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Álmos nagyfejedelem 
Annyi butaságot olvashattunk már Álmos fejedelemről és haláláról! Mint a magyarok 
fejedelme, volt ő már a kazár kagán vazallusa, szolgálója, alárendeltje, avagy 
„kettősfejedelemként” a kagán mellérendeltje, majd a honfoglalók vezéreként a magyarok 
„kettősfejedelme”. Mit sem zavarta a történészeket, hogy Álmost, akárcsak egy kazár kagánt a 
„kazárok”, vagy egy bizánci császárt a „görögök”, úgy a magyarok vezérei is pajzsra emelve 
választották fővezérüknek, fejedelmüknek magyar-földön, az orosz krónikások szerint is 
általa épített Kővár-Kevevár-Kievben. S mivel a „kettősfejedelemség” is annyira homályos 
volt számukra, mint a „kazár” nép, nyelv és szervezet – a hunról, szkítáról már nem is 
beszélve –, hát találgattak, s úgy vélték biztosan kettő volt a fejedelem, ez a 
„kettősfejedelemség” értelme. S akkor Álmos volt – mondják – a gyula, de akkor ki a másik? 
Hát a fia, Árpád, a horka – mondják – vagy a másik, Kurszán, a kende, de ha mégsem, akkor a 
harmadik, kinek Gyula a neve – találgatnak, akárcsak a korabeli krónikás idegenek. A 
rovásokban Gyula volt a horka (bíró), mikor Álmos a fővezér-fejedelem. S akkor Árpád mi 
lehetett? Semmit sem mond az ARVISURA nélkül az a cím sem, hogy tárkányfejedelem, s 
nyilván mást a „kettősfejedelem”. Álmos ettől még lehetett, sőt, volt is persze horka, csupán 
az a kérdés – ha már a neve nem lehetett –, hogy a címe volt-e, avagy a végzettsége, s ha nem 
az egész életében, akkor azután-e avagy előtte. Nehéz, úgy-e? 

A találgatásokat olvasva élete éppoly homályos, mint halála. Halálának oka volt már 
összeesküvés, merénylet, avagy a magyarok szakrális vagy brutális emberáldozata az „új” hon 
megszerzése érdekében, vagy „örömére” éppen. Volt ő már a magyarok Mózese is, aki e 
honba nem léphetett be, pedig hát, ha valami nem illik a magyarokra és a magyarok 
bejövetelére, az épp a vérengzéssel megszerzett föld, ahogy az sem, hogy a zsidó vallásra 
áttérő kazár uralkodóházat elhagyó, majd a kazár fővezéri sereget a szabadságért tönkreverő 
szuvári hős, az Ószövetséget tagadó uruk-mani hitű Álmos éppen Mózes példáját kövesse. Az 
ARVISURA fényében e feltevések oly’ nevetségesek, hiszen a Nagy Özönvíz idején még 
csupán vallási közösségként számon tartott szavárd-szabír-magyarok is már az uruki 
uralkodók emberáldozatos temetkezései miatt hagyták el a 2. Égi Birodalmat, Uruk 
Birodalmát. Hogyan is áldozták volna fel éppen az emberáldozatot már évezredek óta sem 
tűrő utódok Álmos fővezért, a fejedelmek fejedelmét. Ha valamit, ezt biztosan nem tűrte az 
„ősmagyar” hit és szemlélet, legalábbis az ARVISURA szellemében nem. 

Pedig, Ady tudta, avagy tudhatta, hogy mi végre, ha már így énekelte meg: „Góg és Magóg fia 
vagyok én,   Hiába döngetek kaput, falat”. Értsd: a fekete- és fehér hunok [az akkád Bibliában: 
kánaániták, a Talmudban: Nimród „fattyak”] égi vezéreinek fia vagyok én, s mint elődeim 
Bizánc kapuját vagy a kínai Nagy Falat, [úgy én is] hiába döngetek kapukat, falakat! 
Szerintem, így értette. 

Valójában mi történt? Mit is ír erről az ARVISURA? Aztán mindenki döntse el maga, hogy 
lehetséges-e! 

