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Magyar Magyarok Magyarsága 
A többé-kevésbé közismert és megbecsült európai krónikákat lapozgatva a magyarság, mint 
hungarus, üngürüsz, hunnus, ugor, ogur, onogur, venger, várhun, szabír, szavárd, kabar, kazár, obar, 
avar, türk, turkud,… nép szerepel. Az ázsiai hagyomány, mint a saka, szkíta, hun, xiongnu, 
heftalita, pártus népek legnyugatabbra vetődött rokonát tartja számon a magyar népet. 
Mindemellett számos régészeti és krónikás hagyomány igazolja, hogy a magyarok szerves 
egészet alkottak a szarmata, jász, alán, kun, besenyő, úz népekkel is egyben. Kedvelt is a nézet, 
hogy a magyar nép és élettere mindig és mindenütt átjáró háza volt a legkülönbözőbb 
népeknek, s nem is igazán faj vagy nemzet. Eközben tucatjával látnak napvilágot a legújabb 
génkutatási eredmények, miszerint a magyarság feltűnően egyöntetű (homogén) népcsoportját 
alkotja az emberiségnek. Hogy van ez? Most akkor egységes nép vagyunk, vagy sem? 

Nézzük előbb népünk elterjedt megnevezéseit! Nem kellett felcsapnom egyetlen szakkönyvet 
sem ahhoz, hogy észrevegyem a HUN, a GAR és az ÚsZ vagy SzA szóelemeket neveinkben, 
pl. a HUN-t a HUNgary, UNgarn, ONgrois, s akkor már a GAR-t is ugyanezekben, sőt, számos 
más nép neveiben is, mint az ujGUR, bolGÁR, GERmán… és az Úz-t a GARaÚZ~grÚZ, ÜZbég, 
OSzét, Észt és akár a SzIkul népnevekben. A HUN egyet, egy népet, vagy egy embert jelent ma 
is több nép nyelvén [Hu-Hun-Unus-Unni-Una-Uno-One-Ein…]. A GAR szónak a mozgásban 
rejlő rend- és lendületbéli értelmét ma is őrzi a „nagy GARral érkezett” kifejezésünk és számos 
szavunk [GARat, GARabonciás, HARc, HARAG, GARda, GÁRda, tenGER, GERjed, uGORni, 
KAR(zat), KARd, KÓRus, KARát, … és még talán a KÁL, KIRály is részben]. E szógyök szerepel 
megnevezéseinkben [maGyAR, maDZSAR, mahGAR, venGER, … a HUNnál már említett 
hunGARy, unGARn, onGROis nevek mellett] és számos közép-európai földrajzi névben is 
[GARa, GARé, GARadna, GARam, GARabonc, GÖRöc~GRAz, KARakó, KERka, KRAkkó, HARka, 
KARancs, KARos, KARtal, …], s nyilvánvalóan kapcsolatos a GÖR-GUR-KÖR-KER 
fogalomkörrel. Az ÚZ-Us-USz-Sza-SA ŐS értelmezését magyarázni sem kell, miközben 
számos elnevezésünk őrzi ezt is nyelvünkben [palÓC, marÓC, darÓC-daragÚZ, ÚZdin, ÓZd, 
kálÓZ, ÚZvár, SZUha, SZUhogy, …, s tán még az orOSZ, rUSZin, ASszony is]. Mi teremti meg a 
kapcsolatot e nevek között és – főként – mi magyarázza meg az összefüggéseket? 

Krónikáink szerint a szkíták leszármazottai vagyunk és Ázsiából érkeztünk a Kárpát-
medencébe. Az elavult szemléletű történészek a végletekig kitartanak amellett, hogy a finnek 
és ugorok – valaha volt, ha volt – egységes ősnépétől származunk, akik valahol Ázsia 
közepén „ősközösségi” halászó és gyűjtögető, esetleg nomád (akkor vándor!?) életet éltek, 
miközben már dúlt a latin írásművészet, kereskedelem és városi kultúra a Földközi-tenger 
térségében. Az egyoldalú megközelítésekkel szakító, az eurázsiai és közel-keleti írásbeli 
forrásokat és régészeti, génkutatási eredményeket is figyelembe vevő szélesebb látószögű 
történészek viszont a magyarok kárpát-medencei eredetére utaló tények sokaságát tárják fel. 

Nos, akkor kik is vagyunk és honnan is származunk? Hol volt az őshazánk? Kettő volt, avagy 
egy, vagy esetleg annál is több? Miért maradtunk meg, s miért épp a Kárpát-medencében? A 
magyarság mit is jelent; fajt, nyelvet vagy hiedelmet? Vajon, az ARVISURA erről mit üzen?! 

A válasz ezekre a kérdésekre sem oly bonyolult, ha türelmesen olvassuk a rovók igazszólásait, 
ha nem ragasztunk rájuk bélyegeket. Pontosabban, a válasz egyszerű, de nem olcsó, ugyanis 
származásunk annyira összefügg az érintett népekével, hogy az olvasónak, már-már mégis az 
lehet az érzése, hogy a kérdés rossz, ezért nincs is egyértelmű felelet. Ahogy Einstein elmélete 
sem attól nagyszerű, hogy megcáfolná a Gauss- vagy Newton-féle törvényeket, éppen nem, s 
nem is attól, hogy egyszerűbbek lennének általa a képletek. Az is és ez is tartalmilag nagyon 
egyszerű, átfogó szemléletet jelent, míg alakilag, formailag nyilván bonyolultabb és 
részletesebb. Az ismeretlenek száma pedig, természetesen, egyre csak növekedhet. 
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Az ARVISURA SZEMLÉLET, avagy alapok a magyarság kérdéséhez 

Előzetesként lássunk néhány alapvetést az ARVISURA világából, mielőtt boncolgatnánk a 
magyarság kérdéseit. Ezek nélkül nem érthető az „IGAZSZÓLÁSaink” üzenete, s még 
kevéssé a magyarság kérdése. Ugyanis, e regében 

1. Nincs kiválasztott faj, törzs, nép vagy nemzet, s az ARVISURÁból megismert Isten 
nem kötött, nem is köt szerződést egyetlen törzzsel vagy néppel sem, főként nem más 
népek ellen, és nem ígért senkinek területet, vagy kiváltságokat, tehát nekünk, 
magyaroknak sem. Isten hatalmas Úristen, Isten jóságos Élisten és végül, de nem utolsó 
sorban, Isten mindenki számára elérhető és „egyenlő” Vanisten. Ezt tanította Ardvisura-
Anyahita, sok nép emlékezetének Nagyboldogasszonya és három beavatottnak született 
fia, Úr, Él és Van és kisebbik lánya, Éa, a túlélő népek Kisboldogasszonya. Ennek 
ellenkezőjét az Arvisurában hiába is keresed. Azonban érdemes ennek tükrében 
értelmezni az Ószövetséget; kinek, kiknek az Istenéről szól abban néhány (átírt?) fejezet! 

2. Nincs kiválasztott Isten-Ember vagy Ember-Isten sem. Nincs egyetlen megváltó, nincs 
Istennek egyetlen fia, aki a múltban, jelenben vagy jövőben egyedül maga lenne az Isten. 
Azaz, az ARVISURÁban a Földre nem született kizárólagos mindenható Ember vagy 
Isten sem, aki magáról, vagy akiről bárki azt állíthatná, hogy egyedüli és egyetlen Isten, 
avagy fia Istennek. Azonban, születtek kiválasztott képességű, beavatottságú emberek, 
akik kiérdemelték az „Istenfia” nevet vagy címet, mert olyan tökéletesen tudták megidézni 
a már-már „istentelenné” váló emberek között magát, az Istent, annak erejét, lelki 
üdvözítő hatását és szellemi emelkedettségét és szeretetét. S, ha egy-egy kor szülötte a 
következőig már-már Istennek is tűnhetett, attól még „EGY AZ ISTEN”. Gondolkozz el 
tehát az Újszövetségen is, hogy mi is volt valójában az utolsó beavatott, Kerecseny-
Karácsony-Nazír-Issa-Jézus-Krisztus-Messiás, az „Istenfia” küldetése! 

