
 

 

Szeptember 24.- A magyar pogányság emléknapja 

 

Miért pont erre a napra? 

Mindenképp olyan időpontot szerettünk volna, amely valamilyen formában össze is függ 

a témával, de sajnos a pogánylázadásokkal kapcsolatban nem nagyon maradtak fent 

pontos időpontok, hiszen azt a keresztény krónikaírók annyira nem tartották fontosnak. 

Az egyetlen fontos dátum, amit meg kívántak örökíteni, az Gellért püspök halála volt az 

1046-os Vata-féle pogány lázadás időpontjában. 

Félreértés ne essék, természetesen nem azért jelöltük meg végül ezt az időpontot végül, 

hogy kötözködjünk más vallású személyekkel, de tényleg ez az egyetlen kézzel fogható 

dátumunk. 

 

De, akkor kire és mire emlékezünk meg? 

Ez természetesen emberfüggő is, de ezen a napon elsősorban a magyar pogány őseink 

megtisztelését gondoltuk kitűzni. Ilyen személy például Vata, Vata-fia János, esetleg 

Koppány (bár az ő személye kapcsán sok a kérdés, de a téma is eleve ilyen, szóval 

mindeni döntse el maga), de akár azok a vezetők is, akik még a pogány magyarságot 

vezették dicsőségbe (Árpádról és Álmosról például feltételezhető, hogy szakrális 

vezetők, vagyis kendék voltak uralkodásuk alatt). No, meg persze tisztelet jár minden 

olyan névtelen ősnek is, aki életével vagy halálával fizetett a hitéért, és ne feledkezzünk 

meg a szintén keresztény vallásra kényszerített magyarországi kunokról se, akiket a 

magyarság szempontjából akár a pogány múltunk tükreként is hívhatnánk. 

 

Szerintem így a poszt lezárásához jól illeszkedne, ha "Diószegi Vilmos: A pogány 

magyarok hitvilága" című műből elhoznám kedvenc idézetemet, mely jól jellemzi, hogy 

a kereszténység elterjedése után is mily sokáig –sok helyen a mai napig- élt/él az 

emberekben a táltosok iránti tisztelet, akik Óðinhoz hasonlóan gyakran adták és adják a 

fejüket vándorlásra, ezzel is arra figyelmeztetve az egyszerű embert: légy barátságos és 

vendégszerető a vándorral, mert sose tudhatod, hogy ki lakozik az álca mögött! 

„Valamikor a hetvenes évek elején történt, surbankó koromban. Nagy darab földet 

béreltünk a Csífen. Nacsak, ahogy egyszer idesapám, én, meg három szolgalegény ott 

tüzelgettünk a földön, a lovak faránál, hát valaki szép csendesen benyitja az ajtót. Hát 

egy olyan 16-17 éves forma fattyú húzódott be. Kínála idesapám kenyér-szalonnával, de 

nem kellett neki. Nézte csak a tüzet. Nagy szeme volt. Semmit se szólt. Egyszer azon 

vesszük észre, hogy amint ott ült az ágasfának vetett háttal, hát csak lassan hátra 

bicsaklott a feje. Feri bátyám éppen felállott, hogy a lovakhoz megy, oszt meglátta. Intett, 

hogy nézzük csak. A fiú nyitott szájából kilátszott a foga, még pedig alól, felül két-két sor. 

Na, ehol van ni! – gondoltam. Azt mondja édesapám: ’Isteni szerencse, hogy jól bántunk 

vele! Táltos ez, te. Ellent ne vessetek neki.” 

(Szűcs, 1942, 125-6.) 

 



 

 

 

A magyar pogányság küzdelmei I. - Géza, István és Koppány 

Noha biztos, hogy a magyarok már a Kárpát-medencébe érkezés előtt is találkoztak már 

a kereszténységgel vagy annak követőivel, még csak eszükbe se jutott annak felvétele. 

Az első ilyen gondolat Géza fejedelem (akit amúgy a korabeli keresztény krónikák már 

királynak neveznek) alatt valósult meg, aki politikai okokból megkeresztelkedett 

udvarával és családjával együtt, felvéve az István nevet fiával együtt. A fennmaradt 

források szerint Géza még áldozott a magyarok Öregistenének is: ”Elég nagyúr és 

gazdag vagyok ahhoz, hogy két istent szolgáljak.”- idézi Gézát Merseburgi Thietmar 

felháborodva. 