Álmos fővezér mítoszát nyilván származása és születésének nem mindennapi viszontagságai 
alapozták meg, de messze földig terjedő tekintélyét mégis személyes vonzerejének és a 
túlerőben lévő kazár fővezéri sereg legyőzése után a legyőzhetetlenségébe vetett hitnek 
köszönhette. Olyannyira így volt ez, hogy még Lebéd is, a kazár sereg fővezére és az 
uralkodóházak egyik leggazdagabb képviselője is csatlakozott a szövetségéhez. A 
törzsszövetség folyton növekedett az ogúz-kun-kasszu törzsekkel és az arab invázió, a 
Pannóniát házasságaik révén mértéktelenül agyonrabló frank-bárd grófocskák érték- és 
emberirtó túlkapásai elől menekülő hun, avar, khorezmi ujgur, besenyő népekkel. A 
rendszeres kátavári képzésekkel egységessé váló Magyar Törzsszövetségben hatalmának 
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csúcsára érve, Álmos, a szuvári győző, már-már emberfeletti tekintélynek örvendett. 
Legyőzhetetlenségét bizton maga is „joggal” hitte, azonban agg korára, hetvenegynehány 
évesen a honvisszafoglalás tervezésében óriásit tévedett. Hibázott egyszer, talán többször nem 
is, de ezt az egyet maga is már előre sejtette, ahogy ezt saját Arvisurájában számunkra meg is 
örökítette: „Nem tudom, helyesen tettem-e, hogy szembefordultam legvitézebb fiammal, aki 
nem helyeselte erőink ilyetén szétforgácsolását. A beavatottak is az ő tervét helyeselték.” 

Ahhoz, hogy Álmos történetét megértsük, az egész életét érdemes áttekinteni, s megviláglik 
majd, hogy mily’ drámai, azaz emberi sorsú és mégis milyen hatalmas fejedelme is volt ő a 
Magyar Törzsszövetségnek, … s ha képes lennék rá …, hogy miért is az ő történetébe 
ágyazva írnám, avagy filmesíteném meg a magyarok dicső honvisszafoglalását, sokkal 
méltóbb képet festve Álmos fejedelemről és népének viszontagságairól!!! 

 

Életév Álmos életének mérföldkő eseményei az ARVISURA regében Kr. u. 

0 Két halvaszületett fiúgyermek után, mikor már úgy tűnt, Ügyeknek magva szakad, 
Önedbeila [Ond-Béla] kazár kagán lánya, Emese megszülte az álmában Turujsas 
megtermékenyítése által fogant és ígért utódot, Álmost, de belehalt a 
gyermekszülésbe. Fekete-Arnó sóvári érsek lett az Álmosnak nevezett gyermek 
keresztapja, miközben testvérháború dúlt az Araliz és Káliz [Káspi-] nagyvizek 
környékén élő ogúzok között, s az avarok tömegei vándoroltak a pannóniai frank 
bátok sanyargatásai elől keletre, Ügyek apja, Edemen fősámán védnöksége alatti 
szabad területekre. 

820

5 Harun al Rasid unokája, „Mamum” kalifa vezette arab hadak a híres derbenti kapunál 
áttörték a Magyar Törzsszövetség védte Kazária déli védvonalát. Edemen fivérei, 
Ond és Ellák is hősi halált haltak és Magyarka is elesett. Edemen, mint a hunok 
fősámánja, fennhatóságát Kazária felett is fenntartva Albéla [Fehérvár] várába vonta 
vissza székhelyét és a védett fősámáni megyer törzzsel és az úz-kabar, kun-magyari 
törzsekkel a Ten-Tenisur alsó folyásához, szkíta területre költözött. Ekkor jegyezték 
fel híres mondását: „A törzsközösség elve alapján nem meghalni, hanem élni kell!” 

825

12 Madaj van-tói fejedelem felesége, két kislányának, Aranyosnak és Enéhnek 
édesanyja, Gordáska elvállalja egy a rabszolgaságból kiváltott állapotos asszony 
árván maradt fiának, Hüleknek nevelését is, nem is sejtve, hogy ezzel menti meg 
egyik lányát a rabszolgaságtól, mint ahogy azt sem, hogy a szülésben elhunyt asszony 
a magyarok aranyasszonyának, Embavérnek rokona, azaz Csaba leszármazott volt. 

832

16 A Van-tóig jutó arabok megölték Madaj fejedelmet és családját eladták rabszolgának. 
Gordáska-Madaj asszony Görögországba került, s nyoma veszett. Enéh a görögök 
által épített Vásárhelyre került, ahol viszont Asszuporog fősámán Embavér 
aranyasszony mellé éppen ápolót keresett. A magyarul beszélő-éneklő kislány, kinek 
származásáról semmit sem tudtak, Embavér mellé került ápolónak. Hülek 
megmenekült, sőt, Aranyost is visszarabolta, s kurdföldi rokonoknál rejtette el, ahol a 
gyermekkori mostohatestvérségben született szerelemből házasság és sok gyermek 
született. 