3. Volt, van és lesz viszont Szent Háromság és voltak, vannak és lesznek ellentétek, azaz 
Szent Kettősségek, csakhogy nem csupán egy, ahogy az egykönyvű emberek hiszik ezt. 
Az ősvallásban nincsen, így az ősmagyarvallásban sincsen kiválasztott megfogalmazás és 
értelmezés sem, mint néhány elbizakodott „ház” a sajátjáról állítja ezt. Mindennek 
megvan a maga kettőssége és mindennek a maga háromsága. Ez alól sem élő, sem 
élettelen, sem Ember, sem Isten nem kivétel, hiszen semmi sem kivételes, mint ahogy 
semmi sem ugyanaz. Mondhatnók; az egyetlen igazságnak is lehet két oldala vagy három 
alkotóeleme, miközben egy és oszthatatlan, azaz igaz marad. Röviden, nincs fény, ha 
nincs árnyék: azaz nincs akaraterő léhaság nélkül, nincs jóság gonoszság nélkül, mint 
ahogy szellemi világosság sincsen szellemi sötétség nélkül. Ez a világ örök körforgásának 
alaptörvénye. A világ törvénye az ellentétek szent háromságának égi-földi körforgása, 
küzdelme, melyben azonban, s ez a lényeg, végül mindig a Jó győzedelmeskedik a Rossz 
felett. Ez a hajtóerő. Ez Isten ígérete. A Hit az ígéret. Azaz Hit nélkül nincs semmi sem. 

4. A magyarság kezdetektől fogva létezik, de a nagy birodalmakat alapító fajok, törzsek és 
népek között hiába keresed, mert a legutolsó korszaknak, a háborúk korát kiérdemlő 
Halak-korának kivételes képességű beavatottjának megszületéséig nem is létezett, mint 
nép vagy nemzet, s talán, ha ma mégis olybá tűnhet, hogy létezik is, mint faj, nép vagy 
nemzet, az csupán azért van, mert a szellemiségének túlélése a Halak-korától kezdve ezt 
követelte meg, de nyugodtan mondhatom, hogy faji küldetése a magyarságnak nincsen, 
legalábbis az ARVISURÁban nincsen. A magyarság küldetését utoljára a kis uruki Mani 
fogalmazta meg, de legfőbb műveit eltüntették az évezredek. Tanításai a magyarságban, a 
Hit, Remény és Szeretet népében örökké élni fognak és újrafogalmazódnak nyelvében, 
szellemiségében, hagyományaiban és lelki erejében. Az ARVISURA szerint a 
magyarság sokkal inkább szellemi-lelki küldetést, mint egyszerűen csak népet jelent. 
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A „MAGYAR” kifejezés szellemisége, nyelvi MAGyarázata 

Magyar szellemiség tükre a nyelv, rege. Kezdjük tehát a nyelvvel! A magyarság, mint minden 
a világon, Ősten teremtménye és tükre. Azaz a magyar kifejezés eredete is az ősidőkbe, a 
teremtés idejére vezet. Értsd, az az egy, hogy MAGYAR, legalább kettő lehet, pontosan úgy, 
ahogy az Egy Ősten is e kettő: Ős és Ten egyben (lásd másik jegyzetem: Ata-Is-Ten címmel!). 

A magyar tehát MAH, avagy MAG és GAR, esetleg MAG és HAR, vagy AR együttes 
eredménye a névben. S, ha hinni lehet nyelvünk, a magyar nyelv megtartó erejében, ahogy ezt 
az Isten szavunkkal is tette, akkor ennek a kérdésnek a megfejtése is alapvető lehet. A MAG-
GAR avagy a MAH-GAR avagy esetleg bizonytalanságunkban a MAHG-HAR megfejtése a 
szumír ékiratokig nyúlik vissza. Mindenesetre a MAH-hatalmas, magasságos, fenséges, égi 
eredetű és a MAG-mag, termékeny, termékenyítő, éltető, … értelmezések a GARhoz 
hasonlóan máig élnek még nyelvünkben. A HARDA értelme mára sokkal rejtettebb. Itt csak 
felvetem: a HARDA-felföld > HARDA-földi > ARD-szárazföldi értelmezéseket, amely végül az 
AR gyökhöz vezet, ami persze ÚR-ból is eredhet az előtaghoz hasonult magánhangzóval. Így, 
vagy úgy: a „magyar” végül is égi eredetű hatalmas éltető földi uralkodó rendet, azaz 
egyszerűen „Égi Rendet”, jelzői alakban „égi rendszerűt” jelent, ha hisszük, hogy nyelvünk 
többet őriz, mint a szavak egyszerű jelentése. 

Megjegyzem: erőltetettnek tűnhet, ha a tagokat megfordítva, avagy hangcserével is 
értelmezzük, pedig sokszor számolnunk kell ezzel a lehetőséggel, hiszen akkor soha nem 
értenénk a magyar nyelv azon tulajdonságát, hogy az ok és okozat között is rendet teremt, 
mikor a forrást, vagy alkotót megfordítva éppen az eredményt, a gyümölcsöt kapjuk meg, 
mint pl. éppen a MAG <> GyÜMölcs, GUMó, avagy a HÍM, GÍM <> MAG esetében. A szumír 
biblia teremtésszemléletének kezdetére visszalépve Isten első megnyilvánulásának, VANnak, 
a végtelenen áttörő megtermékenyítő ragyogásnak máig fennmaradt jelképe a NAP, amit, 
mint RÁ, avagy RÉ tiszteltek. Ezért hívták a Nap-Atya földjét is RÁMU-nak a legendákban. 
Mindezek tükrében a „magyar” a MAG-AR kettősgyök kifejezése egyenértékű lenne a MAG-
RA értelmével, s eszerint a „magyar” jelentése „Nap Fia” „Ifjú Fény” lenne, ami viszont nem 
is áll olyan messze sem az előbbitől, sem pedig attól, amiként minket vagy rokonainkat oly 
sokszor tiszteltek, avagy neveztek. 

Ez lehet részben a magyar kifejezés szellemiségének értelme, avagy nyelvi „MAGYARázata”, 
amelyhez viszont még nem feltétlenül volt fontos ismerni az ARVISURA regéket, azonban a 
továbbiakhoz feltétlen. 

Ugyanis a magyarság múltbéli és mai szemlélete alapján egyetlen dologgal biztosan nem 
vádolható, az pedig az, hogy elutasító, avagy kirekesztő lett volna vagy lenne. Sőt, éppen 
fordítva, mindenki mindenkor befogadó, vendég- és idegentisztelő népnek tartott és tart ma is 
bennünket. Egész történelmünk is arról szól, hogy üldözött népek találnak nálunk menedéket. 
Talán éppen ezért is a Kárpát-medencére és népünkre vagy népünk történelmi helyszíneire 
aggatott könyvízű, igazán át nem gondolt, de sokat hangoztatott „átjáró ház” kifejezést 
erősíteni látszik a bizonyítottan vegyes származást jelző Horváth, Tóth, Németh, Román, 
Rácz … vezetéknevek tömegessége népünkben, azonban igazságtartalma mégis mekkora 
lehet, ha az örökléstani (genetikai) mintákban a világnak egyik legegyöntetűbb (homogénebb) 
nemzete vagyunk mégis. Hogyan lehetséges ez? Avagy, mégis csak létezik a magyar 
kifejezésnek örökléstani értelme, avagy anyagiasult, testi, vérbeli jelentése? S ha igen, akkor 
arra a magyar kifejezés a legjobb-e? Valóban magyarnak nevezhetjük-e vérbeli őseinket? 

