 

A Nyugat Európában fönnmaradt folyamközi változatban Matyi kétszer torolja meg sérelmét. 

A magyar változatban háromszor. Ennek valószínű magyarázata, hogy Fazekas Mihály 

katonaként Moldvában, az akkor még csángó többségű tartományban is szolgált néhány hétig. 

A költő tőlük tanulhatta a történet magyar szerkezetű változatát, miszerint Matyi háromszor 

torolja meg sérelmét. A hármasság ugyanis a magyar kultúrában alaptörvény. Három a 

királyfiak, a próbatételek, a mítikus évek napjainak száma, stb. 

* 

A legendák világából átlépünk az írott és sok más módon is adatolt történelembe, aminek 

jóvoltából az őshagyomány hirtelen összekapcsolódik az avar vagy hun, vagy magyar 

vezérek-fejedelmek életével. Például lakomáival és udvari mestereik ötvösművészetével. A 

korabeli források szerint a hunok írtak és olvastak, de biztos és megfejtett nyelvi adatunk 

egyelőre nincsen. Az avarok magyar beszédét írásemlékek tanusítják.1 E tényt hivatalos 

tudományunk elhallgatja. 

Talán az égi út azon pillanatát ábrázolja a Nagyszentmiklósi Kincs 7. századi korsójának 

domborítása, melyen ember-utasa éppen inni ad az őt magasba röpítő csuda-madárnak? 

 
 

                                                 
1 Környei csontlemez (VI. sz.), szavasi tűtartó (VIII. sz.) föliratai. Megfejtő: Vékony Gábor. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsia
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Arkal&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6k%C3%B6nyi_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1t-medence
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1t-medence
https://www.moksha.hu/utazas/suba-folott-podrott-szarvak-a-racka-reneszansza/


 

 

Nagyszentmiklósi kincs, 7. sz- korsó égberagadási jelenete Hampel József rajza (1894) 

Lássunk ugyane témára egy másik munkát – ugyancsak a Nagyszentmiklósi Kincs tárgyai 

közül. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Nagyszentmiklos_7a_korso_-_Hampel_1894.jpg


*  

 

Nagyszentmiklósi kincs, 2. sz. korsó. Bálint Csanád régész megállapítása szerint a lelet 

darabjai a VII.-VIII. sz. közt készülhettek. Úgy véli, hogy ez korsó a legkésőbbi. Avar 

munka? Egyelőre senki sem tudja, miként azt sem, hogy az avarok és köztünk milyen mély 

nyelvi és kulturális kapcsolat létezett. Annyi bizonyos, hogy az ötvös égbe-emelést ábrázolt. 

Hasonlóan az első képen, a pecséthengeren látható, Etana repülését mutató részlettel. 

* 

Nekünk, magyaroknak, a mi Tündér Ilonánkjut eszünkbe róla, akinek kastélya titkos-tiltott 

szobájában, szárnyánál fogva falra szögezve raboskodott a sárkány. A tilalom ellenére a hős 

bement hozzá: a sárkány persze becsapta és megszökött, ráadásul Tündér Ilonát is elrabolta.2 

* 

A Dél-Urálban és a körötte elterülő síkságon, a Kr. e. III.-II. évezred végén, váratlanul 

megjelent az érett bronzkori fölkészültséget mutató andronovói kultúra, a szabar/szabir 

tárgykészítő művészet kiforrott alkotásaival.Azért váratlanul, mert az első lelőhely után, a 

régészek által androvóinak keresztelt kultúra, nem az ottani finnugor népek „helyi 

                                                 
2 A történetet sokan földolgozták a Nagyszentmiklósi kincsig. Alapos összefoglalását ad Szili István Etana 

mennyei utazásától Emese álmáig c. könyvében Bérczi Szaniszló rajzaival Mikes International Hága, Hollandia 

2013. 

 



fejlődésének” eredménye, hanem valószínűleg „valahonnan délről” érkezett jövevény nép 

hagyatéka. E népet akkoriban szabirnak nevezték. Szibéria tőlük kapta nevét. 

A híres ún. „permi bronzok” készítése jóval a Krisztus előtti időkben kezdődött. Módszeres 

föltárásuk még messze van a befejezettségtől. Hogy csak egy példát vegyünk: az Urál-vidék 

szabirok lakta tája, ahol a legtöbb városuk állt, a közelmúltig a Vörös Hadsereg 

gyakorlatozására és titkos támaszpontjainak elrejtésére szolgált...  