836

20 Álmos elkezdte kiépíteni Kővár-Kevevárát [Kievet – megannyi krónika meg is említi ezt] 840

25 Apja kifejezett ajánlása ellenére Álmos a rimalány képzésre vezényelt ismeretlen 
származású Enéh iránt tiltott szerelemre lobbant. A sámánvetélkedőn megsérült 
Bodorkasszu fősámán helyett Asszuporog vette át a fősámánságot és Embavér 
aranyasszony, Káspivár nagyasszonya Enéh rimalányt Bodor mellé rendelte 
gondozónak, kinél Álmos titokban és rendszeresen megjelent, aminek következtében 
még az évben Kusaly napján Enéhtől megszületett Álmos első fia, Kurszán. 

845
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Életév Álmos életének mérföldkő eseményei az ARVISURA regében Kr. u. 

26 Meghalt Embavér nagyasszony. Gyula napján megszületett Álmos és Enéh második 
fia is. 

846

29 Árpád napján megszületett Álmos és Enéh harmadik fia is. 849

30 Bodorkasszu kamlikjában titkon Enéhnek Álmostól már egy kislánya is született, 
Kendice. 

850

35 Álmos apja, Ügyek tudomást szerzett a titkos kapcsolatról és Álmost Asszorügyekbe 
vezényelte. Álmos és Enéh gyermekei felett Asszuporog fősámán fia, Szőke Árpád és 
Edemen felesége, Embavér aranyasszony vállaltak keresztséget, azaz védnökséget. 

855

40 Ekkor már öt törzsből (Nyék, Megyer, Kéri, Keszi és Gyarmat) állt a magyarok 
szövetsége. A kazárok fővezére, Lebéd vezetésével hatalmas sereg vonult fel a Ten 
[Don] vonalán. Kürt vezér kabar törzse a kazár seregen verekedte keresztül magát, 
hogy csatlakozzék a magyariak független szövetségéhez. A Lebéd vezette túlerőben 
lévő kazár fővezéri sereget Álmos horka, ifjúsági fősámán serege Szuvár mezején 
egyszerűen tönkreverte. A csatában Ügyek második felesége, Bizonyka aranyasszony 
is elesett. Lebéd, a békét keresve lányát, Kücsikét ajánlotta fel az agg Ügyeknek, aki 
azonban a politikai lehetőséget meglátva úgy döntött, e házasságot fiának, Álmosnak 
kell megkötnie, ezért addig is, míg Álmos ellenállt a kérésnek, Kücsikét egyéves 
rimalány képzésre vezényelte. A még öt éve Asszuporog fősámán által indított 
sámánképzésen Ügyek fia, Edemen unokája, Álmus-Álmos lett a rangelső, míg 
Asszuporog fia, Szőke Árpád a második. Álmost fősámánná kiáltották ki, míg Szőke 
Árpádot tárkányfejedelemmé és Bizáncba vezényelték.  

860

41 Az egyéves rimalány képzés végén rendezett „Nagy-Süán” győztes lebéd törzsbéli 
fejedelemasszony, Kücsike Álmost választotta férjéül, holott Álmosnak ekkor már 
Enéhtől három fia (Kusaly, Gyula, Árpád) és egy lánya (Kendice) is született. Álmos 
kénytelen volt megkötni a politikai házasságot. 

861

42 Elhunyt Álmos apja, Ügyek fejedelem, kinek a temetésén Lebéd is megjelent, ami 
miatt végleg kegyvesztett lett a vergődő Kazár Birodalomban. Álmos lett a hikszosz-
kasszu-magyari fejedelem. 

862

44 Lebéd hihetetlen gazdagságával, hatalmas állatállományával végleg csatlakozott a 
Magyar Törzsszövetséghez, amivel hat (Nyék, Megyer, Kéri, Keszi, Kürt-Lebéd és 
Gyarmat) törzsesre bővült a magyarok szövetsége  

864

45 Hülek és Aranyos kasszu lovasok élén megjelent Asszorügyekben, majd Kevevárára 
költöztek, hogy részt vegyenek Szőke Árpád tárkányképzésén. Madaj és Gordáska 
édes és fogadott gyermekei, Enéh és Aranyos és férje, Hülek harminchárom év után 
újra találkoztak. Enéh származására fény derült. Álmos és Szőke Árpád kereskedőkön 
keresztül arab- és görögföldön kutattatni kezdte Gordáska-Madaj asszonyt, a 
gyermekek édesanyját. 