A MAGYAROK eredete az ARVISURA alapján 
Térjünk rá arra a kérdésre, hogy mit mondhatunk a magyarságról az ARVISURA tükrében. 
Az első, ami azonnal szembeötlő, hogy bár az ARVISURA legelső lapjain találkozunk a 

„Kezdetben vala az Ige…”  
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magyarokkal, avagy a magyarság kifejezéssel, akkor és később sem, mint fajjal, törzzsel vagy 
nemzettel, sőt, egészen Kr.u. 181-ig még népként sem, hanem mint sajátos „ősmagyar” 
szemléletű vagy hitű emberek gyülekezeteként tűnnek fel mindenütt. Így a magyarok nem 
szerepelnek az Ataisz öt fő néptörzse között, sem a Tűzszerzés, sem az Özönvíz idején és a 
Kr.e. 4040-ben megalakult 24 Hun Törzsszövetség alapító törzsei között sem. A magyarság 
keletkezése nem faji alapú az ARVISURA történeteket követve, azonban mint egyes 
emberek, csoportok (nyilván szellemiségi) jelzője a kezdetektől szerepel. Azonban ez, a 
kezdet ad némi lehetőséget, hogy a származásra mégis válaszokat leljünk a közvetett utalások 
tükrében. Mint pl. rögtön az elsőben (a Tűzszerzés legendájából): 
„Történt ugyanis, hogy az Égi eredetű Anyahita két nő és öt férfi társával az Ataiszon ragadt 
égjárművük meghibásodása miatt. Előbb csak egymással léptek anyasági kapcsolatba, ám a vérfertőzés 
elkerülése érdekében az Égi eredetű káltesiek kevert vérű leszármazottaival, Jóli-Tórem népének úz-
magyarjaival alapítottak családokat.” Úzok? Kik voltak? Mi végre? Mi közünk nekünk, 
magyaroknak e történelmi és a hiedelmek szerint is rég eltűnt néphez? 

Az ÚZOK (az ŐSÖK) küldetése 
A magyarok első említése már a kezdetekben szerepel. Két történet fonódik egybe a kabar nép 
szabír törzsének regéjében. Egy kabar fejedelemnek egy a Dunna folyamától származó 
aranyasszonytól született gyermekeinek tűzszerzési története olvad eggyé az égi (káltesi) 
Ardvisura-Anyahita és gyermekeinek történetével, mikor is a gyermek által szerzett tűz 
szerszámként való hasznosítását tanították az égiek az ataiszi embereknek. Anyahita és társai 
„úz-magyarokkal” szaporodtak, akiknek az alaptörvénye az lett, hogy „minden nép között 
megtelepedjenek”. Az úz egyértelműen ősi, égi származást jelöl, de a magyar nem. A magyar 
itt is szellemiségi, hitvilági jelzőként szerepel, azaz „EGY igAZ ŐSTEN”-ben hívőt jelent. 

A tűzszerzés regéje (Kr.e. 13508), annak első mondatát idézve, az „idők homályába vesző kabar 
nép szabír törzsének regéje szerint…” Anyahita utolsó három beavatottnak született gyermeke, 
Úr, Él és a legmagasabb fokú beavatott, Van-Aton közül ez utóbbi kettő Anyahita Góg és 
Magóg nevű gyermekeinek területein, az általuk vezetett hun törzsi népek között telepedett 
meg és a saka-szkíták szabír törzséből házasodott és szaporította az úzok nagy családját a 
különböző népek körében. Van-Aton hun feleségétől született első fia, Magyor-Magyar 
alapította atyja egyisten-hívő népei, a „Magyarok Östenének” soknemzetiségű követői 
körében az „Ős-Magyar Egyházat”. Magyart tekintik e legendák a magyarok atyjának, akik 
„nem képeztek külön törzset, hanem mindannyian … Jóli-Tórem (a föld nagyasszonya) hegyén emelt 
templomban tartották istentiszteleteiket és a csillagjárás szerint névadó szertartásaikat”. 

A magyar tehát nem feltétlen származást, hanem hit- és szokásvilágot jelentett, azaz 
szellemiséget, ám mégis kaphatunk származásra utaló jeleket. A rege első mondata már említi 
a szabír törzset, mint a rege őrzőjét, azaz a szabír törzs a kabar nép között megtelepedett úz 
származású beavatottak által létrejött népcsoport lehetett, akik az Arvisura rovásokban 
mindenkor és mindenütt, mint egyisten-hívő népek szerepelnek. Nemcsak a történelem, de a 
regék és legendák világa is különös figyelmet fordít a fejedelmekre, azaz a vezető rétegre, az 
uralkodóházakra. Így van ez a magyarokra vonatkozó regékben is. A magyarok fejedelmei 
tehát Van-Aton és fia, Magya egyisten-hívő leszármazottai és minden bizonnyal ősi, azaz úz 
származásúak lehettek csupán soknemzetiségű követőik körében. Talán úz kabarok, azaz 
SzA-BARik, avagy szabírok (róluk kapta a nevét SABARIA városa is a nyugati őrvidéken). 

Mi a helyzet viszont a követőkkel, a soknemzetiségű „néppel”, pontosabban, azok 
származásával? Mondhatnók, hogy alapvetően ők is a hunok és saka-szkíták és a kabarok 
szabír törzséből házasodtak, akiket ugyancsak Anyahita égi vére, Góg és Magóg 
gyermekeinek és unokáinak úz leszármazottai szaporítottak és vezettek. A rege első mondata 
viszont „homályos” időkre emlékeztet. Tekintsünk vissza a korábbi, azaz a Kr.e. 13508. év 

„… az Ige Istennel vala, …”  
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előtti időkre is! Mit is tudhatunk meg a megelőző korszakokról az igazszólások sorait 
böngészve? A rege idézett mondata azzal folytatódik, hogy annak főhősei a „Dunna-asszony 
folyamisten vidékéről való Artupi beavatott asszonynak Kecső kabar nyílhegy készítő kovácstól” 
született tűzszerző fiai (Ragyolc, Rohonc, Tiszolc és a legkisebb hős, Miskolc) és lányai (a 
tűzőrzők) a Duna [DUN-NA<>TEN-AN, azaz teremtő anya, avagy anya-nagyasszony] 
folyamától, az eljegesedett Kárpát-medencéből érkeztek. Ám, nem mindenki hagyta el az ősi 
vidéket. Lepsény fősámán számol be erről, mikor a magyar nép születéséről tanítja a képzésre 
vezényelt ifjakat a Kr.u. 181-es megalakulást követően. Arról beszél, hogy „mikor a jégáradat 
régi lakhelyünk – a Melegvizes Birodalom – minden részét elborította, a legkegyetlenebb hidegben is 
népünk 24 törzse, a tarkós, bolhád, medves és biked népek átszenvedték a borzalmakat”, ám a 
magasabb fokú beavatottak többsége melegebb tájakra, délebbre költözött követőivel, sőt, 
egyesek eljutottak még Ata-Isis, azaz a Nap-Atya szigetére is, ahol „soha nem fagytak be a 
tengerek és egész évben zöldelltek a mezők és a kertek”. 

