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N. Lakatos Zoltán 
 

Õstörténet az Arvisurában 
 

 Őstörténetünket nagyon sokan és sokféle-
képpen közelítik meg. A tudományos életben a 
dogmává merevedett alapvető szemlélet is omla-
dozni kezd. Már nemcsak alternatív kutatók vet-
nek fel megválaszolásra váró kérdéseket is. Ebben 
a kezdődő szemlélet-változásban szerepe volt az 
Arvisura megjelenésének is. Paál Zoltán hagyaté-
kát nagyon sokan támadják, a tudományos élet 
nem is foglalkozik vele. Pedig ad egy olyan irányt 
a kutatásokhoz, amit minden kutatónak ismernie 
kellene, függetlenül attól, hogy elfogadja-e az ab-
ban foglaltakat, vagy nem. Ez az ismertető nem 
vállalkozik többre, csak az érdeklődés felkelté-
sére. Mivel személyesen ismertem Paál Zoltánt, 
sokat beszélgettem is vele, hagyatékának egy ré-
szét a Vérrel pecsételve címmel elkészített kézira-
tát lektoráltam és szerkesztettem, sikerült megje-
lentetnem, feljogosítva is érzem magam, hogy ezt 
megtegyem. 
 Paál Zoltán különös ember volt. Különleges 
képességgel rendelkezett. Így életemnek nemcsak 
legnagyobb élménye, de legnagyobb talánya is 
maradt az ő személyisége. 
 Az, hogy hogyan került kapcsolatba Szalaváré 
Turával (az utolsó manysi fősámán unokájával), s 
rajta keresztül az Arvisurával, az önmagában is 
rendkívül regényes történet. Ezt a regényes törté-
netet írta meg Vérrel pecsételve címmel, melynek 
alcímként a 348. Arvisura megnevezést adta. 
Azért mert előtte már 347 sámán írt Arvisurát. 
 Ha ebből a műből teljesen kivennénk az Ar-
visura elemeket, önállóan is rendkívül érdek-
feszítő, regényes olvasmányt kapnánk. Ám így a 
kettő szerves egységet alkot, amely egymást erő-
sítve teszi minden más általam ismert műhöz ha-
sonlíthatatlanná ezt az írást. 
 Még leginkább Csingiz (Dzsingisz) Ajtmatov 
regényeiben található meg ez a kettőség: a jelen 
története-történelme, és a régmúlt – már csak 
mondákban élő – eseményeinek egymás melletti 
futtatása. Talán az sem véletlen, hogy a két szerző 
őstörténeti „meséi” értő fülek számára nagyon sok 
áthallásra adnak lehetőséget. Ám alapvető kü-
lönbség mégis az, hogy Paál Zoltán esetében be-
lülről fakadóan, beavatottként válunk részeseivé 