865

48 Asszuporog fősámán áthelyezte a Magyar Törzsszövetség központját Kevevárára, 
melynek fia, Szőke Árpád volt a tárkányfejedelme, Lebéd a fővezér-lovasfejedelme 
és Ügyek fia, Álmos, a hunok fősámánja pedig a kagánja (sámánfejedelme). Egy év 
múlva Árpád jegyese, Nyék fejedelem lánya, Abacil vette át apjától a beavatott 
fejedelmi tisztséget, azaz a Szent Lándzsa Szövetség legfőbb bát-bajánja lett. Enéh 
pedig a hun-magyar törzsszövetség aranyasszonya, a híres ötös-fogat tagja. 

868

52 A középső avar birodalmi Jász-síksági fejedelemségből rendszeresen, s ettől kezdve 
évente érkeztek küldöttségek a Magyar Törzsszövetséghez azzal a kéréssel, hogy 
Álmos, a szuvári győző az avar menekült előkelőségekkel és a Gilgames-ház 
ifjúságával térjen vissza a Melegvizes Őshazába. 

872
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Életév Álmos életének mérföldkő eseményei az ARVISURA regében Kr. u. 

54 Szőke Árpád Bizáncból visszaérkezve hírül adta, hogy meglelte Aranyos és Enéh 
édesanyját Korinthoszban, aki, mint egy gazdag görög kereskedő özvegye majd’ 
negyven éve vagyonát nem kímélve kereste már elrabolt gyermekeit. Álmosnak 
viszont, bárhogy is próbálta elkerülni, Lebéd lánya, Kücsike volt már a felesége, kitől 
több lánya született. Szőke Árpád már minden idejét az Uralból jött Asbót és Dér 
tarjánok kevevári tárkányműhelyeiben töltötte az új törzsszövetség teljes 
fegyverzetének tökéletesítésével. Megjelentek az új magyar kardok a szövetségben. 

874

55 Lebéd fővezér-lovasfejedelem a Ten-folyón túlra merészkedett fivére örökségért, ahol 
viszont a felbőszített kazárbarát besenyőkkel vívott harcokban elesett és lánya, 
Kücsike is halálos sebet kapott, azonban mielőtt elhunyt, még megszülte Álmos 
negyedik fiát, Áldort. Álmos özvegy lett és harminc év után már az Öregek Tanácsa 
engedélyével jelenhetett meg Enéh kevevári kamlikjában, hogy feleségül vehesse 
gyermekeinek anyját, ím, már ötvenöt évesen. 

875

56 A korinthoszi dúsgazdag özvegyasszony megérkezett Káspivárra, ahol a khorezmi 
menekültek felismerték benne a Van-tó melléki Gordáska-Madaj-asszonyt, s az ogúz 
törzs fejedelemasszonnyá, a Hun Törzsszövetség pedig aranyasszonnyá választotta a 
gyengélkedő Enéh helyett. A Magyar Törzsszövetségbe tömörült szabad hunok 
törzseinek száma így növekedett eggyel, azaz az Ogúz törzzsel elérte a hetet (Nyék, 
Megyer, Kéri, Keszi, Kürt, Gyarmat és Ogúz). 

876

64 Árpád végzett az első helyen a tárkányképzésben, míg Lebéd unokája, azaz Előd fia, 
Szabolcs lett a második. Árpád, mint ifjúsági tárkányfejedelem egy pannonföldi 
rokonlátogatásra ment és Alsó-Marót tartományban szedte össze az avar kincseket. 
Hülek sámán és Gordáska-Madaj asszony lánya, Aranyos és fiaik, Kadosa, Szavárd 
és Barkó magukkal ragadták Jenő és Tarján törzsét is, így kilencre bővült a szabad 
törzsek száma (Nyék, Megyer, Tarján, Jenő, Kéri, Keszi, Kürt, Gyarmat és Ogúz). 

884

65 Asszorügyekben a sámánelőzködésben Kusaly-Kurszán lett az első. Álmos fia, Árpád 
nagy győzelmet aratott a halicsi és ladoméri fejedelemségei felett a marinai Győr 
(Gyeszna-Győr) mellett. Nyék lányától, Abaciltól már négy fia, Léh-Laád-Levente, 
Tarhos, Üllő és Jutas és három lánya, Surány, Zsip és az óm-jelű beavatott Zselíz is 
megszületett, s egy korábbi kalandozásából született lányával, az avar-bojos 
Ágnessel, akinek édesanyja belehalt a gyermekszülésbe, már teljesítette a nyolcas 
szaporodási elvet, mikor hivatalosan is feleségül vette a Csaba ág leszármazottját, 
Abacilt, aki valójában már huszonhét éve jegyese volt. 