A Nagy Özönvíz legendájában aztán az szerepelt, 
hogy az ataiszi népek közössége már felderítő 
utakat szervezett a visszahúzódó jégkucsmák alól 
előbukkanó földrészekre. Így találkoztak az első 
ataiszi gyarmatosítók, a szavárd és saka-szkíta 
törzsbéli kosi vitézek még a Nagy Özönvíz előtt a 
Tigris és a Rát-Ráten-Efrátesz [RÁ-TEN, azaz nap-
nagyasszony] forrásvidékein őslakos medvesekkel, 
akik hozzájuk képest már elvadult életet éltek. A kosi kifejezés itt születési jegyet jelent, azaz 
a Kos csillagjegyben születetteket. Még a Nagy Özönvíz előtt települt a folyamközbe 
[Mezopotámiába] Góg és Magóg hun törzse, s Magóg unokájának, avagy Góg fiának, 
Magyának egyisten-hívő szavárd népe, akik az emberáldozatos temetkezést elítélve az uzik 
és ázok és medvesek által lakott hegyvidékre, majd az azon túli folyamvidékre költöztek. 
Magya fia, Góg unokája, Magóg dédunokája, Magyar pedig megalapította Magyarkát a 
Fekete- és Káspi-tenger közötti hegy- és síkvidéken, ami az egyisten-hívő ős-magyar vallású 
szabír- és szavárd-magyarok kegyhelye és a birodalmuk központja lett évezredekre. 

A Nagy Özönvíz idején (Kr.e. 5038 körül) Uruk [Örök] városát 
alapító Buda, az utolsó ataiszi fejedelemnek, 12. Armogurnak fia 
pedig Aran nevű lánya révén a hikszosz törzsi leszármazott Ménes és 
Árpád nagybátyja lett, azaz a Nílus és Kasszu Birodalmak 
nagyatyjaként alapozta meg az úzok nagy családjának 
uralkodóházait, köztük a kasszu Árpád-házat. Aran második férje, 
Samas napisten királyként Uruk királya lett, aminek folyományaként 
az Özönvizek után a Szumír Birodalom is megszületett, míg Buda 
húga, Mari, Magya szavárd fejedelem második feleségeként a Magyarkától északra 
terjeszkedő nagy-marinai mari, merija, muroma törzsek szülőanyja lett. Innen, Magyarkáról 
szervezte meg birodalmát az oroszlánvadász Nimrud-Nimród fejedelem. Etana, a Kos 
világhónap 25 karéjos beavatottja is itt született. Ide menekítette uruki úz népét az égi eredetű 
Gilgames, hogy aztán innen hódítsa vissza Babilóniát a kun Gandás [Kondás] a Nagy Időkben, 
hogy unokája, Nimród nagyvadász [igazszólásainkban a második] Mezopotámia, avagy Médea 
leghatalmasabb királya legyen, mikor újra az úzok ősi nemzetségei uralkodtak mindenütt. 

Ugyanígy telepedtek meg Kerka-Karakó kabarjai és Uza-Uzon úzai a 24 Hun Törzsszövetség 
megalakulása (Kr.e. 4040) után azonnal a Kárpát-medencében, amikor az árulkodó mondatot 
Kerka-Karakó feljegyezte: „Mi a melegvizek forrásaitól indultunk Ataiszba, ide is jöttünk vissza, 
mert ez a hazánk!” S feljegyezte, hogy egy holdhónap sem telt bele, hogy szót értsenek az 
őslakosokkal. Ezer meg tízezer év után? Milyen nyelven? A 24 Hun Törzsszövetség hivatalos 
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nyelve az úz volt, mert népeinek többsége ezt a nyelvet beszélte, s mert az úzok írástudása 
volt a legfejlettebb, s mert – természetesen – úz származásúak voltak a fejedelmek. Ezen a 
nyelven beszélve értettek szót a tarkós, bolhád, medves és biked törzsek fejedelmeivel. Azaz, 
talán ők is úzok voltak, de legalábbis úz nyelvűek. Úz, azaz Ős nyelvűek. 

Kerkával egy időben Uzapani [Ősapa], a hunok úz származású ifjúsági fősámánja indult a 
szavárd és saka-szkíta kosi vitézek által alapított, majd később főként az ataiszi uruki törzsek 
által benépesített folyamközbe, a Tigris és az Eufrátesz melléki területre. S milyen őslakos 
törzsekkel kellett szembenézzenek, megbéküljenek, együtt éljenek, sőt, közéjük 
beházasodjanak, majd elvegyüljenek? Igen, a magasabb technológiai színvonalon álló, de 
kisebb népességű jövevények uralkodhattak ugyan, ám ők vegyültek el, mint mindig és 
mindenhol az ősidőkben. „A szavárdok földje és a Zagrosz között ekkor még éltek veszélyes 
medvesek (médek) a Medvés Hegyek Országában (Észak-Médea), mikor Magyarkán már inkább 
kőházakban laktak.” Az őslakos népek uzik és ázok voltak és medvesek, avagy médek [madák]. 
Itt sem volt tehát más a helyzet. Rokonokra leltek, csupán azzal a különbséggel, hogy nem az 
őshazában, hanem az attól délebbre vándoroltak körében, s ettől a melegebb vidéki túlélésű 
rokon népek találkozásától, avagy a termékeny földek miatt, ez lett a földkerekség 
legfejlettebb területe és népe, ha nem is egyedüli, s a saka-szkíták és hunok révén nem is 
elszigetelt népe. Uzapani csoportjai révén pedig újabb népek és birodalmak születtek, mint a 
gara-úz Etur fejedelem etur-úz etruszk és a szabír Halpa és Sidon vezérek hajós népe által 
körülölelt [Földközi-] Meleg- vagy Etruszk-tenger partjain létrejött Eturia, Keréta és Szidónia 
[Fényföld - utódállama Föníciaként lett ismert] birodalmai [népeit a Szantorisz kitörése űzte az 
Adria vidékére, avagy törölte el]. Nos, az ÚZ e legendákban csak ennyire jelent ŐS népet. 

Egy újabb adalék az úz és avar népekből kifejlődött szavárd törzsi származáshoz, hogy a 
rovásokban, akárcsak a szabírok, mindig egyisten-hívő népként szerepelnek. Mindamellett az 
is kiderül, hogy Magya gyermekeinek leszármazottai és követői, a magyarok egyisten-hívő 
népe házassági szokásaiban megőrizte, hogy bármilyen légyen is befogadott vagy helyben 
született fiaiknak nemzetsége, a magyarok hite szerint leginkább úz származású szabír vagy 
szavárd anyákkal házasodtak, azaz vérük megőrizte az ős-úz eredetet. A szavárdok beszélő 
neve és első említése alapján e törzs is már az Ataiszban keletkezett. Anyahita beavatottnak 
született és vallásalapító Úr nevű fia által vezetett városalapító uruki-avar és a 
kézművességükről híres kabar és az úzok minden nép között elvegyülő ősi úz vagy az törzsei 
kereszteződtek és a saka-hunok között íjfeszítő néppé válva hozták létre a szavárdok és 
szabírok ősi törzseit, akik megint csak a magyar nép származási alappillérei lettek. Nos, 
véletlen lenne, hogy a krónikák nem egyszer szabír és szavárd néven neveztek minket? 

