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Megjelent: Dobogó. A szerves m!veltség lapja. 2010 december 10. 

Grandpierre Atilla: A magyar királyi jogar eredetér!l 

A magyar királyi jogar díszített nyelén hegyikristály gömbfej ül (1. kép),  

 
 

                         1. kép                                                                  2. kép 

rajta három stilizált oroszlán és és egy végtelenített, önmagába visszatér" jel, a „varázskötés” 
(2. kép) látható.  

A jogar nyelét rovátkolt, vékony drótból hajlított, ismétl"d" mintázat díszíti. Királyi jogarunk 
el"zményeit az "si eurázsiai m!veltségben találjuk meg, amely a Kárpát-medencét"l 
Mezopotámiáig, Árpád népének közép-ázsiai hazájáig terjed.  

A legrégibb jogart Moszkvától 180 kilométerre északkeletre, Szungír városának közelében 
találták meg, egy "skori sírban, amelybe i.e. 26 000 körül temették el az "skori királyt, 
különleges tárgyak egész sorával, 2936 mamutcsontból faragott gyönggyel, keresztpántos 
koronával, zsinóros mentével és Nap-korongos, mamutagyarból kiegyenesített, 2,40 méter 
hosszú királyi jogarral (3. kép; részletesebben lásd a szerz" „Királyi mágusok "snépe, a 
magyar” cím! könyvét).  

A szungíri király az orosz régészek szerint az uráli népcsoporthoz tartozott.  

2004-ben jelent meg a hamburgi régész-professzor, Blagoje Govedarica hatalmas 
monográfiája: „Jogarhordozók: a sztyeppe urai” címmel. Ebben részletesen dokumentálva 
kimutatta, hogy a jogarak a Kárpát-medencéb"l terjedtek el az eurázsiai síkságra. El"ször az 
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Alduna, majd a Meótisz, a Volga-Káma könyök és a Kaukázus térségébe, mégpedig i.e. 5 
100-tól kezd"d"en.  

 

 

3. kép. A szungíri királysírban Nap-korongos, 2,4 méter hosszú mamutagyar-jogarral 
temették el a szungíri királyt i.e. 26 000 körül. 

A Kárpát-medencében a magyar királyi jogarhoz hasonló, buzogány-szer! jogarak kerültek 
el" az i.e. 5 000 körül kezd"d" rézkorból (például Bátaszék, Meleg-Földvár, az Er"sd-
Kukutyin-i m!veltség körzetéb"l), a bronzkorból (Bell-Beaker, vatyai kultúra). A magyar 
királyi jogarral rokon a szumír Kis város Mesilim nev! királyának jogara (kora: kb. i.e. 2 
500), amely szintén gömbfej-alakú, és szintén oroszlánokkal díszített (4. kép).  

 

4. kép. Kis város Mesilim nev! királyának jogara Mezopotámáiából, i.e. 2 500 körül. 
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5. kép. Arany királyi jogar Ciprus szigetén, az i.e. 11. századból. 

Ráadásul a végtelenített, önmagába visszatér" jel éppúgy megtalálható rajta, mint a magyar 
jogaron. Figyelemre méltó, hogy a mükénéi kultúra hatása alatt álló Ciprus bronzkorából, i.e. 
1 100 körüli id"szakból származik egy, a magyar királyi jogarhoz hasonló arany királyi jogar 
(5. kép).  

 

6. kép. Kaukázusi szkíta jogar Lurisztánból, i.e. 8-7. szd. 

A vaskorból jól ismertek a szkíta buzogányok, az egész eurázsiai síkságon, a Kárpátoktól 
Koreáig és Észak-Indiáig. Szintén királyi jogarunkhoz hasonló alakú a kaukázusi szkíta, 
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Lurisztánból származó jogarfej (6. kép) az i.e. 8-7. századból. Még közelebbi rokonságban áll 
jogarunkkal az i. sz. 8. századi avar királyi (kagáni) jogar (7. kép).  

 

7. kép. Gömbfejes avar királyi (kagáni) jogar a 8. századból. 