Géza fejedelem a források szerint kifejezetten kegyetlen király volt, így kereszténységét 

örömmel használta fel hatalmának megszilárdítására és más potenciális ellenfelek 

leverésére. Ugyan haláláig még nem sikerült minden politikai ellenfelével leszámolnia, a 

nyugati kereszténység nevében sikeresen öldösött a népek között, és ugyanerre 

hivatkozva halála előtt (997-ben) az öröklődési kérdésben nem az ősi magyar szokást 

követte, hanem a nyugati primogenitúrára(mely azt jelenti, hogy a legidősebb fiú 

gyermek örökli az apa tisztségeit) támaszkodva fiára, Istvánra hagyta trónját Koppány 

helyett. 

Ez ellen természetesen Koppány fellázadt, így – valószínűleg Veszprém környékén – 

István és Koppány között csatára került végül sor, ahol maga Koppány is meghalt, akit a 



 

 

hagyomány szerint I.István felnégyelt és a négy darabot négy vár kapujára tűzte ki 

elrettentésül. 

 

Egy kis érdekesség: Ezt kapjuk, hogyha összekötjük azt a négy várat, ahol Koppány négy részét kitűzték. 

Ez a Koppány-féle lázadás sokak szemében pogány lázadásként híresült el. Koppányról 

annyit tudunk, hogy valószínűleg ő is megkeresztelkedett, de csak színleg, mint Géza – 

István elleni lázadásához pedig keresztényellenes propagandához nyúlt, ezért sok 

pogány csatlakozhatott seregéhez. A sok kérdőjel és az események alakulása miatt nem 

tudhatjuk, vajon Koppány hogyan viszonyult volna később a pogányság kérdéséhez. 

István pedig valószínűleg szintén pogányként született, Vajk néven, majd később, 

apjával egyetemben keresztelkedett meg és vette föl az István nevet. Hatalomra 

kerülése után folytatta apja munkáját, megerősítette hatalmát és kiterjesztette a 

keresztény egyház hatalmát az országban (10 egyházmegyét és különböző apátságokat 

is alapított). Ugyancsak kötelezővé tette a keresztény vallásgyakorlatot, a 

templomépítéseket, a papok ellátását és tiltott minden ősi pogány szertartást. 

I.István élete alatt több (pogány) lázadásról nem tudunk, hiszen hatalmát méltóképp 

megerősítette. 

Az ezutáni zavaros időkből se tudunk pogány aktivitásról egészen 1046-ig, Vata 

pogánylázadásáig. Ezekben a zűrzavaros időkben a nép megelégelve Orseolo Péter 

hatalmát, visszahívták az országba Vazul fiait, Andrást, Bélát, és Leventét, akiket a 

pogányok is fogadtak kéréseikkel. A Képes Krónikában így olvashatunk erről, a 

pogányokkal korántsem rokonszenvező szerző tollából: 

„Mikor aztán Újvárba érkeztek, melyet Aba király épített, íme csapatostul özönlött 

hozzájuk mind a magyar sokaság, és ördögi sugallattól felgyúlva, megátalkodottan 

követelték Andrástól és Leventétől, engedjék meg, hadd éljen az egész nép pogány 

módra, ölhessék le a püspököket és egyháziakat, ronthassák le az egyházakat, 

vethessék el a keresztény hitet, és tisztelhessenek bálványokat. Meg is engedték nekik, 

hogy kövessék szívük óhajtását, hogy menjenek és vesszenek el ősatyáik 

tévelygéseiben, különben nem harcoltak volna Andrásért és Leventéért Péter király ellen. 