 
Az ÚZok szétszóródása a Nagy Időkben (Kr.e. 1900-1700-ig) 
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Származásunk tehát törzsi alapon [népünk teste] a Földközi-tenger partvidékén a Tigrisig 
hikszosz-gara- és etur-úz-etruszk-hun-kun-kasszu avagy a Kárpátoktól Ordoszig úz-saka-
kabar-szabír, avagy úz-hun-avar-szavárd, azaz mindenütt hikszosz-kasszu-szabír-szavárd a 
Nagy Özönvizek előtt és után! S ez az Arvisura magyarázat a magyarok sajátosan egyöntetű 
vérképére, s befogadó jellegére is egyben. Ez az őrzött égi-ősi úz eredet (népünk vére) 
regéink szerint ArMOGURra és hitvesére, ANyAHITára, s általuk Úr, Él, Van, illetve Góg 
és Magóg leszármazottaira, azaz az ősök, az úzok nagy családjára vezethető vissza. 

Őshazánk tehát mégsem az Ataisz legendás szigete, nem is a népek nagy átjáró háza, a 
Tarim-medence, de még az őseink által alapított Magyarka vidéke sem, azaz nem is a Volga 
és a Dnyeper vagy az Ural környéke, tehát az ún. „Magna-Hungaria” sem. Nem őshazánk az 
Ujgur Autonóm terület, bármennyire is rokon az ott élő népek szokásrendszere, de Dzsungária 
sem, még ha a névadásban őseinknek is lehetett szerepe. Nem őshazánk Mezopotámia vagy 
Médea sem, bármennyire is vonzó és találó a méd-mada-magya nyelvi okfejtés lehetősége. 
Annak más igazsága van, nem ez, nem az őshaza helye. S, bár lehetne őshazánk az az 
„Úzföld”, amelyről az akkád Bibliába – honnan is származó? De – bekerült Jób története ír, 
nem volt kettő, vagy több őshaza mégsem. Az ARVISURA csupán egyetlen őshazát ismer, 
még akkor is, amikor a történelmet nem ott, hanem a máshol uralkodó nemzetségeink írták a 
hatalmas eurázsiai földrészen Eturiától az Ajnó-mandzsúriáig. 

Az ARVISURA szerint a magyarok őshazája nem más, mint a Kárpát-medence. Mindig is 
ez volt és lesz, ahol a melegebb vidékekre vándorolt, s talán éppen ezért fejlettebbé vált 
leszármazottak mindig menedéket leltek a viharos időkben, amire a végső pontot éppen az 
utolsóként visszatért hikszosz-kasszu-szabír-szavárd fejedelmi ház, az Árpád-ház tette. Ne 
csodálkozzunk tehát, ha ezt igazolja a régészet, az avaroknak nevezett törzsek és a hunok 
összes emléke, nyelve és művészete! 

S kik is voltak az ŐSHAZA vagy „ÚZHAZA” lakói, őket hogyan hívták régen. Az 
ARVISURA, bár egyértelmű abban, hogy az ataiszi hun népek őshazája a Kárpát-medence, 
minthogy azonban éppen az elvándorolt népek történetét és viszontagságait írja meg, nem 
adhat magában választ e kérdésre. Ezért egy olyan krónikához kell, forduljunk, amelynek 
szemlélete nem mond ellent, de az ARVISURÁtól független. Lássuk, hogy a Székesfehérvár 
török elfoglalásakor előkerült Tárih-i Üngürüsz mit is ír erről, milyen népet nevez meg! 

 
„A régi időkben e Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott. Nemródnak volt egy 
Ankisza nevű felesége, s ettől a feleségétől két fia született. Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak 
hívták. … Abban az időben Adzsem [Medea] országának közelében egy bégnek két csodaszép lánya 
volt. Magor és Hunor ezt e két lányt feleségül vette. Miután ez így történt, a hírmondó szavai azt 
bizonyítják, hogy Üngürüsz [Hüngürüsz – Hungar] népe Hunor nemzetségéből származott… 
Nemród halála után Hunor egész népével apósához, a tatár [a szerző hitte; itt: szkíta] kánhoz 
folyamodott, és őnála telepedett le. A kán is megtisztelte őt, és Adzsem szomszédságában egy egész 
ország fejedelemségét adományozta neki [Baktria]. Midőn Nemród meghalt, Adzsem trónjára egy 
másik fejedelem került. Azt a vidéket pedig, [melynek Hunor volt a fejedelme], Dzsiddija [Szkítia] 
tartománynak nevezték…, mely Szamarkandtól a Fekete-tengerig terjedt.” 
”Egy nap Adzsem országának padisahja Konsztantinije fejedelme ellen hadjáratot indított, és emiatt 
Dzsiddija országának uralkodójától segítséget kért. … mikor is Kosztantinije ellen ment, az említett 
Hunor népét támadás érte, mely aztán ily módon elvált Adzsem padisahjától, és Pannonija 
tartományába költözött. … látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban, sok 
gyümölcse és bő termése van annak az országnak, és az ő nyelvükön beszélnek.” 

Részletek a Tárih-i Üngürüszből 
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Nos, ebből bizony az derül ki, hogy már Nimród Hunor nevű gyermeke is rokon nyelvű 
népeket, [HUNGARUS] unguruszokat talált a Kárpát-medencében. A Tárih-i Üngürüsz 
szerzője természetesen hitte, hogy Hunorról kapta nevét e nép, azonban a közös nyelv máig 
fennmaradt volta cáfolja ezt, hiszen bizonyosra vehető, hogy Hunor és Magor sem véletlen 
kapták nevüket, azaz épp az ősnép és ősvallás határozta meg a nagyra hivatott ikrek 
születésekor adott nevet. Nem lehet eltekinteni attól, hogy e nevek elemei más nyelvekben is 
összefüggő értelmezést rejtenek. A Kárpát-medence ősnépe – amint az számos korai 
krónikában is szerepel – bizonyosan az UNGURUSz avagy HUNGARUS nép kellett, legyen. 

Az UN a HUN rövidült formájaként különböző nyelveken EMBER-NÉP-EGY értelmet nyert. 
A GUR szótag GAR gyökkel azonos [rend, lendület, gerjedelem, …] értelmezése mellett nem 
lehet nem észrevenni a magánhangzó változtatásával és a keretet adó G és R hangzók 
zöngétlen párjával képzett szavak és kifejezések burjánzó sokaságát ugyanazon fogalomKÖR 
mellett, melyet a KÖR szavunk képvisel a maga teljességében. S nem e fogalom alakjai 
köszönnek vissza a szumír KÁL-egyházfő, az ó-magyar HAR-fennen kifejezésben és számos 
nép nevében is [KARatán-KELta-GALL-GAEL-GERman-GÖRög-KURd-KÜRt-tÜRK]. Ahogy a 
káldi-szumír agyagtáblák ziKURat kifejezése sem független a latin KURia, az avar-türk 
KURgan, az angol KEEL és a magyar KÖR-KAR-KERt-KÜRt szavak mélyebb, ősi értelmétől 
sem. A városi környezet névadásában is ez jelent meg [KERt, GARt, GRAd, GORod]. 
Tagadhatatlan, hogy a K*R a gyöke a GÖRbe szavunkkal ROKon jelentésű kelta-angol-német-
görög-latin-francia-orosz CUAR-CUR-CIRcle-CURve-KURve-KREis-Kyklos-CIRcus-CERcle-
CROchu-KRIvoj-KRUg szavaknak is egyben [Ld.: Timaru-Kast S.: Kelta magyarok, magyar kelták]. 
S mily’ véletlen, a HUN-ként értelmezett  jel is épp KÖR, sőt, az ókori feliratok fejtői ennek 
értelmét is az EGY fogalomban találták meg. Hihetetlen? A GUR-GAR így tisztább, úgy-e?  