az eseményeknek, melyeknek nem meseszerű-
mondai, hanem mindig konkrét szereplői és ese-
ményei vannak, térben és időben pontosan meg-
határozottan. Ettől válik az írás besorolhatatlanná, 
már-már biblikus ihletettségű mítikus és miszti-
kus krónikává. 
 Hogy mennyire szerencsés volt Paál Zoltán 
kiválasztása, s mennyire sikeres a beavatása, az 
már valóban csodaszámba megy. Szalaváré Tura, 
maga is sámánisztikus tulajdonságokkal bíró 
manysi fiatalember nagyapja kérésére indult Ma-
gyarországra, ahol úz embert keresett, mivel kül-
detése így szólt. Az Arvisura törvények alapján 
ugyanis az úzoknak kellett következniük a tudás 
birtoklásában. Tehát Paál Zoltán személyében pa-
lóc (palúz, azaz felső úz) emberre talált. Mintegy 
eleve elrendelésként. Aztán jött a beavatás. Vé-
letlen „kellékként” adódott hozzá egy medve is. 
Pusztán azért, mert medvetor megrendezése nél-
kül nem lehet beavatási szertartást tartani. Mind-
ez olyan magától értetődően, mint amikor jön a 
felhő, és elkezd esni az eső. Mert ez a természet 
rendje. 
 Paál Zoltán a második világháború vérzivata-
rában a Turával töltött egymásrautaltság időszaka 
alatt megkapta a tudást. Azokat az ismereteket, és 
– egy szakrális medvetor keretén belüli beava-
tással – azokat a képességeket, amelyek alkal-
massá tették rovósámáni feladatának teljesítésére. 
 A háború befejezése után hatalmas belső 
késztetéssel kezd hozzá a munkához, amely egy 
olyan embertől, aki korábban egyáltalán nem írt, s 
még csak véletlenül sem találkozott hasonló isme-
retekkel, szinte hihetetlen. És Paál Zoltán nem-
csak jó médium. El is sajátította a hatalmas isme-
retanyagot, amelyet aztán bármikor képes volt 
reprodukálni. 
 Aki egy kicsit is elmélyült a már korábban 
többször is kiadásra került Arvisura tanulmányo-
zásában, az bizonyíthatja, hogy egy rendkívül szo-
katlan stílusú, ugyanakkor rendkívül tömény ol-
vasmánnyal találkozhatott. Bizony sokszor kell 
visszalapozni egy-egy mondata, vagy megfogal-
mazása kapcsán, s még így sem biztos, hogy rög-
tön világossá válnak a dolgok. Kritikus ellenfelei, 
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meg a mindig kétkedők ezt a mai napig ki-
használják. A vele történt, sokszor igen hosszúra 
nyúló beszélgetéseim alapján viszont állíthatom, 
hogy az általam is zavarosnak vélt, vagy esetleg 
értelmezhetetlen részletekre mindig bőséges és 
pontos magyarázatokat adott. 
 Egyébként nagyon örült annak, ha valakiben 
érdeklődést látott az Arvisura szellemisége iránt, 
ilyenkor szinte megállíthatatlanul ontotta magából 
az ismeretanyagot. Van egy meglehetősen szomorú 
élményem ezzel kapcsolatosan, de alátámasztja az 
imént elmondottakat. Két nappal a halála előtt 
meglátogattam a kórházban. Akkor én már nem ott 
dolgoztam, de úgyszólván még mindenkit ismer-
tem az osztályon. Kérdeztem, miben segíthetek, 
kivel beszéljek az orvoskollégák közül, hogy a 
nővérek mire figyeljenek, és így tovább. Talán, ha 
két percig hagyta, hogy a betegségéről beszéljünk. 
Aztán elkezdte mondani az Arvisurát. Ugyanúgy, 
mint első találkozásunk alkalmával, amikor fél-
órás bemutatkozó látogatásra mentem, és minden 
kötelező udvariasságot félretéve, több mint négy 
óra hosszáig maradtam nála, s csodáltam ámulat-
tal lenyűgöző tudását. 
 A tudományos világ bezárkózott előtte. Hiába 
próbálkozott, nem vették komolyan. Őt azonban ez 
nem törte meg. Kedves mosolyával mindig azt 
mondta, hogy az idő őt fogja igazolni. 
 Fontos tudnunk, hogy a hivatásos kutatók az 
Arvisurát jobb esetben valamiféle népmesének, 
mások egy kóros elme torzszüleményének tartják, 
de semmiféleképpen nem olyan műnek, amellyel 
foglalkozniuk kellene. Már az is nagy haladás, 
hogy az Arvisura megjelenése óta neve tudomá-
nyos igényű munkákban is megjelent. Az említett 
állítás lényegén azonban ez nem változtatott. Íme: 
„Talán még illett volna foglalkozni Paál Zoltán 
’Arvisura – Igazszólás című írásával… Ez egy 
végeláthatatlan, de érdekes mese eredetünkről, 
őstörténetünkről, egy hihetetlen legújabb kori 
’Gesta Hungarorum’. A szerző nyilvánvalóan nem 
akar semmiféle őstörténeti botrányt kavarni, csak 
mesél és mesél. Mintha valamilyen egészen más 
felfogású prózába foglalt magyar Kalevalát írna. 
(Hegedűs József: Hiedelem és valóság. Külföldi 
és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. 
Akadémia Kiadó, Budapest. 2003.)” 
 Kezdetben én is sokat kételkedtem. Aztán 
egyszer csak azt vettem észre, hogy a legkülön-