Belus várából Vata volt a neve annak, aki először ajánlotta magát az ördögnek, 



 

 

leborotváltatta fejét, és pogány módra három varkocsot eresztett; sok idő múltán fia, 

János is atyja szertartását követte, sok varázslót, jósnőt és táltost gyűjtött maga köré, 

akiknek bűvölése-bájolása igen beajánlotta őt az uraknak. Egyik Rasdi nevezetű 

papnőjét a legkeresztényibb Béla király fogatta el, és oly sokáig tartotta börtönbe zárva, 

amíg saját lábait ette meg, és ott veszett. Meg vagyon írva a magyarok tetteiről szóló 

régi könyvekben, hogy a keresztényeknek teljességgel tilalmas volt feleséget venni Vata 

és János nemzetségéből, akik úgy eltávoztatták a magyarok népét Krisztus hitétől a 

kegyelem idején, amiképpen Dátán és Abiron lázadást támasztottak az Úr ellen az 

ótestamentum korában. Ekkor tehát Vata átkos és kárhozatos biztatására mind a nép az 

ördögnek szentelte magát, lóhúst ettek, és mindenféle gonosz bűnt cselekedtek. 

Megölték a katolikus hitnek szolgáló papokat és világiakat, és lerontották Isten számos 

egyházát.” 

A hercegek a pogányok segítségével nagyon hamar elsöpörték Péter hatalmát, őszre 

már a Dunáig birtokba vették az országot. Itt történt meg szeptember 24.-én Gellért 

püspök mártírhalála, akit valószínűleg a pogányok nem csak hirtelen felindulásból, 

hanem tevékenységéért bosszúból löktek le a Gellért-hegyről. 

Péter halálát és az ország visszafoglalását követően András lett a király, noha Levente 

volt az elsőszülött: a források szerint a pogány módon élő Levente 1046 vége felé 

tisztázatlan körülmények között meghalt (bizonyos teóriák összefüggésbe hozzák halálát 

a hitével), I.András megkoronázása után pedig megszilárdította hatalmát és 

visszaállította a kereszténységet fegyveres erőkkel és kemény törvényekkel. Vatához 

viszont nem mert nyúlni, a vezető valószínűleg visszavonulva ugyan, de megbecsült 

személyiségként halt meg a későbbiek folyamán. 

A legközelebbi és az utolsó pogány lázadásként elhíresült 

Vata-fia János vezette lázadás nem sokkal András halála és 

I.Béla megkoronázása után történt az 1061-ben összehívott 

székesfehérvári gyűlésen. Itt a király várakozásaival 

ellentétben hatalmas tömeg gyűlt össze, akik az előbb 

említett János vezetésével a pogányság visszaállítását 

követelték. A megszeppent uralkodó három nap haladékot 

kért, s ez idő alatt összegyűjtötte fegyvereseit és kegyetlenül 

szétkergette a népeket. Valószínűleg Vata-fia János is a 

megtorlásokban halt meg. 

 

A Képes-Krónika erről így ír: 

” ’Engedd meg nekünk, hogy atyáink szokása szerint pogány módra éljünk; hadd 

kövezzük meg a püspököket, ontsuk ki a papok bélét, öldössük le a deákokat, akasszuk 

fel a dézsmaszedőket, romboljuk le a templomokat, törjük össze a harangokat!’ Ennek 

hallatára a király megszomorodott, és háromnapi haladékot kért, hogy gondolkozzék a 

dologról. Ezalatt a nép elöljárói a magas állványokon ültek, és gonosz verseket mondtak 

a hit ellen; a népnek ez tetszett, helyeselte: "Úgy legyen, úgy legyen!" Mikor azután 

harmadnapra a választ várták, a király parancsára fegyveres katonák rontottak rájuk, 



 

 

közülük némelyeket megöltek, elöljáróikat a magas állványról leszórták és eltiporták, a 

többieket megkötözték, keményen verve korbácsolták, és így ölve, kötözve, korbácsolva 

is csak alig csillapíthatták le a lázadást a katonák. Azután tehát, hogy Szent István király 

kereszténnyé térítette Magyarországot, két ízben fordult vissza a pogányságra: egyszer 

András király idejében, másodszor Béla király napjaiban, amiképpen itt megírtuk.” 

Ezután már nem tudunk több pogány lázadásról, se komolyabb aktivitásról. Sok 

történész arra következtet, hogy Könyves Kálmán idejére komolyabb tömegek már nem 

vallották az ősmagyar hitet, mivel Könyves Kálmán ekkor szünteti be a pogány magyar 

”boszorkányok” elleni üldöztetéseket (pontosabban kijavítja a fogalmat egy másikra). 

 

üdv, 

Farkas Vendel/ValhallaRising 
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