885

68 Kusaly-Kurszán fia, Könd lett a rangelső a tárkányelőzködésen. Árpád visszatért 
egyéves nyugati tanulmányútjáról, Rómából. 

888

72 Az ogúz-kasszu és Lebéd törzzsel kiegészülve a Magyar Törzsszövetség tíz törzse, a 
Nyék, Megyer, Gyarmat, Tarján, Jenő, Kéri, Keszi, Kürt, Lebéd-tárkány és a kun-
magyari Ogúz törzsek a Szeret-folyó partján, Jászvásárott pusztaszeri 
„vérszerződésben” alakították meg a magyarok Tíz Nyíl Szövetségét Atilla 
örökségének visszafoglalására, miközben Gyula besenyő-magyari és Béla magyari 
törzse a Vándortörvény szellemében biztosították a legelő megtartás elvét. Tizenkét 
nép kötött szövetséget Fekete Arnó sóvári püspök javaslata alapján a Melegvizek 
Birodalmának visszafoglalására, mikor Álmost választották meg fővezér-
fejedelemnek, kitől Nagybodor vette át a fősámáni teendőket. Árpád lett a 
tárkányfejedelem és fia, Tarhos a beavatott fejedelem, míg Lebéd helyett Örsúr a 
lovasfejedelem. Árpád medvetor havában, a Nagy-Szala 25. napján Kabarföldre 
indult kíséretével, hogy feleségül kérje az ősi hunniai uralkodóházba tartozó Verecke 
kabar fejedelem lányát, Eperjest. Almavirágzás ünnepén Debrecenben esküdtek és 
már szüret havában (okt. ) megszületett fiuk hun-avar-magyari Zoltán-Zsolt-Solt 

892
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Életév Álmos életének mérföldkő eseményei az ARVISURA regében Kr. u. 

néven. 

73 Borisz fia, Simeon bolgár cár Macedóniában megverte Bölcs Leó seregeit, aki 
Nikétász Szkléroszt küldte Gordáska-Madaj-asszonyhoz magyar törzsszövetségi 
csapatokért. Árpád hiába tiltakozott, Álmos Kusaly-Kurszánra hallgatva Laád-
Leventét átvezényelte a Dunán a bolgárok ellen, aki a cár seregeit Szilisztra várba 
verte vissza. Végleg elveszett a bolgár-magyar megbékélés lehetősége. 

893

75 A kabarföldi háborúból visszatérő Árpád a medvetoron újra követelte az Al-Duna 
helyett az orosz-utas négy, legfeljebb öt átkelős bevonulást, azonban apja, Álmos 
vezér megint leszavaztatta az Öregek Tanácsában és Kusaly-Kurszán tíz átkelőhelyes 
tervét eggyel megtoldva tizenegy átkelős honvisszafoglalási tervet fogadtatott el. A 
következő év medvetorához közeledve megkezdődött a Tíz Nyíl Szövetség hadainak 
és népeinek bevonulása a Kárpát-medencébe. 

895

76 A három fő seregben és további három-négy hadtestben bevonuló magyar vezetőség 
fejedelmi népe kizárólag csak Álmos seregében szenvedett jelentős veszteségeket. A 
Duna két oldalára vezényelt Levente és Tas vezette nyék és jenő törzsi hadtestek 
katasztrófális veszteségeit éppen azok a bolgárok okozták, akik azokkal a bizánci 
görögökkel léptek szövetségre, akik Álmos segítségével verették le Simeon bolgár cár 
seregeit. A déli bevonulás állóháborúba fulladt, aminek érzékeny veszteségit éppen a 
Kárpát-medence kabar őslakosságának Álmosra bízott családjai szenvedték el. A 
Jász-sígságra összehívott Pusztaszeren Álmost a kabar uralkodóház megvádolta, 
aminek következtében éppen fiának, Gyula horkának kellett volna ítéletet hozni 
hetvenhat éves apja felett. ”Álmost sem Kusaly, sem Árpád, sem Gyula nem tudta 
megvédeni a többezer éve őslakos kabarok bosszújától, akik, miután Gyula horka 
képtelen volt apja, a minden tisztségéről lemondott Álmos felett ítéletet hozni, 
elrabolták és váltott lovakkal Kabarföldre vágtatva átadták sámánjaik ítélőszékének. 
Ők halálra ítélték és mire Napasszony harmadszor kelt fel, Álmost saját kérésére a 
kabarok ősi törvényei szerint feláldozták. Így költözött az égiekhez a szuvári győző, a 
turulos Álmos fősámán és nagyfejedelem az Új Égi Birodalomban.” 