bözőbb olvasmányaim során szerzett ismereteim, 
mintha egybecsengnének azokkal az emlékképek-
kel, amikkel én addig kizárólag csak az Arvisu-
rában találkoztam. Sőt, igazából ezek az isme-
reteim csak úgy váltak értelmezhetővé, ha az Ar-
visura felől közelítettem meg őket. Tudnám aján-
lani ezt a módszert, a hivatásos kutatók számára, 
csak hát a szakmabelieknek le kellene győzniük 
előítéleteiket. Elsősorban a történettudomány, a 
régészet, antropológia, néprajz, nyelvészet, népze-
nekutatás, és egy sor határterület művelőinek kel-
lene venniük a fáradtságot, hogy komolyan ve-
gyék, és kritikai módon tanulmányozzák az Arvi-
surát. Talán egyszer megérjük. 
 
 Hogy kézzelfogható közelségbe kerüljön ami-
ről beszélek, azt illik legalább vázlatosan meg-
világítanom. 
 Nos, azzal kell kezdenem, hogy a magyar nép 
eredetkutatói ma négy fő irányzatot képviselnek, s 
ennek alapján az ún. „őshazát” is különböző he-
lyeken képzelik. Ezek a következők:  

– finnugor ősöktől való származás urali és/vagy 
obi-ugor őshazával, 

– szkíta-hun eredet belső-ázsiai őshazával, 
– sumér ősöktől való származás mezopotámiai 

őshazával, 
– Kárpát-medencei őshonosság 

Az egyes elméleteken belül is számos variáció 
található. 
 A témában kevéssé járatos érdeklődők szá-
mára fontos megjegyezni, hogy a professzionális, 
azaz kutatási tevékenységüket szakmájuk szerint 
hivatalosan, kenyérkereső foglalkozásként űzők 
közül Magyarországon ma elenyészően kevesen 
vannak azok, akik ne a finnugor-eredet elméletet 
vallanák. 
 A másik három elmélet képviselői viszont túl-
nyomórészt – bár szintén elmélyülten, sokszor 
megszállott módon kutatnak –, mégsem foglalko-
zásként, hanem szinte kivétel nélkül eredeti hiva-
tásuktól függetlenül, néha ahelyett végzik munká-
jukat. Feltehetően azért, mert túlságosan is egyol-
dalúnak tartják a finnugor-eredet elméletét (mi 
több: akadémikus kanonizációját), s talán éppen 
valamely más területről jött felismerésük sarkallja 
őket arra, hogy kitartó szorgalommal rendszerbe 
foglalják más irányba mutató ismereteiket. 
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 Mindebből az is belátható, hogy az eltérő 
indíttatás szinte kibékíthetetlen ellentétet szül a 
két tábor között, melynek feloldhatósága komoly 
ellenállásokba ütközik. Az akadémikus álláspon-
tot képviselők kisajátítják maguknak a tudomá-
nyos igény fogalmát, s mindenki mást dilettáns-
nak, vagy délibábosnak véleményeznek (mivel-
hogy bőven akad köztük ilyen is). Az ellentábor 
viszont a hivatásosokat opportunistának, egysíkú-
nak, egzisztenciájukat féltőnek, sőt a mindenkori 
politikai kiszolgálóinak bélyegzi (minthogy szint-
úgy akad köztük ilyen is). 
 Az akadémikus álláspontot képviselők tehát 
minden más elméletet – akár még a felvetés szint-
jén is – tudománytalannak gondolnak. A szkíta-
hun rokonságot csak a legendák homályában haj-
landók figyelembe venni, míg a sumér ősöket, 
vagy akár annak csak a lehetőségét is indulatosan 
utasítják vissza. A Kárpát-medencei őshonosságot 
pedig már említésre méltónak sem tartják. 
 Az elméletek és álláspontok ilyen jellegű ka-
tegorizálása számomra (sajnos) a kádári kultúr-
politika három T kategóriáját tükrözi vissza, úgy-
mint támogatott, tűrt és tiltott terület. Az Arvisura 
ugyanis annak idején tiltott terület volt. 
 Ugyanakkor nem vagyok igazán elégedett a 
hun, és főleg a sumér meg az őshonos hívek állás-
pontjával sem, hiszen szinte kivétel nélkül átlen-
dültek az inga másik oldalára, mert ab ovo tagad-
ják a finnugorokkal való bárminemű rokonság le-
hetőségét, és sokszor egymásnak is szögesen 
ellentmondó álláspontot képviselnek. 
 Az Arvisura viszont gyönyörű választ ad vala-
mennyi tábor alapkérdéseire, azokat „összeren-
dezi”, ugyanis térben és időben akkora távolsá-
gokat ível át, amelyek ismerete nélkül minden 
irányú vélemény és magyarázat metafizikussá vá-
lik. Annak birtokában viszont szerves egységgé áll 
össze a különböző gyökereket feltételező összes 
ismeret, elmélet és feltételezés. 
 Egészen röviden felvázolva nézzük, mit mond 
erről az Arvisura, pontosabban az Arvisurák gyűj-
teménye, illetve ennek regényes keretbe foglalt 
változata, a 348. Arvisura. 

