
Szerettek jégen csúszkálni? Akkor 
folytathatjuk az időutazást, hiszen az 
őstörténet olyan, akár a csúszós jég-

tükör! Ahány forrás, annyifélét állít. Ol -
vastátok novemberi mesémben: a nyugati 
történészek szerint Aetius nyerte meg a 
catalaunumi csatát, ám mi tényekkel bizo-
nyítottuk, hogy Atilla győzött. Hiába kutat, 
érvel sok bátor történész, hiába cáfolják 
meg a hazugságokat, hivatalos történet-
írásunk, tankönyveink ma is azt a hamis 
és negatív képet festik őseinkről, amelyet 
ellenségeink félelmükben találtak ki, és 
hitettek el a világgal. 

Ha a magyarság megismerné, és önma-
gában felismerné ősei igazi arcát, többé 
soha nem félne, nem lenne kishitű, félreve-
zethető, hanem büszke és legyőzhetetlen. 

A Kisjézus születésének ünnepén isme-
rősen zeng bennünk fogantatásának cso-
dája. Máriának az Úr angyala, Emesének 
álmában megjelenő szent madarunk, a 
turul hozta hírül, hogy fia születik. Jézus, 
az Istenfiú azért jött, hogy visszahozza az 
emberek közé a szeretet szövetségét. 
Álmos küldetése az volt, hogy Isten osto-
rának, Atillának örökébe lépjen, visszave-
zesse a magyarokat a Kárpát-medencébe.

Álmos nagyfejedelem, Ügyek és Emese 
fia 819-ben született. Csak azt szokták 
róla megemlíteni, hogy turul jelezte szüle-
tését, és Árpád apja volt. Pedig jelen-
tősége ennél sokkal nagyobb. 

Ráadásul igazság-radarunk is vil-
logni kezd: ha az ő születését kísérte 
égi jel, miért nem róla nevezték el az 
uralkodóházat, amely Emese méhéből 
fakadt? Lám, ismét tetten értünk egy 
történelmi ferdítést. Az Árpád-ház 
nevet évszázadokkal később találták 
ki. Korabeli forrásokban sehol nem 

leljük. Miért is 
adtak volna új 
nevet annak, 
ami már réges-
rég létezett, és 
persze neve is volt? 
Turul nemzetség volt 
a magyar uralkodók „családneve”, s ez 
bizony nem Árpáddal, Álmossal, hanem 
évezredekkel korábban, Nimróddal kezdő-
dött, és sumér, szkíta, pártus, hun uralko-
dók hosszú sorával folytatódott. Nem 
véletlenül díszítette Atilla zászlaját, Álmos 
pajzsát a koronás turul. 

Ezek szerint Eme sének a turul nem azt 
jövendölte meg, hogy új uralkodó-nem-
zetség fakad méhéből, hanem azt, hogy 
fia és utódai elvezetik népüket messze 
nyugatra, őseik földjére, ahol bő folyó-
ként árad majd szét a magyarság. 
Álmossal és fiával, Árpáddal új korszak 
kezdődött, de nem új uralkodóház, kár-
pát-medencei bejövetelük pedig nem 
honfoglalás, ha nem hazatérés.

Aki Turul-nemzetség helyett Árpád-
házat, honvisszafoglalás helyett honfogla-
lást emleget, több ezer évvel megrövidíti 
múltunkat, s gyökereinkkel együtt nyesi-
nyirbálja jövőnket is.

A turul jelezte Álmos születését, segítet-
te harcaiban, és mutatta népének az utat 

ÁLMOS VEZÉR

Álmos vezér.
László Gyula rajza
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a Kárpáthazáig. Álmost ereje, vitézsége, 
hadi tapasztalata és jellemének szilárdsá-
ga méltóvá tette az égiek által neki szánt 
feladat végrehajtására. Hiszen hatalmas 
mű volt a honvisszafoglalás. Nem egy-két 
évig, hanem évtizedekig tartott. Leg fon-
tosabb feltétele az összefogás, a fegyelem 
és az erő volt. Az Etelközben a hét magyar 
törzsfő vérszerződést kötött: igazságos és 
méltányos törvényekkel szabályozták 
egységüket (alkotmány volt ez a javából!), 
Álmost és utódait vezérnek fogadták el. 
Hadseregük kitűnően képzett, felfegyver-
zett és fegyelmezett volt. Ma logisztikának 
hívják azt a hihetetlen előrelátást, szerve-
zést, amellyel biztosították az asszonyok, 
gyermekek, öregek védelmét, ellátását, 
a tengernyi ménes, gulya, nyáj terelé- 
sét Belső-Ázsiától, Dentu-Magyariá tól a 
Duna-medencéig. Mintegy ötszázezer 
ember és többmillió állat tette meg az 
1500 km-es távolságot.

Nekünk minderről azt tanítják, hogy a 
besenyők elől menekültünk az „új” hazá-
ba... Gondolkodjatok, kis hadvezéreim! 
Egy fejvesztve menekülő, zilált nép képes 
lett volna néhány év alatt birtokba venni 

az egész Kárpát-medencét, 
és 907-re oly erős orszá-

got, sereget szervezni, 
hogy szétverje az ellene 
összefogó szinte teljes 
európai haderőt?

Álmos kitűnő hadvezér 
és diplomata volt. Akivel 
csak lehetett, szövetséget 
kötött, aki ellenszegült, 
azt legyőzte.

Hallottatok fényes kijevi győzelméről? 
Mostanáig én sem. Bezzeg a hét gyász-

magyar, a muhi vereség, a mohácsi vész 
vagy Rákóczi bujdo-
sása bele van égetve 
a nemzet emlékeze-
tébe! De hány győz-
tes csatát tudunk 
kapásból felidézni? 
Pedig sokkal több 
van belőle. 

Megpezsdül a vérünk, ha elolvassuk 
Komjáthy István regéjét a kijevi csatáról. 
Álmos nem engedhette, hogy a kijevi her-
ceg hátba támadja a Kárpát-medence felé 
vonuló népét, így hát szövetséget ajánlott. 
A herceg ezt elutasította, és a kunokat 
hívta segítségül. Bár a kunok is sztyeppei 
lovasíjászok voltak, a magyarok legyőzték 
őket. A hét kun vezér hűséget esküdött 
Álmosnak, a kijevi herceg nagy hadisarc-
cal járult elébe, és adófizetője lett. A to -
vábbvonuló fejedelem utóvéd sereget 
hagyott Kijevben, amelynek székhelyét a 
Dnyeper partján ma is Magyar Dombnak 
(Uhorszka Hora) nevezik.

Zsigmond Emese

Keressétek meg  
a négy szomorú törté-
nelmi esemény évszá-

mát. Soroljátok fel 
néhány győztes  

csatánkat.

Szeptemberi megfejtések: Hunor és Magor jó testvérként vállvetve 
küzdenek, segítik egymást, a Bibliából ismert Káin viszont ver-
seng, irigykedik, s végül megöli testvérét, Ábelt. Ugyanezt teszi a 
latin mondabeli Romulusz is fivérével, Rémusszal. Nyertesek: And-

rás Adrienn, Csíkkozmás; Gyerő Salamon, Kolozsvár.

A magyarok Kijev előtt.
Vágó Pál festménye
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