896

 

Így hunyt volna el a Nimród-Gilgames leszármazott Álmos nagyfejedelem, a történelem 
egyik legsikeresebb vállalkozásának fővezére, a Magyar Törzsszövetség által vezetett szabad 
hunok hajdani fősámánja, Árpád nagyfejedelem apja, Laád-Léh-Levente főtáltos és Zsolt 
kisfejedelem nagyapja? S még sorolhatnánk a neveket, ki mindenki származott tőle, hogy 
mennyi fejedelmet és fővezért adott a magyar történelemnek. Mégsem kellett feláldozni, hogy 
sikerre vigye a történelem egyik legnagyobb vállalkozását, sőt? Mégsem volt számára 
megtiltva, hogy az álmok földjére, a Kárpát-medencébe lépjen, sőt, nem is ígérte sem Isten, 
sem ember, hogy ez itt a Kánaán, ha kiirtják a kánaánitákat? Mégsem történt álnok merénylet 
egy „új” haza hatalmáért, sőt, új haza sem volt? Nem! Egyszerűen csak annyi történt, hogy 
Álmos igaz ember volt, nem pedig Isten, s még Istennek fia sem. Nem volt hibátlan, s nem 
volt örökifjú sem, de nem kért felmentést agg korára sem. Felemelt fejjel halt meg, mert 
vállalta tetteiért a felelősséget. Az ARVISURA történet azért hihető, mert emberi és beleillik 
abba, amit a józan ész és a régészet is sejtet, s nem utolsó sorban, amire emlékszik a 
népemlékezet. Próbáld csak magyarázni a honfoglalást, mint első bejövetelt a székelyeknek! 

Vele és népével egy hatalmas kaland ért véget itt, a Kárpát-medencében. A Melegvizek 
Birodalmából tömény évekkel előbb a keleti nagyvízig, s azon is túljutó égi leszármazottak és 
fejedelmek utolsó családjai tértek ekkor vissza az őshazában hátrahagyott és többször meg-
meglátogatott rokon népekhez. Úgy lettek a túlélő bolhádokból, tarkósokból, vagy 
medvesekből úzok, kabarok, eszklók és pannon saka-szkíták, amilyen természetesen nevezték 
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hunoknak és avaroknak a hun és avar vezetés alatt egyesülő jász-alán-szarmata-székely-
onogur-bolgár népeket az elmúlt évezredben. S most mindannyian várták a messze földön 
híres turulos nemzetséget, a királyi szkíták utolsó nagy családját, Nimród és Gilgames 
legendás unokáit, az ősi törzsekből új népet kovácsoló szabír-magyari és szavárd-magyar 
fejedelmi házakat és nagy családjaikat. Alig várták a Kárpátokon túl és innen mindannyian, 
hogy újra egyesüljenek egy testben egy lélekkel, hogy magyar szellemű magyarok legyenek 
megint itt, az őshazában, a Korona-hegyek ölelésében. Lássuk ezt is! Hogyan is történt 
valójában? Mi is volt ebben a besenyők és kunok szerepe a magyarok mellett? 

A Kr.u. 895. évben Álmossal a Kárpát-medencébe érkező magyar uralkodóház törzseit és 
vezéreit viszonylag részletesen tárgyalják az eddig megjelent történelemkönyvek, ráadásul az 
általános iskolától az egyetemig. Ezért érdemes ezt a fejezetét történelmünknek és Álmos 
nagyfejedelem életének Arvisura szemlélettel is összefoglalni, s a két szemléletet egymás 
mellett olvasva mindenki eldöntheti, melyik tűnik elfogadhatóbbnak. Vegyük sorban azon 
témakörök szerint, ahogy ez mindmáig, szinte mondókaszerűen rögzült, rögzül tudatunkban, 
mikor erről megemlékezünk! Mindeközben ne feledjük, hogy az „Igazszólás”-aink szerint 
Álmos volt ekkor a magyarok, a Magyar Törzsszövetség kagánja avagy nagyfejedelme és a 
[Halak korához hűen] már évszázadok óta szakadozó, de a magyar nép sikerein felbuzdulva új 
utakat kereső Hun Törzsszövetség fővezér-fejedelme! Természetesen, fiai is fővezéri szerepet 
kaptak mellette. Kurszán volt a legnépesebb törzs, a megyer törzs fővezére [ma azt mondanánk, 
hogy Álmos politikai helyettese], Árpád pedig a hunok és magyarok tárkányfejedelme [értsd: 
Álmos szakmai helyettese], míg Álmos harmadik fia, Gyula volt a hun-magyarok horkája 
[főbírája]. Örsúr volt a lovasfejedelem [értsd: hadtáp ellátás felelőse – lásd: Kézai Simon Képes 
Krónikájában a felsorolt vezéreket; az sem lehet véletlen, ha nem is ad pontos feleletet a szerepekre!] és 
a nyomorék kasszu Bodor pedig a fősámán [értsd: főpap] a hunok és magyarok soronkövetkező 
(ifjú) fősámánjának seregében, Árpád fia, Léh-Laád-Levente mellett. 