 
 Volt egy földrész valahol a Csendes-
Óceánban, melyet lakói Ataisznak neveztek Ata-
Isisnek, a legfőbb istenségnek a nevéről. (Ez nem 
tévesztendő össze a nyugati népek tudatában élő, 

máig keresett Atlantisz földrésszel, amelynek fel-
tételezett helye a mai Atlanti-Óceán területére 
esett). 
 Ataisz népei az Arvisura szerint az ős-hunok 
és az ős-agabák voltak. Viszonylag fejlett kultú-
rával rendelkeztek, állattenyésztéssel, földműve-
léssel foglalkoztak, de kézműveseik ismerték a 
fémmegmunkálást is. Az írásbeliség kialakulása is 
ide kötődik. Mitológiájuk alapelemei máig nyo-
mon követhetők mind az eurázsiai, mind pedig az 
amerikai kontinens ősi népeinek kultúrájában. 
 Ataisz népei jó hajósok is voltak, így amikor 
bekövetkezett a vízözön és Ataisz elsüllyedt, a bű-
nösök elpusztultak, ám az igazak hajóikon elme-
nekültek, s partot értek az égiek által számukra 
kijelölt helyeken. Eredetkutatásunk szempontjá-
ból három nagyon fontos partvidéki területről be-
szél az Arvisura, mely a továbbiakban meghatáro-
zó: a mezopotámiai kettős folyóvölgy, az Indus 
folyó partvidéke, és a távol-keleti, ma Kínai-
alföldnek nevezett torkolatvidék a Sárga-folyó 
partján. Mezopotámiában a már korábban ide ér-
kező ataiszi hajósok, majd ezek az elmenekült em-
berek létesítették ataiszi mintára az első váro-
sokat. Ur, Uruk, Nippur, stb. néven. 
 A Mezopotámiában megtelepedett ataiszi ma-
radékok egy idő után – részben, mert elszapo-
rodtak, másrészt mert háziállataiknak legelőkre 
volt szükségük, eszközeik készítéséhez ércek kel-
lettek, nem utolsó sorban pedig mert fejlett tudá-
sú, tehát kíváncsi természetű emberek voltak –, 
elkezdtek észak felé vándorolni, hogy felkutassák 
lehetőségeiket. Ennek során a nagy hegyeken ke-
resztül eljutottak hatalmas kiterjedésű füves pusz-
taságokig, melyeket később, szetyeppeországút-
nak nevezett el a tudomány. Ezek a földrajzi 
adottságok és életlehetőségek különösen kedvez-
tek az ún. nagy-állattartásnak, így azok a törzsek, 
amelyek ide vándoroltak, döntően erre az élet-
módra rendezkedtek be. A terjeszkedés Belső-
Ázsiáig, sőt annak keleti feléig terjedt, ahol el-
érték a Hoangho (Sárga-folyó) nagy kanyarulatát. 
Itt alapították meg a Belső-Ázsiát megszálló hu-
szonnégy hun törzs szövetségi központját és vallá-
si kegyhelyét. Várost építettek, amelyet Ordosz-
nak neveztek el. Itt találkoztak a folyó torkolat-
vidékéről felvándorló, ugyancsak ataiszi eredetű 