Végezetül az US tagra térve, ha mégis kétségeink lennének az US-ÚZ-AZ-AS-OS-ŐS-IS-IZ 
összefüggő jelentésvilágában, bizonyító erőként álljon csak itt egy sor történelmi nép neve, 
melyekben röpködnek ezek az elemek! Mára több etimológus a nyugatra települt OSzét és 
OSzkUSz [OS-CUS, ÓZ-KUS, ÚZ-KOS avagy kusi ős, kosi úz] népneveken és a magától 
értetődő daragÚZ-darÓC, garaÚZ-grÚZ, goldÚZ, jagÚZ, marÚZ-marÓC, mogÚZ, nanajÚZ, 
ogÚZ, palÚZ-palÓC, tungÚZ, ungÚZ, vandalÚZ… népneveken túl számos más nép 
elnevezésében is az ÚZra és AZra utaló gyököt véli felfedezni, mely az ÁZsia földrész 
nevében és több kultúrnép AZ, AS és IZISz, OZirISz kultuszában is megjelent. Lássuk, tehát, 
itt ömlesztve ezeket: ASSZír, AZeri, AZték, bASZkor, bASZkír, etrUSZk, ÉSZt, jAZig, jÁSZ, 
kASSZU, kAZAh, kAZár, kUSita, mandZSU, masSZAgéta, partUS, párSZI, pelAZg, perZSA, 
SUbartu-SZUbarit, SZAbír-SZAbari, SZUmír, SZAka, SZAnszkrit, SZArmata, SZASZAnida, 
SZAvárd, UZitó, ÜZbég, ZAgrOSZ, ZSUan,… s ez köszön vissza talán még a SUoma, SAngi, 
SZAbin, SZAlamit, SZAmnis, SZAmojéd és arSZAkida nevekben is! 

Mindent összevetve; a Kárpát-medence őslakossága az ős-rend népe, avagy ÉGI-EGYségű ŐS-
ÚZ nép lehetett. A MAGYAR és HUNGARUS népnevekben a GAR gyök értelme így ér végül 
egy KÖRben ugyanoda, amivel kezdtem ezt a jegyzetet. Hiszen, ugyanoda jutottunk, mint a 
MAGYAR népnév elemzésével, ezúttal viszont más szemüveggel. Csodálkozunk, pedig akár 
kezdhettük volna ezzel is, ha megvizsgáltuk volna az ősi székely-magyar US (rovás-)írásjelet? 
Nem MAG jel az véletlen? [székely-magyar US: ú]. Magyar [MAH-GAR] vagy Ungurusz 
[HUN-GAR-US] nyelvi magyarázata tehát ugyanoda vezet. ŐS-ÚZ [US] és EGY-ÉGI [HUN] 

 [MAH, MAG] MAGasztos, fennkölt, ÉGI egy-egyen-ugyan-AZ [káldi-szumír nyelven: AZ az 
EGY] másként megfogalmazva. Az ÉGI REND és LENDület [GAR] szóval kiegészítve 
mindkettő jelentése: magasztos~égi, azaz egy~égi ős rend, kar, kör [HUN-HON] lehetett! 
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A magyarság szellemisége így ölt testet a Kárpát-medence, majd az onnan kirajzó ősi úz 
eredetben, avagy az „ungurusz-hungarus-hunnus” őslakos néppel az ARVISURA regében 
ugyanúgy, mint a nyelv emlékezetében. Ezután talán végleg lezárható a magyar magyarok 
származásának kérdése, miközben tudjuk, a hit játszott és játszik mindig is fő szerepet. 

A származásunk tehát nem is oly’ homályos. Biztosan Kárpát-medencei és ősi ÚZ. 

 
Az ős-úz-hon és a saka-szkíta-hun birodalmi terület és szűkebb környezete (árnyékolt: lelet gazdag terület) 

Elgondolkodtató ezek után, hogy milyen üzenet rejlik a Kárpát-hegység, a Kárpát-medence 
nevében. Nem azt üzeni-e éppen, hogy KÁRPÁTIA az ősatyák égi rendjének földje? GAR-
PAD (aPA-Dea)  KÁR-PÁTia, ahogy a GAR a KAR forrása is egyben, s ahogy a PAD a 
PÁTer szóban sejlik fel. Gondoljunk csak számos település nevére, melyek a GARa és PATa 
kifejezések őrzői egyben: GÁRdony, PATalom, KARAkó, BATtonya (bát-tanya). Eme atyai 
szerepű PAD köszön vissza a BÁT-BajÁN névben, s a GAR pedig még más népek neveiben is. 

A MAGYAR nép, nemzet, a MAGYARSÁG születése 
Még mindig nem tisztázott azonban, hogyan is lettünk a mi nyelvünkön MAGYAROK az ÚZ 
vagy UNGURUSZ helyett, hiszen a MAGYAR elnevezés elterjedése az ősi HUNGARUS 
helyett sem lehetett véletlen. Hogyan és miért lett a vallási közösségből magyar nép, majd 
magyar törzsekből magyar nemzet. Ehhez még történnie kellett valaminek, amit nem tanít az 
ismert történelem. Pontosabban fogalmazva, nem is akárminek kellett történnie, hogy a 
magyarok nyelvén az ősi HUNGARUS-ból MAGYARSÁG [MAGH-GKHAR-IUŐSZ-AG?] lett! 

Az Igazszólásainkból egyértelmű választ kaphatunk erre is. Alapvetően három esemény vagy 
változás indította meg a magyaroknak, mint népnek születését, amiben megint csak nem a faj 
vagy a származás játszotta a fő szerepet, hiszen a házasodási szokásaink magukban hordozták 
a kereszteződés szabályozottságát a mindig frissülő, de mégis ős úz vérrel. 

A Magyar Törzsszövetség Kr.u. 181. évi alapításának kulcsa három esemény a rovásokban. 

1. Kr.e. 6.: Szabír anyától megszületik a Halak világhónapjának 25 karéjos beavatottja, 
Kerecseny-Karácsony-Nazar-Nazír-Issa-Jézus-Krisztus-Messiás és szeretetvallása elterjed a 
szabír-szavárd beavatottak körében (Jézus az Arvisurák alapján egyértelműen szabír anyától 
született). Ettől kezdve nevezik Jézus Van-tó melléki követőit, a béketűrő dolgos úz népeket 
magya-mada-manda-mandeus néven (megújul a magyar lélek). 

2. Kr.u. 181.: Az uruki származású Magyor mandeus arbag [gyógyító] pap vérszerinti vagy 
fogadott fia, Káma a Van-tói uruki úz (Gilgames) származású Mirinával vagy Mitrinával 
házasságra lépve a Szeretetvallás és a Nimródi hagyományok híve lesz és a Magyarka 
központ körül élő egyisten-hívő népek körében elterjeszti azt. Bevezeti a „Nimródi nyolcas 
szaporodási elvet” és származásra tekintet nélkül magyari-magyaroknak kezdi nevezni a 
térségben élő és szövetségébe lépő hun törzsszövetségi ogúz-kun-kasszu-hikszosz-szavárd-
szabír-saka-szkíta-jász-szarmata-besenyő-avar-kabar-baskír-ugor-ujgur-mari-merija-muroma-
manysi-hanti népeit (megszaporodik a magyar lélek). 
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3. Kr.u. 181.: A már kettészakadt Hun Birodalom keleti felében a népek egymásnak esnek, 
ami a tragikus kimenetelű „kabarvész”-hez vezet, melynek következtében az ordoszi kabarok 
fejedelmi származású katona népe rátelepedik a magyar vallású egyisten-hívő magyari-
magyar népekre, majd Káma és Mirina családjába és a (főként asszonyuralmi) merija-mos-
manysi és a (főként atyauralmi) muroma-por-manysi népekbe beházasodva erős népet 
kovácsolnak, amelynek fejedelmi házában hamarosan újra egy Magyar nevű fejedelem erősíti 
a Magyar Törzsszövetséget egyenrangú feleségével (megszilárdul a magyar lélek). 

