
                                       „Úgy gondolták, állatok legeltetésére...”

   Minden népnek van eredetmondája, így a magyaroknak is. Szerzője: Kézai Simon: A csoda-
   szarvas monda – 13.században keletkezett  - Kézai Simon IV. Kun László papja volt.
     Noé leszármazottja Ménrót, felesége Enéh / szarvas/ Perzsiában telepedtek le.Fiaik: Hunor és
     Magor.A népük elsokasodott ezért átköltöztek Szittyaországba.Állatokat tartottak, nemezsátrak-
     ban éltek. Hunor és Magor vadászat közben elkalandoztak,a meótiszi mocsaras vidéken egy 
     szarvas ünőt vettek üldözőbe, de elejteni nem tudták.A hely alkalmas volt letelepedésre, így 
     apjuktól engedélyt kérve odaköltöztek. Öt évig éltek itt, majd a 6. évben ismét útra keltek.
     Rábukkantak Belár /bolgár/ király fiainak feleségeire, és az alánok fejedelmének, Dulának két 
     lányára, elrabolták őket. Hunor leszármazottai a hunok. Magoré pedig a magyarok. Mivel 
     testvérek voltak, így a két nép, a hun és a magyar is rokonságban áll egymással.
   Őseink népneve Kr.u. 1000 körül alakult ki. Eredetileg mogyer volt, jelentése : beszélő ember v.
   férfi ember.

Nomád gazdálkodás és életmód
   Őseink életmódot változtattak az éghajlat változása miatt.Áttértek a nomád állattartásra, a föld-
   művelés szerepe csökkent.Vándoroltató állatartás  - kialakul a téli és a nyári szállásterület.
   Állataik: szarvasmarha, ló, juh  - nagy állatállomány- ez jelenti a vagyont, a felesleget cserélték
    /élelmiszer, fegyver, használati tárgyak/ . 
    Nomád életmód: a népesség vonult az állatállománnyal, állandó mozgásban éltek, gyakori a 
    helyváltoztatás. 
    Lakhely: jurta – gúla alakú,farácsos vázú sátor,nemezzel borítva.Nők feladata az elbontása és 
    a felállitása.
    Gyakori költözés miatt csak kevés holmijuk van – cserép főzőedények,használati tárgyaik 
    anyaga: fa, háncs, bőr  -  ruháikat, használati tárgyaikat ládákban tartották.
    A pusztai körülmények,és az állatállomány védelme megkívánta a férfiak jó hadbéli képességét.
    Fegyverük:visszacsapó íj, nyíl, szablya, bőrpáncél és pajzs.

Közösségi élet

   A társadalom legkisebb alapegysége a nagycsalád:a legközelebbi vérrokonok, 3-4 nemzedék
      alkotja, állatállomány, vagyon közös, élén a nagycsaládfő – mindenről ő dönt.
      Nemzetség: a rokon nagycsaládokat foglalta magába, összetartó erő a közös őstől való szárma-
      zás, élén a nemzetségfő- aki a legtekintélyesebb nagycsaládfő.
      Törzs:a nemzetségeket foglalta magába, nem vérségi alapon szerveződött, élén a legtekintélye-
       sebb nemzetségfő / állatállomány, katonai erő/ állt.Törzzsé szerveződés oka: minél nagyobb
       katonai erő kiállítása a nép és az állatállomány megvédése miatt.

Magna Hungária – Magyar Őshaza 
   Területe:A Volga és a Káma folyók között Dél-Ural hg. nyugati oldalán.
    Idő: Kr.e.8.sz. - Kr.u. 8.sz
    Csak magyar szállásterület, jelentése:Ősi v Nagy Magyarország
     Életmód:  főleg nomád állattartás, földművelés csekély, mesterembereik:vasverők, kardcsiszá-
     rok, nyergesmesterek,nyílfaragók, stb..
     Katonai alakulataik vannak, törzsekben éltek.
     A népesség egy része itt maradt a többség nyugatra vándorolt.A vándorlás oka: túlnépesedés 
    vagy harcos népek költöztek közelükbe.
     A 13. században IV. Béla, Árpád-házi király megbízásából Juliánus barát talált rájuk – keleti
     magyarok,őseink.



    