agabák népével, akik a délről felvándorló őshonos 
kinajok elől menekültek ide. 
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 Az Arvisura szerint azonban a két nép (a hun 
és a kínai) nem állt mindig háborúságban egymás-
sal. Mint a szomszédoknál általában, időnként fel-
izzottak az ellentétek, más időszakokban viszont 
meghirdették a „béke és rokonság” elvét, amikor 
nemcsak hogy hun törzsszövetségbeli vezérek ke-
rültek a kínai császári székbe, de összekeveredett 
az egész udvartartás, s vele együtt bizonyos mér-
tékig a két nép is. Ha egyszer Kína szabadon ku-
tatható lesz, nagyon sok új felfedezést tehetnek ott 
magyar kutatók, ha megpróbálnak ezen a nyomon 
elindulni. 
 A hunok tehát az Arvisura szerint Mezopo-
támiából vándoroltak Belső-Ázsiába, ahol a hu-
szonnégy hun törzs egy-egy nagyobb folyóvölgy-
ben telepedett meg. Az idő múlásával a közös tő-
ről fakadó hunok a földrajzi és vérségi távolodás-
sal önálló népekké fejlődtek. De közben megma-
radt tudatukban az összetartozás-érzés, így nem-
csak Ordosszal, mint szellemi és kultikus köz-
ponttal, hanem beavatottjaik révén a Mezopotá-
miában maradottakkal is rendszeres kapcsolatot 
tartottak. Sőt, felderítették az Indus melléki roko-
nokat is. 
 A kapcsolatok ápolása alapvető hagyomá-
nyuknak számított, mert Ataisz elsüllyedése és az 
özönvízből való megmenekülésük után a mara-
dékok fogadalmat tettek, hogy a különböző szá-
razulatokra sodródottak az idők végezetéig keresni 
fogják egymást, és időről időre látogatást tesznek 
egymásnál a hun és agaba eredetű népek. Ezeket 
a „felderítő utakat” kezdettől fogva kalandozások-
nak nevezi az Arvisura, ahová előre megtervezett 
módon, jól szervezett, főleg ifjakból illetve a leg-
jobb harcosokból összeállított csapatokkal indul-
tak el. 
 Ilyen megfontolások alapján már a 2. Arvisu-
ra szerint (Kr.e. mintegy négyezer évvel) látoga-
tást tettek a hőforrások vidékére (a Kárpát-
medencébe, mely területnek a jégkorszak óta ki-
tüntetett figyelem jutott), ahol megismerkedve az 
őslakókkal néhányan asszonyt szerezve „benősül-
tek”, s végleg velük maradtak. Közismert földrajzi 
tény, hogy az eurázsiai „sztyeppeországút” leg-
nyugatibb területe a Kárpát-medencében van. A 
Belső-Ázsiában szervezett hun birodalom éppen 
ezt az „országutat” tartotta mindvégig ellenőrzése 
alatt, időnként hatalmas sereggel végigvonulva 
rajta, az Arvisura szerint létrehozva a Nagyvíztől-

