A Pusztaszeri alkotmány
1.) Amíg Nimród-Gilgames és Álmos maradéka él, a hun-avar és a magyarok új törzsszövetsége csakis Nimród véréből választ új fejedelmet. Ezek mindig az oroszlános vagy
turul-sasos nemzetségi családokból kerüljenek ki.
2.) Minden évben a fejedelmi személy köteles megjelenni az egész nép panaszosai előtt, hogy
a közösen szerzett föld birtoklásában hibák ne keletkezzenek. A föld javaiban mindenki
részesedjen.
3.) Azok a nyolc törzsi vezérek, tárkány és böszörmény fejedelmek, akik a Tíznyíl Szövetség
nevében most megjelentek, sem a maguk, sem az utódaik leszármazásában a közös
tanácskozásból ki ne rekesztessenek, mert ezért a földért a hun, avar és magyar véreink már
sok esetben az életüket áldozták fel. Itt mindhárom törzsi szövetségnek joga van élni.
4.) Ha valaki Nimród-Gilgames-Álmos vérei közül hűtlenné lenne a pusztaszeri
vérszerződéshez, akkor az uruki-mani kolostorba zárassék, hogy ott a Jász-síkság jólétéről
gondolkozzon. Ha pedig utána is hűtlen lenne a népéhez, vére ontassék, miként a szerződés
alkalmával.
5.) A parasztokkal való bánásmód legyen megértő, mert minden jólét az ő munkájukból ered.
Ha valaki a vezérekből és a fejedelmi házból ezt a vérszerződési pontot megszegné, átkozott
legyen mindörökké!
6.) Ha valaki a törzsenkénti disznó, medve, szarvas, bölény és gödölye-toron, vagy
aranyasszony torokon meg nem jelenik, az bűnös! Aki az ünnepélyes tavaszi almavirágzás,
aratás és aranyasszonyi áldozó szent ünnepeken nem vesz részt, az ellenére tör az ÖregÖstennek. Kürt és véreskard hadbaszólításon önként nem jelenik meg, az ellene van a „Tíznyíl Szövetségnek", ezért, ha elmaradásának okát nem tudja a tizedesi intézménynél igazolni,
az örök szolgaságba taszíttassék!
7.) Tárkányok hadnagyai a szerződéses szabadságjogokat, tanulási és a vándorlási jogokat
biztosítsák, mivel a jó fegyverek nélkül sem a nagy csatákban, sem a pusztaszeri fegyveres
viaskodáson megjelenni nem lehet. Bánságok a kézművesek vándorlását támogassák!
8.) Böszörmények hadnagyai minden kereskedő útjuk alkalmával mind kötelesek jelentést
tenni a külhoni hírek valódiságáról.
9.) Az uruki-mani egyisten hiten lévők az Öreg-Östen hívőkkel és az Életfa tisztelőkkel
kötelesek a „Tíz-nyíl Szövetségben" Nimród-Gilgames-Álmos tanításai alapján a hazát tíz
vezéri birodalomra felosztani és minden fontos ügyben a fejedelem döntésével kormányozni.
Ezek: 1. Kéri-kabar, 2. Pozsony-keszi, 3. Kürt-avar, 4. Gyarmat-kasszu, 5. Megyer-fejedelmi,
6. Kunmagyari-úz, 7. Gyarmat-böszörmény, 8. Tarján-magyar, 9. Nyék-Gyula, 10. Jenő-Béla.
A magyar törzseknek az Encs vidék és Jászvásár közötti ötezer medvetoros éves Melegvíz
források szent-ősi Birodalmában, élni és meghalni kell!
10.) Elrendeljük, hogyha mi vagy utódaink közül valaki valamely időkben ezen rendelkezések
ellen akarna cselekedni, annak a Nimród és a Gilgames Hothisz kereszttel ellátott korona
törvénye szerint, ma és minden időben az irányított szabadság jegyében bűnhődnie kell. Az
ősiség törvényei nem tűrik a szolgaságot és mindenkinek örök szent szabadság biztosíttassék!
Égből eredő életre mindenkinek joga van. Ezért kötöttünk örök vérszerződést!