+1. S a ráadás: ezt a folyamatot szilárdítja meg, mikor Jézus tanait és az ősi Anyahita-hitet a 
kis uruki Mani egyetlen uruk-mani vallásban foglalja össze, ami a Magyar Törzsszövetség 
népei közt hamarosan általános lesz. Főként, hogy nem tagadja, hanem inkább rendszerbe 
foglalja az ősmagyar vallás és az érdeknélküli szeretetvallás tanait az ataiszi 
hagyományokat és a keleti próféták tanításait is beleértve (egységesedik a magyar lélek). 

Az ARVISURA alapján, tehát, a magyarok kezdetektől fogva az ősmagyar vallás egyisten-
hitű követőinek béketűrő és befogadó népe a hit, remény és szeretet nevében, kiknek 
származása az ősi úz néphez, ősi hagyományai pedig Nimród és gyermekeinek saka-szkíta 
népeihez vezetnek, míg a Hun Törzsszövetség biztosította az állandó mozgást, vérfrissítést és 
életteret a magyarság békés túléléséhez. 

A MAGYAR lélek 
Végül: mi is a helyzet a magyar lélekkel? Erre a legnehezebb ma válaszolni, sőt, a történelmi 
műveket segítségül hívni, ugyanis a magyar lélek már éppen, hogy azoktól is beteg. Ez maradt 
a végére. Nem véletlen. Nem mintha nem lenne ez is világos az ARVISURA szellemében, de 
erről írni, ezt magyarázni teljesen felesleges az ARVISURA erre vonatkozó fejezeteinek 
elolvasása helyett. Egyszerűen olvassuk együtt itt, szerre és rendszerben! 

 
Kr.e. ~13500: „Van első fia, Magyor-Magyar, a magyarok atyja alapította ezen egyisten-hívő népek 
körében az Ős-Magyar Egyházat. Nem képeztek külön törzset, hanem mindannyian a 
Magyarok Östenének voltak követői és tisztelői a hit, remény és szeretet jegyében. Jóli-Tórem 
hegyén emelt templomban tartották istentiszteleteiket és a csillagjárás szerint névadó szertartásaikat.”; 

„Csak Anyahitának és legkisebb fiának, Vannak avagy Atonnak követői maradtak egyisten-hiten, mely 
hitet a magyarok, Magya fejedelem soknemzetiségű hívei követtek mindig, s a legtöbben. Ők 
voltak az égi eredetű hiten élők. Van, avagy Aton gyermekei rótták Anyahita-Van-Aton és a 
beavatott bölcsek tanításait Aton aranyoszlopára. Magya fejedelem követőit hívták magyaroknak. A 
magyarok sokkal inkább vallási, mint törzsi közösség, inkább voltak egyszerűen egyisten-hívő jó 
emberek, a „hit, remény és szeretet” jegyében befogadók népe;” 

Kr.e. ~5000: „Éa Ada-Ádám-Aton beavatott ifjúval kiűzettetett a „Paradicsomból”, [az] ÚR 
városából. Így zavartattak ki az ifjú jegyesek a jólétből a változó holdhónapok birodalmaiba, ahol arcuk 
verejtékével kellett megkeresni kenyerüket, s a bőségbe vissza nem térhettek. Északra menekültek. Az 
összegyűlt nép hazatérve aztán mind másként mesélte ezt az egyisten-hívőknél megesett történetet.”; 

„Magya fejedelem megtudta, hogy kivégezték Buda felesége, Suhán fejedelemasszony temetőit, köztük 
három székhordót Góg vitézeiből, ezért parancsot adott a szavárdoknak (Szavárd volt a 
lovasparancsnok) a fénylő Gara-zúgon keresztüli átkelésre edzett ataiszi lovaikkal a Nagy-hegyen 
(Kaukázuson) túli mezőségre (Kaspi- és Ruma-tenger közé), ahol a Kuma-folyó partján megalapították 
Magyar városát a néhai Enék fejedelemasszonytól származó legkisebb fiáról elnevezve”; 

„Még Magya fejedelem legkisebb gyermeke, Magyar kezdte el Góg és Magóg által alapított ataiszi 
Ősmagyar vallás táltosainak képzését szavárd és hun furmányosok segítségével.”… „Magyar és 
Szavárd utódnépe így keveredett egyre jobban, és leggyakrabban az úzokkal, úz asszonyokkal 
házasodtak. Ez a kis csoport, más ataiszi népekkel ellentétben, mindig megmaradt az Égi eredetű 

„… és Isten vala az Ige!”  
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egyisten-hiten, nem úgy, mint a Nagy-Hegy környékéről az özönvizek után visszavándorolt Szumír 
fejedelem népe, akik megfeledkeztek a Susa szumír város környékéről elvándorolt családok intelméről: 
„Az istenek az emberek agyából pattannak ki, holott csak egy az Égi-Isten”. Az ataiszi 
törzsek ezidőtájt sohasem tekintették őket (a magyarokat) egy törzsnek, vagy népnek, hanem inkább 
hitbéli közösségnek. Hitük szerint minden embert a sírig kísér a jó és gonosz harca. Mindenkiben ez 
dúl, és vagy a jó, vagy a rossz győz.” … „Etana születésekor egy fényes csillag futott át az égen, azaz 
25 karéjos beavatott született, akihez a szavárd-magyarok, gara-úzok, örmények tömegei jöttek 
Magyarkára tiszteletet tenni.”; 

~Kr.e. 3700: „Buharata elhatározta, hogy Magyarkát teszi első várossá. 300 lovasával indult 
meglátogatni Mari, Szumír és Uzon Melegvizes Birodalmának népeit. Magyarkát az egyisten-hit és a 
kőházas építkezések tanulmányozása után az ősmagyar vallás fellegvárává építette ki. Megtervezte a 
városka templomát és kegyhelyeit, ataiszi szokás szerint csatornáztatta a várost és a csatornás 
gazdálkodást rendszeresítette a Kuma-folyó egész völgyében is. Magyarka felett teraszos kertészetet 
létesített. Itt jegyezte fel – a még a saka törzsbeliek által a pamír-szkítáktól átörökölt versikébe foglalt 
magyarkai törvényt: „Hétfő hetibe, Kedd kedvibe, Szerda szűribe, Csütörtök csűribe, Péntek pitvarába, 
Szombat szobájába, Vasárnap az Isten házába”, melyből kitűnt, hogy mind a Szombatot, mind pedig a 
Vasárnapot ünnepnapként jegyezték, még ha Szombaton dolgoztak is a ház körül. A magyarkai 
fejedelmek és családjaik éppen úgy dolgoztak, mint a legterméketlenebb vidéken élő 
fejedelmi leszármazottak. Ez mindenkit mindenkivel egyenlővé tett.” … „Teraszos vízfogó 
területen tanulták meg, hogy építsenek dombtetőkön talpas házakat, hegyen épült figyelőtornyokat, 
melyek mellett a tűzszerzési ünnepeket és más hegyi ünnepélyeket, az ősmagyarvallás „Égi atya 
hálaadó” ünnepét tartották.”; 