Nagyvízig (a Csendes-óceántól az Atlanti-óceánig) 
terjedő birodalmukat. 
 Hogy csak a már írott történelem adataira hi-
vatkozzunk, Attila hunjaitól az avarokon, magya-
rokon át a besenyő, kun áradatokon keresztül a 
tatárok többszöri próbálkozásán át egészen – az 
iszlám által már meglehetősen átszínezett – török 
hódításig tulajdonképpen ez a közös tőről fakadó 
birodalmi vágy tükröződik vissza. Az Arvisura 
azonban jóval korábbi időkből indítja ezt a fo-
lyamatot. 
 Badiny Jós Ferenc felsorol egy sereg szerzőt, 
akik megállapítják, hogy „a sumir nyelv szerke-
zeti felépítése tekintetében az ural-altájinak neve-
zett nyelvekkel azonos ragozó rendszerű”. A to-
vábbiakat is tőle idézem: „Ugyanezek a szakem-
berek azt is bizonyítják, hogy a sumirok az Altáj-i 
vidékről jöttek a Tigris és az Eufrátesz-i delta vi-
dékre, és a legrégibb ékírásos emlékek tanúsítják, 
hogy az Altáj-i vidék lakosaival – már a történe-
lem előttinek nevezett időszakban is – élénk ke-
reskedelmi kapcsolatot tartottak fenn. (Kramer: 
The Sumerian, their History, Culture and Charac-
ter, 1964.)” 
 Tehát egy érdekes azonosság az Arvisurában 
leírtak, és egyes kutatók megállapításai között. 
Különbség egyedül csak a vándorlás ellentétesen 
megjelölt irányában van. 
 Engedtessék meg nekem, hogy számomra 
sokkal kézenfekvőbbnek tűnjön az Arvisura alap-
ján felvázolt útirány, tehát Mezopotámiából az Al-
táj vidékére. A lényeg azonban a kapcsolat bizo-
nyíthatóságán van Mezopotámia és az Altáj-vidék 
között. 

 
A magyarságnak – mint önálló népnek a kiala-
kulása 

 
 Az Arvisura erről a következőket írja: 
 Krisztus születése után 180-ban az Altáj-
vidéki kabar törzsek harcosai visszaérkeznek su-
mérföldi kalandozásukról, otthonaikat feldúltan 
találják, sokaknak családtagjaik is odavesztek. 
Menekülniük kell, és a déli manysiknál találnak 
befogadásra. A manysik, akik tagjai voltak a hu-
szonnégy hun törzs szövetségének, már jóval (az 
Arvisura szerint mintegy ezer évvel) korábban el-
vándoroltak Belső-Ázsiából, és az Ural délnyugati 
lejtőin telepedtek meg. 
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 A manysi nép ekkor kettéválik. Azok, akik 
erősebben kötődnek a marami-merija féle örök-
séghez, féltik a manysi nép jövőjét, ezért új vezért 
választanak, és vele először csak a Káma folyótól 
északra, majd az Uralon átkelve keletre húzódnak. 
Ezek az északi manysik, és ezek leszármazottai a 
ma ismert manysi és hanti népek. Azok viszont, 
akik helyben maradnak, tehát a déli manysik, ro-
konként fogadják a jövevényeket. Az ő köreikben 
még erősen él a hun törzsszövetség hagyománya, 
ezért megegyeznek a kabarokkal, s a hatalmat is 
megosztják velük, a következőképpen: felosztják 
egymás közt a fővezéri és fősámáni tisztséget, (te-
hát a hadi és a szellemi élet vezetését), ezáltal 
egymással egyenrangú kettős hatalmat vezetnek 
be. Vezetői szinten azonnal beházasodnak egymás 
családjába, amelyet később követ a népesség bi-
zonyos mértékű keveredése is. 
 Színezi a képet az Arvisura azon feljegyzése, 
amely szerint a kabar harcosok kalandozásukból 
megtérve sok ezer sumérföldi rabszolgát hoznak 
magukkal hadizsákmányul – elsősorban nőket –, 
akiket házkörüli cselédként kívántak foglalkoz-
tatni. Mivel azonban a fentebb említett kabarvész-
nek nevezett tatárdúlásban sokaknak a családját 
teljesen kiirtották, ezekkel a szolganőkkel háza-
sodtak össze a magukra maradt kabar harcosok. 
Az Arvisura szerint ezek a sumérföldi rabszolgák 
(asszonyok és kézművesek) terjesztették el azt a 
virágos, indás, állatábrázolásos képzőművészetet, 
mely aztán önálló úton fejlődve a magyar hon-
foglaláskori művészet oly összetéveszthetetlen for-
makincsét képezi. 
 Néhány évtized leforgása azt bizonyította, 
hogy rendkívül szerencsés volt ez a többirányú 
vérfrissítés, mert éppen ez a sokszínűség, és nagy-
fokú szaporaság képezte az alapját az első magyar 
törzsszövetség megalakításának. A manysikkal 
szövetséget szorgalmazó Berény kabar fővezér, aki 
később fejedelmi címet kap, feleségül veszi a 
manysik fővezérének, Kámának a leányát, ebből a 
házasságból fia születik, aki a Magyar nevet kap-
ja. Apja nyomdokain haladva valóságos birodal-
mat szervez, ezért halála után a vezetése alá tar-
tozó népeket magyaroknak, ill. magyariaknak kez-
dik nevezni. 
 Maga a „magyar” hangalak jó néhány válto-
zatban az Arvisura szerint több ezer évre megy 
vissza. Már a Mezopotámiából való első kiraj-