 

„A MAGYAROK BEJÖVETELE A KÁRPÁT-MEDENCÉBE” 

Máig elfogadott, tanított szemlélet ARVISURA alapján (és amik újszerűek) 
Megnevezés Esemény vagy adat Esemény vagy adat Megnevezése 

Honfoglalás 
időpontja és 
útvonala 

Kr.u. 895 vagy/és 
896 
A magyar törzsek 
(mintegy 200.000-
300.000-en) egyetlen 
útvonalon, a 
Kárpátok Vereckei-
hágóján keresztül 
„estek be” vagy 
„menekültek” a 
Kárpát-medencébe 

Kr.u. 895-896 
A magyar törzsek (összesen 457.632-ből 446.046 
lélekkel) három útvonalon (fogantatási tilalommal) 
- az úz-orosz úton (1-4), 
- a hun-onogur úton (5-7), 
- az avar úton (8-11) 
és a Kárpátok 11 hágóján keresztül érkeztek a 
Kárpát-medencébe. Ezek a következők voltak: 
1 Uzsoki- avagy Ungi-, Úzvári-hágó 
2 Vereckei- avagy Munkácsi-hágó 
3 Körösmezei- avagy Tatár-hágó 
4 Borgói- avagy Besztercei-hágó 
5 Tölgyesi-hágó 
6 Gyimesi-szoros 
7 Ojtozi-szoros 
8 Ósánci-hágó 
9 Tömösi- avagy Brassói-szoros 
10 Vöröstornyi- avagy Szebeni-hágó 
11 Kazáni-szoros 

Honvisszafoglalás 
vagy Utolsó 
szervezett 
Bejövetel 
időpontja és 
útvonala 



Arvisura Jegyzetek 

 7

„A MAGYAROK BEJÖVETELE A KÁRPÁT-MEDENCÉBE” 

Máig elfogadott, tanított szemlélet ARVISURA alapján (és amik újszerűek) 
Megnevezés Esemény vagy adat Esemény vagy adat Megnevezése 

Honfoglaló 
törzsek 
szövetsége 

Nyék,  
Megyer,  
Tarján,  
Jenő,  
Kéri,  
Keszi,  
Kürt-Gyarmat 

FEKETE-MAGYAR, hikszosz-kasszu-magyari és 
FEHÉR-MAGYAR, szavárd-badzsirt-magyar törzsek 
Vándortörvény alapján kötött 12 népes 
törzsszövetsége, hogy a magyari-magyarok Tíz-
Nyíl Szövetsége az őshazába, a Kárpát-medencébe 
költözzék, míg a Gyula és Béla törzsek a 
legelőmegtartás elve mellett biztosítják a 
hátországot, Káma- és Kuma-Magyarországot; 

Fekete-szabír-magyari és Fehér-szavárd-magyar 
szabír Nyék,   kabar-magyar Kéri, 
magyar Megyer,   kabar-magyar Keszi, 
kasszu Gyarmat,   tiszta kabar Kürt, 
magyar Tarján,   tárkányos Lebéd, 
magyar Jenő,   kun-magyari Ogúz 
besenyő Gyula,   jász-kun Béla 
törzsek (Lebéd törzse is besenyő-kun többségű). 

Magyar 
Törzsszövetség 

Vérszerződés A fenti törzsek 
vezérei, azaz az ún. 
„hét honfoglaló 
vezér” által 
vérszerződéssel 
kötött és megerősített 
szövetséget értik ez 
alatt is. 
Szerződéskötő 
törzseket lásd: fenn! 

a tíztörzses onogur-magyari-magyarok 5-5 fekete- 
és fehér-magyar törzsének Kr.u. 892-ben 
Jászvásárott testvéri vérszerződéssel megerősített 
10 Nyíl Szövetsége arra, hogy a Kárpát-medencébe 
vonulnak népeikkel a Vándortövény alapján 
hátramaradó törzsek biztosítása mellett: 
fekete-szabír-magyari és fehér-szavárd-magyar 
Nyék, Kéri, 
Megyer, Keszi, 
Gyarmat, Kürt, 
Tarján, Lebéd, 
Jenő,                                                                 Ogúz 