A kérdés világszerte elismert szakért"je, Alföldi András nemzetközi bizottságot szervezett, 
amely megvizsgálta az avar királyi jogar St-Maurice-ban fennmaradt maradványait, és 
ezekb"l helyreállította az eredetit. Alföldi 1948-49-ben közölte alapvet" tanulmányát a 
&'()*+,-(.)!./-!*+,0'(1'-(*+,'!2-+,34546('!789!:78*)6'*+,(+,)' 10. kötetében. Vizsgálata 
nyomán fontos megállapításokra jutott. A St-Maurice-i avar jogar díszít"elemeit és jelképeit 
összehasonlító m!vészettörténeti módszerével vizsgálta felül és meglep"en sok közös vonást 
tárt fel a magyar királyi jogarral. „A sztyeppei népek köréb"l birtokunkban van a gömbös 
jogar változatainak egy ragyogó példája, amely egyben rövid fogantyús  és ez a magyar 
királyok koronázásánál a 10. század óta szerepl" tiszteletreméltó jelvény a koronázójogar... 
f"képpen a jogar kristálygömbjét a nyelével egybefoglaló aranylemez ügyes alkalmazása a 
legkézenfekv"bb és egyetlen analógiát mutatja a mi rekesz-zománcos aranygömbünk 
meger"sítésével. A magyar királyi jogar oroszlánjai nyakán lév" viráglevelek is azonnal a St-
Maurice-i zománcgriffek nyakdíszeire emlékeztetnek. Ezt a jogartípust a Déloroszország 
területén megtelepedett magyarok már 896 el"tti id"kben alkalmazták és innét vitték az új, 
Duna-menti hazájukba.”  

Mindezek fényében nem érthetünk egyet az országunk történelmét bemutató hivatalos 
kormányzati honlap, a https://orszaginfo.magyarorszag.hu/ állításával: „21);! ,46<! =! >=!
(*>'-)! ?4-48@1@*(! A46=-)! '5B*1C-! DE! 289-@*! ,=*18@5)=! F458=;! 8'>! @55G),=)A7?;! 9'! =!

H7146@8<.4->=! '??4-(H=8! =5=?75,=)4))! ?(E” Ezzel szemben bizonyos, hogy a 
„buzogányforma” nem a középkorban, hanem az "skorban alakult ki, helyi, több évezredes 
el"zményei is vannak, és a legszorosabb rokonságban áll az avar királyi jogarral. Kijev 
körzetében, Tagancsánál egy 9. századi magyar uralkodó sírjában ugyancsak gömbös fej!, 
buzogány alakú ezüst jogart találtak. Ha tehát ezt a jogartípust Árpád népe már a Kárpát-
medencébe érkezése el"tt ténylegesen alkalmazta, akkor Árpádnak is volt királyi jogara. És 
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ha Árpád királyi jogarral bírt, akkor minden bizonnyal nem fejedelem, nem vezér, hanem 
király volt.  
 

Következtetésünk több más, dönt" jelent"ség! adattal is alátámasztható. Árpád korabeli 
hiteles feljegyzésb"l tudjuk (Metód-legenda, XVI, 1-4, Király Péter fordítása), hogy 882-ben, 
amikor Árpád már túl volt harmincadik életévén, Metód püspök találkozott a magyarok 
királyával. Dümmerth Dezs" „Az Árpádok nyomában” cím! könyvében kimutatja, hogy 
Árpád magyar népe 881-ben már frank-német szövetségben vett részt egy Bécs környéki 
hadjáratban, tehát Metód 882-ben vagy Árpáddal, vagy Álmossal talákozott. A szláv szöveg 
„ugor král”-t ír, amit  pedig a korszer! szlavista filológia megállapítása szerint „a magyarok 
királya”-ként kell fordítani. Vagy Álmos, vagy Árpád tehát 882-ben a magyarok királya volt. 
A magyarok királyáról írnak a korabeli arab források is. A Képes Krónika ábrázolása (8. kép) 
nem feltétlenül bizonyító erej!, mindenesetre figyelemre méltó, hogy Árpádot és a hét 
„vezért” (idegen krónikákban gyakran „dux”, magyar krónikákban kapitány, újabban 
„fejedelem”) aranypántos koronákban mutatja. László Gyula mutatott rá, hogy Géza rangja 
sem „nagyfejedelem”, hiszen pénzérméin magát királynak nevezi.   

 

8. kép. A Hét „Kapitány” (i. sz. 9. század) aranypántos koronával a Képes Krónikában. 

Királyi jogarunk "si eredetére utal az is, hogy a Codex Germanicus-ban szerepl" 
„Continuatio Praedicatorum Vindobonensium an. 1276” Bécsi Domonkos Évkönyv szerint 
Kun László királyunk a cseh Ottokárt fenyeget", 1276-ban írott levelében visszakövetel több 
királyi jelvényt (két koronát, jogarokat és egy remekmív! csészét), amelyeket Atilla óta 
Magyarországon "riznek (Nichilominus promittens rex Boemie memorato regi Ungarie 
omnem thesaurum et ornatum reddere, quem aliquando amita ipsius regis Ladizlai 
asportaverat, videlicet duas coronat, ceptra, amphoram preciosam et alia multa et 
incomparabilia chledonia regis Atyle). 
 
Grandpierre Atilla 
csillagász, a fizikai tudományok kandidátusa 