záskor az elvándorlók a Kaukázusban települést 
hoznak létre, melyet Magyarkának neveznek. Ez a 
település évezredekig fennállt, utoljára az Arvi-
sura úgy tesz róla említést, hogy dél felé itt volt a 
Kazár-Birodalom határa. Magyarka nem valódi vá-
ros, hanem pihenő és találkozóhelye volt a vándo-
roknak, kereskedőknek, állathajcsároknak és had-
seregeknek. Érdekes, hogy a mai napig vannak 
hasonló hangzású települések a Kaukázusban, pl. 
Magaramkent, Magaroszkari, Madzsalisz. A ma-
gyar név azonban elsősorban személynévként él 
tovább (így jelentkezik a Hunor Magor legen-
dában is), mindaddig, míg a már ismertetett mó-
don népnév nem lesz belőle. Megemlítendő, hogy 
az Arvisura szerint Hunor és Magor története jóval 
korábban esett meg, még a 24 hun törzs belső-
ázsiai birodalma idején, majd megismétlődik az 
Attila előtti időkben is. Az Arvisura tehát nem in-
nen eredezteti a magyar nép kialakulását, de fon-
tos mozzanatnak tartja. 
 Az Arvisura szerint a magyarok ősei egyál-
talán nem vándoroltak, nem „nomadizáltak”. El-
lenben hatalmas szállásterülettel rendelkeztek, 
mely félkaréjban vette körül a Déli-Uralt. A kiter-
jedt „birodalomra” az ún. nagy-állattartó gazdál-
kodás miatt volt szükség, s a terület nagysága 
aszerint változott, hogy a hun eredetű rokon népek 
közül éppen kik tartoztak a szövetségbe, vagy ki-
vel voltak ellenséges viszonyban. 
 A déli manysik közül azok a nemzetségek, 
amelyek az évszázadok során sem olvadtak be a 
magyar törzsszövetségbe, természetesen a helyü-
kön maradtak akkor is, amikor a második magyar 
törzsszövetség megkezdte hosszú útját a Kárpát-
medence felé. Ám az elmondottak alapján az is 
természetesnek látszik, hogy a honfoglaló magya-
rok azért mégiscsak jelentős számú, beolvadt 
manysi elemet is hoztak magukkal ide. 
 Bevonultak tehát arra a földre, amelyet köz-
vetlen vagy közvetett elődeik már évezredek óta 
nemcsak hogy ismertek, de birtokoltak is. 
 Az elmondottak alapján talán világossá válik, 
hogy mind a négy felvázolt irányzat képviselőinek 
igaza van, csak nem úgy, ahogyan beállítják, és 
főleg nem úgy, hogy bármelyik is kizárólagos le-
hetne a többivel szemben. 
 Jó lenne, ha hivatásos kutatóink ennek a 
szerves összefüggésnek az alapján munkálkodná-
nak, s nem zárnák ki eleve kutatásaik során a 
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megközelítésnek azt a lehetőségét, amit az Arvi-
sura kínál számukra. 
 
