Turul je prokletý pták; kdekoli přistane, tam jej doprovází nesnáze. Roznáší turulí chřipku, záludnější a hůře léčitelnou, než je ta běžná, neboť se táhne skrze celá staletí. Turula lze jen velmi nesnadno ulovit. Na fotografii Kálmána Szöllősyho Řetězový most v troskách z roku 1945 vidíme v popředí zničený most s povalenými slavnými lvy a v pozadí budínský hrad s celým hradním návrším. Turul však zůstává v klidu na svém místě a dál provokativně rozpíná křídla, přestože sovětský námořník a černovlasá dívka, kteří sedí mezi troskami na pešťské straně mostu a právě se chystají k drobnému válečnému románku, si ho pranic nevšímají. Pravda, je snadné ho přehlédnout, z perspektivy pozorovatele fotografie tvoří prvek v třetím plánu, je to jen hmyz přilepený na fotografickou desku, malinkatá muška, co se fotografovi rozplácla o objektiv.
Turulové se vyskytují ve třech základních pózách: turul bojovný – s rozevřeným zobákem, mečem v drápech a doširoka rozpjatými křídly (hrad v Budíně, XII. obvod, Tatabánya); turul váhavý – není jasné, jestli se právě chystá vzlétnout nebo zda naopak přistává, křídla by mohl rozvinout více do šíře, ale nedokáže se nějak rozhodnout (turul před nádražím v Győru); turul ostýchavý – sedí skromně jako slepice na hřadě, s nesměle složenými křídly a sklapnutým zobákem (turul pokálený holubím trusem na bráně v Šoproni, dům na Tátra utca v Budapešti, vchod do banky OTP v Egeru). A nakonec tu jsou ještě turulové stojící mimo jakékoli kategorie, které nelze vtěsnat do výše zmíněné typologie. Takovým výjimečným úkazem je Turulvár – neboli Turulí hrad – v Szikszó, obci, která leží mezi Miškovcem a hranicí se Slovenskem, podél silnice číslo tři. Je to něco ve stylu indiánského totemu, který současně slouží jako dětské hřiště. Nadšená, naivní lidová tvořivost zkřížená s mysticismem, jímž je ve vrchovaté míře vyplněno maďarské myšlení o historii.
Nostalgie tvoří základ, na němž staví maďarská identita. Nostalgie po dobách věhlasu, ačkoli to byl často věhlas iluzorní. Je však jen velmi těžké vystavět na nevyléčitelném zármutku pociťovaném vinou porážky identitu jinou než nešťastnou. Maďaři proto už navždy zůstanou nešťastní. Budou tiše sedět, pojídat perkelt, zapíjet ho pálinkou a truchlit – podobně jako melancholici, kteří vlastně ani nevědí, po čem tak teskně vzdychají. Turul, který – jak praví mýtus – přivedl Maďary do jejich vlasti a ukázal jim místo, které mají osídlit, je zároveň odsoudil k věčnému prokletí.