„Magyar utódai, a beavatottak vezették be az Ősmagyar-vallást, amely nem egy faj, hanem az egy igaz 
Istenben való hit közösségén alapult. Ezt az Isten-hitet mégsem kényszerítették senkire, mert az ő 
Istenük nem haragos és büntető Isten volt, hanem szerető Égi-atya, akinek elgondolásait a 
lábaira megrokkant Anyahita rótta le az Arvisura-lapokra szumírok által is érthető rovásokkal. Ennek 
az Égi eredetű hitnek és vezető beavatottainak volt a követője ez a kis vallási csoport, kik a nőket 
egyenrangú embereknek tartották, és az Enzeli rimaszécs-féle asszonyuralom és a saka birodalombeli 
férfiuralom kilengéseit megszelídítették. Itt nem fordulhatott elő, hogy a férfivé lett ifjakat elhajtották a 
szülői háztól, mert követelődzőkké váltak volna kamaszkorukban, és viszont, a leányokat sem rabolták 
el, mint a sakáknál. Az asszonynépeket sem nevezték asszonyi állatoknak, hanem mindkét nembeli 
csoport egyaránt kedvessé vált a családfők számára. Az atyák jóságos családapákká váltak, kik az 
asszonyok munkáját nagyon megbecsülték.”; 

„Amikor Betlehemben a templomi ács József feleségétől, a szabír nevű Máriától a világhónap 25 
karéjos beavatott csecsemője megszületett, a születésénél megjelent beavatottak azt tanácsolták a Dávid 
törzséből származó Józsefnek, hogy meneküljön Egyiptomba az üldözők elől. Gáspár, Menyhért és 
Boldizsárral együtt érkezett Betlehembe Mazarehi beavatott aranyasszony, aki a már megszületett 25 
karéjos beavatottat Augustus Caesar tudtával a szabír-hikszosz fővárosba, Hétvár-Hetevaretbe 
menekítette az írástudó egyisten-hívő szabír tektonokkal (azaz templomi ácsokkal és nazareti József 
tektonnal, aki Herembetel szabír-hikszoszban nyert ácsmunkát). Az újszülött a Jézus nevet kapta.”… 
„Babilonban a csillagjósok mandeus szertartásokon terjesztették: ‘Az adott valóságos élet rossz, a 
hódítok gyilkosok, és csak a szeretet gyógyíthatja meg az egész világot!’ ”; 

~Kr.u. 180: „Ezt a magya-papságot, akiknek az Arvisura-Anyahita eredetű egyisten-hite főként az 
ataiszi kézműves és kertész szegénységnél volt elterjedt, az Úristen-hívők mandáknak, az Élisten-hívők 
madáknak, míg a Vanisten-hívők magyáknak nevezték, akiket a görög-római katonai feljegyzések is 
megemlítettek, mint „mandeusok, kik az emberiség egyik legszorgalmasabb és legszolgálatkészebb 
népsége”. ... Arvisura törvények szerint 24 mada-manda-magya-mandeus kiképzőtábort létesítettek, 
… és a szeretevallás legjobb követői az uruki óm-beavatott jellel megkeresztelt keresztények lettek; … a 
rómaiak által mandeusnak nevezett hit rohamosan terjedt. A képzéseken résztvevő ifjúság, azalatt meg 
is házasodva, a magya-mada-manda-mandeus avagy későbbi nevén uruk-mani keresztény hitet Van-
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kiképzőközponton keresztül az addig is egyisten-hívő népek között egyre jobban elterjesztette, s azokat 
erősödő szövetségbe tömörítette. Új közösség, új nép volt születőben!… Berény, Magyor (az 
itteniek Féranjában Magyar) és tanítványa, Csitári harmadik, legkisebb fia, Kővágó Tuspába, Van-tó 
birodalmába, a mada-manda-magya-mandeus kiképzőhelyek központjába mentek, hogy Ordosz 
parancsára új törzsszövetséget hozzanak létre az ősmagyar hit, az egyisten-hitű 
békességszerető népek védelmében”; … „Berény-Isimbáj rálépett a Magyor(Magyar)-féle útra: ’Az 
a szó, hogy magyar, nem törzset, népet vagy népfajt jelent, hanem a békességre törekvő 
embereknek a gyülekezetét!’”; 

~Kr.u. 280: „Ekkor küldtek küldöttséget Babilonba, hogy Mani arbag gyógyítótól tanácsot kapjanak, 
de manda-magya-mandeus tanításaitól félve továbbra is börtönben tartották. Mani ugyanis ekkor már 
ezt tanította: ’Társbolygónkhoz hasonlóan mindenkinek munkát kell végeznie, mert dologtalanul 
senki más munkájából nem élhet!’”l 

~Kr.u. 360: „Hunyor és Magyor vették át a Magyar Törzsszövetség fejedelmi és szellemi irányítását. 
Hunyor, mint hun fővezér és a magyariak fejedelme hirdette meg a Nagy Harcot a Nagyvízig, ám 
a magyariak és Magyor fejedelem vezette magyarok Ordosz parancsára nem vehettek részt a 
kalandozásban, csupán testőrségi szolgálatot adhattak a hun seregekben.” S e döntéssel nyilvánvalóvá 
vált a hunok testéből kiváló magyarok szerepe a szkíta népek tengerében. Ordosz világosan látta, hogy 
az ősi szellemiség túlélését nem a vér biztosítja majd, nem is csak a lélek, hanem a szellem. 

 

Összefoglalva; az ARVISURA tükrében mi, MAGYARok 

1. a hajdani („égi-egy” rendbéli) úzok [hun-gar-usok, hun-gur-úzok] nagy népének utolsó 
leszármazottai vagyunk sokkal inkább, mint az úz elnevezést ma is népneveikben őrző 
névrokonok; ezt jelzi „ős-úz” nyelvünk és az abban kódolt szellemiségünk a nevünk helyett; 

2. s tán éppen azért is, mert vérünk különösen és megfoghatatlanul őrzi az „ős-úz” eredetet, 
szellemiségünk és lelki beállítottságunk, család- és hagyomány-tiszteletünk és hitünk, az 
ősmagyar vallás alapján szerveződünk és létezünk attól függetlenül, hogy ezzel tisztában 
lennénk, avagy sem, míg őrizzük a hitet a szellem győzelmében, azaz népünk küldetésében. 

Az ARVISURA alapján az igaz magyarság EGY IGAZ ÉGI, azaz testi, lelki és szellemi 
küldetést jelent (hisszük, avagy sem), azaz minden magát magyarnak valló ember erre 
született, erre kell, méltó legyen! Issa-Jézus-Nazar-Nazír-Karácsony-Kerecseny-Keresztény-
Krisztus-Messiás születése óta pedig az ősmagyar vallás is egyet jelent a Szeretetvallás 
hirdetésével. A nazarénus Nazar-Nazír szeretetvallása pedig pontosan azt hirdette, amit 
időközben igazol a kutatás és történelem. Ma már valóban tudjuk, hogy minden ember 
minden embernek legfeljebb negyven-ötvenezer éves testvére, azaz bárki e Földön testi, 
szellemi és lelki értelemben is MAGYAR lehet, ha méltó erre! Karácsony Sándor oly’ szépen 
fogalmazza meg, mi a magyar nemzet, mintha csak az ARVISURA regékből vette volna: 
“...az, hogy "magyar", nem faj, nem vér, hanem lélek dolga. Nem a vér alakította ki a magyar lelket, s 
hozta létre így a magyar fajt, hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre, s most és minden 
időben az a magyar faj, amit a magyar lélek áthatott. Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora 
mértékben magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül...” 

Az ARVISURA bizony, ezt is, de azt is mondja, hogy a történelmi időkben mindehhez jó 
alapot a kárpát-medencei ősi avagy úz származás teremtett. Azaz, a hit és származás egyet 
jelent azzal a tudattal, hogy a magyarság kárpát-medencei ősnép, őshit és őstudat volt és lesz. 
Hiszen, ott dobog a szíve-lelke-teste, talán épp a [FELŐS-PALÚZ-PÁLOS] PILIS-ben! 
Székesfehérvár, 2009. május 4. Dr. Boór Ferenc 
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