 
Összefoglalás: 
  
 Mint a világon egyetlen nép, nemzet, nemze-
tiség, úgy a magyar sem tekinthető genetikailag 
homogén etnikumnak. 
 Egy adott nemzetnek mégis vannak a töb-
biektől megkülönböztethető módon fennálló sajá-
tosságai, amelyeket meghatározó tulajdonságok-
nak is nevezhetünk. Ezek a következők: 

– elsősorban a nyelv, annak sajátos hangzó-
világa, szerkezete, gondolatvilágot és gondol-
kodásmódot tükröző jellemzői (a gondolatiság 
tükröződését a modernnek mondott nyelvé-
szeti iskolák tagadják) 

– a szakrális terület, és az összes ehhez kap-
csolódó szokás- és hiedelemvilág 

– a gondolatiság rögzítése saját írásbeliséggel, 
ha nincs ilyen, akkor a más népekkel közös 
írás sajátosan megváltoztatott jegyeinek a sa-
játos hangzókhoz illesztése 

– a lírai gondolatiság, vagyis sajátos verselés, 
éneklés, dallamvilág 

– a zenei kifejezésmódhoz illesztett mozgás-
kultúra (tánc) 

– a hagyományok, a közös emlékezet ösztönös 
továbbvitele mondák, regék, közmondások, 
szólások, szokások formájában 

– az ember, mint biológiai lény sajátosságai, a 
küllem (antropológiai jegyek, genetikai le-
nyomat) 

– az emberi tevékenység fő irányai, az életmód 
és munkavégzés fő jellemzői 

– az emberi tevékenység tárgyiasult formái, a 
kézművesség (képzőművészet), használati 
tárgyak, viselet, építészet, szakrális közpon-
tok, tágabb értelemben az összes emberi al-
kotás sajátosságai 

 Meggyőződésem, hogy egy nép eredetkutatása 
során mindezek együttes vizsgálata vihet csak kö-
zelebb az igazsághoz, egy-egy terület elszigetelt 
tanulmányozása ugyan hozhat részeredményt, de 
így jelentős a tévedés lehetősége is. A magyarság 
eredetkutatását túlságosan uralja a nyelvészet, 
ezért is egysíkú az ebből eredeztetett következ-
tetés. 
 A domináns tulajdonságok a népek kevere-
désekor is továbbviszik azokat a jellegzetessé-
geket, melyek alapján az egyes nemzetek meg-
különböztethetők, így eredetkutatásuk is lehetővé 
válik. Ezért nem hiszem, hogy bármelyik tudo-
mányágnak (régészet, nyelvészet, antropológia, 
stb.) prioritása lehetne a helyes végeredményhez 
vezető úton, hanem mindegyiknek egyformán ha-
sonló jelentőséggel, és főleg egységes szemlélettel 
történő figyelembevétele ad lehetőséget kérdé-
seink helyes megválaszolására. Véleményem sze-
rint ehhez nem nélkülözhető az Arvisura ismerete. 
Ezért Paál Zoltán rovósámán által jegyzett 348. 
Arvisurát ajánlom minden laikus, és minden hi-
vatásos kutató figyelmébe. Ezen túl szívből aján-
lom valamennyi olvasni tudó magyar embernek. 
 

  
 

A könyv borítója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