Vérszerződés 
Tíz Nyíl 
Szövetség 

Hétmagyarok mint fenn és lenn! 
Nyék,  
Megyer,  
Tarján,  
Jenő,  
Kéri,  
Keszi,  
Kürt-Gyarmat 

A Magyar Törzsszövetség magyari-magyaroknak 
tartott törzsei: a Tíz Nyíl Szövetség eredendően 
még 8 törzséből 7 magyar törzzsé egyesült 
törzseinek megnevezése, akik a bevonulás után 
azonnal hét várat építettek a déli határszélen: 
Nyék, Megyer, Tarján, Jenő, Kéri, Keszi és Kürt-
Gyarmat (mely Lebéd özvegyével Kievben maradt 
fél-fél törzs miatt egyesült egy törzzsé). 

Hétmagyarok 

Honfoglaló 
vezérek 

Álmos, 
Előd, 
Ond, 
Kond, 
Tas, 
Huba, 
Töhötöm 

Fővezérek: Árpád (északi), Kurszán (középhad), 
Álmos (déli had és a tarján törzs); hadvezérek: 
Álmos, Áldor, agg Előd, Ond, Könd, Tas, Huba, 
Töhötöm, Barkó, Szeret, Laád-Levente. 
Valószínűleg már ugyanők emelték pajzsra és 
választották nagyfejedelemmé (kagánná) Álmost 
Kr.u. 892-ben Jászvásárott. 

Honvisszafoglaló
fővezérek és 
alvezérek 

Hétvezérek A fentiekkel 
azonosként kezelt 
fogalom 

A hét magyar várat építtető és Kr.u. 899-ben 
Árpádot pajzsra emelve nagyfejedelemmé kikiáltó: 
Áldor, ifjú Előd, Ond, Szeret, Tas, Huba, Töhötöm 

Hétvezérek 

- - Az Árpád gyermekek, Laád, Tarhos, Üllő, Jutas, 
Ágnes, Surány, Zsip, Zseliz, Solt, Abavér, Báj és 
Csilla népei, kik többnyire az Uzon által alapított 
ötezer éves „kabar” fejedelmi házba házasodtak. 

12 Néputód 

Összemostuk a Kr.u. 892-899 közötti fogalmakat, mint Törzsszövetség (12 törzs), Tíz-Nyíl Szövetség (10 törzs), 
Hétmagyarok (Kr.u. 892), Honfoglalók (10 + 2 + 1), Hétvezérek (Kr.u. 899), Tizenkét néputód (Árpád utódok)? 
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Ez volt Álmos fejedelem küldetése, … és azt teljesítette! Áldja nevét minden magyar a 
Kárpát-medencében! 

 

 
A Magyar Törzsszövetség népeinek többsége már az Őshaza, a Kárpát-medence védettségét 
élvezte, miközben felségterületük a gyepű elvén még messze nyugatra (Encs-Enns-Inn) és 
keletre (Aral-tóig) terjedt a törzsszövetség népeinek és fejedelemségeinek védelmi 
gyűrűjében. Ezért volt a magyar nagyfejedelem székhelye Jászvásár, holott a magyarok 
kincsét, a kegyhelyet Budavára rejtette. Nem sokáig, csak száz esztendeig, ugyanis a 
királysággal kinyílt nyugati kapukon olyan veszélyek is jelentkeztek, melyek miatt a kegyhely 
őreinek újra keletre kellett keresni (régi-új) menedéket. Azonban ez már egy másik történet. 

S, ha kétségeid lennének, mint hozzá nem értő, de sokat olvasó érdeklődő, teljes 
nyugalommal állíthatom, hogy a jelenlegi írásbeli, régészeti, törzsfejlődési, embertani, 
népművészeti, nyelvi, … adatokat egybevetve hun, avar, magyar sokkal inkább beszélt egy 
nyelvet, mint bármely nép a közelben. Élő és holt saka, szkíta, hun, avar és magyar emlékek 
sokkal mélyebb egyezéseket mutatnak, mint bajor a szásszal, vagy gall a keltával, … az 
Ibériai-félsziget népeiről már nem is beszélve. Saka, szkíta, szumír, hettita, hun, avar, etruszk, 
pártus, jász, kun, alán, bolgár, szarmata, magyar és kelta ókori emlékek túl sok máig meg nem 
magyarázott egyezést mutatnak ahhoz, hogy az Arvisura magyarázat ne érdemeljen különös 
figyelmet! 

 
Székesfehérvár, 2009. február 23. 
(Javítva és néhány megjegyzéssel kiegészítve: 2009. március 30.) 
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