A bennünket itt közelebbről érdeklő ún. sárkányemberes bronzöntvények eddig előkerült 

példányai nagyjából a Nagyszentmiklósi kincs tárgyainak kortársai. Keletkezési idejük 

zömmel a VI-IX sz., egész korszakot ölel át, a művek mégis oly erősen hasonlítanak 

egymáshoz, hogy föl kell tételeznünk a mögöttük álló képzetek egységét és állandóságát.  

* 

Láttuk, hogy a Nagyszentmiklósi kincs mestereire szemlátomást erősen hatott a korabeli 

bizánci aranyművesség ízlése, lásd pl. a 7. sz. korsó égberagadottjának „barokkosan loknis” 

hasát és mellét. A permi alkotókat ilyen hatások szerencsére elkerülték. Az ő műveik az idő 

haladtával egyre tisztultak, mélyültek, egyszerűsödtek. 

Sok közöttük rongált, viseltes. Ma már nem tudhatjuk, hogy minek köszönhetik 

fönnmaradásukat: adjunk hálát Istennek, hogy ilyen remekművek maradtak ránk, még ha 

olykor sérült állapotban is. 

* 

Ha türelmesen vizsgáljuk a bronzokat, rájöhetünk, hogy nem csupán kortársai, de szellemi 

testvérei a Nagyszetmikósi aranylemez-domborításoknak. Meg Etana égbe-emelésének. 

Mintha ugyanazt a mitológiai eseményt dolgoznák föl. Persze ki-ki a maga nyelvén. 

Mondhatni: tájszólásában... 

 

 
 

Ennek és a következő bronzmunkának az alkotó művésze erősen átfogalmazta a korábbi 

kompozíciót. A „fölső világba” emelendő hőst a szállító lény mellére helyezte. De nem teljes 

alakját, mert elvontabb, ezért csupán a leglényegesebb részét, a fejét ábrázolta. Jól kivehetően 

nem csonkolt, hanem eleven arcként.3 

                                                 
3 Ez és a következő kép V. A. Oborin és G. N. Csagin Csudszkije drevnosztyi Rifeja (Permszkoje knyizsnoje 

izdateljsztvo, 1988) c. könyvéből való. 

https://www.nyest.hu/renhirek/a-szarnyas-medverol


 

 

 
 

Ezen a VIII-IX. századi permi bronzöntvényen ismét Tündér Ilona gyönyörű, szívalakú 

arcában gyönyörködhetünk.  

* 

A Vatikáni levéltárban fönnmaradt Juliánus úti jelentése. Kimondatlanul tanusítja, hogy a 

Káma-Volga környéki rokonainknak eleinte nem volt se királyuk, se államuk. Ha mégsem, 

bizonyára fogadta valamelyik udvari főember, netán maga a király. Vagy legalább hallott 

volna róla a barát. E tényt a honfoglalás történetéből is tudjuk: közelebbről Árpád 

fejedelemmé választásából. Ha korábban lett volna közös „feje” a népnek, akkor a nagy 

vonulás elején nyilván nem emeltek volna maguk fölé uralkodót.  Holott a fogalmakat nyilván 

ismerték, hiszen nyugati szomszédságukban feküdt a bolgár királyság. Távolabbi példákat is 

ismerhettek, mivel híres kereskedőkként használták a Borostyán utat, és dél felé a Fekete 

tengerig, netán Bizáncig is eljártak (Iordanes 37.). 

Úgy gondolhatták az északi magyarok, hogy nincs szükségük fejedelemre. Nélküle is meg 

tudták védeni magukat bárki ellen. Elképzelésük évezredeken át igazolódott, hiszen északi 

hazájuk szomszédságában olykor föl-fölbukkanó finnugor vadászok, gyűjtögetők, halászok 

nem jelentettek veszélyt – nem lévén államuk, uralkodójuk, harcias nemességük.  

Sajnos, az utolsó próbán, a harcedzett mongolok ellen, elbuktak a szabíriai magyarok.  

Utódaik – talán? – a kaukázusi magyarok, akiknek újkori maradékai az önmagukat magyar 

leszármazottnak tartó kabardok. Vö. szabírok, kabarok, szabarok stb. Szótárukat és 

nyelvtanukat Szentkatolnai Bálint Gábor készítette el 1895-ben, a Zichy-expedíció tagjaként.  

                                                 
 



E hír vétele után az expedíció szervezőjét és pénzelőjét, Zichy Jenő grófot, a Magyar 

Tudományos Akadémia küldöttsége magas kitüntetés ígéretével rábeszélte a kutatás 

félbeszakítására.  

 

 

 


