
Tranger Károly

HISPANIA a magyar ISPÁNSÁG,
IBÉRIA a magyar ÚRBÉR

Mottó: „Gondolkozzunk globálisan, cselekedjünk lokálisan”

IBÉRIÁBAN sem a római rabszolgatartó birodalommal kezdődött a történelem. A kettibér
népek voltak az őshonosak azelőtt, akiket erőszakkal leigáztak. Örök törvény azonban, hogy a
nép mindig a helyén marad, csak mindig más idegen uralkodó osztály telepszik rá a nyakára.
A nép jelképei, népszokásai, életmódja, nyelve, zenéje, szakralitása megmarad az
évezredeken át változatlanul. Az uralkodó osztály beéri azzal, hogy saját történetírást fabrikál,
azonban a valóságos eseményeket vagy elhallgatja, jobb esetben kicsinyíti, saját kreációját
írásban hagyva ránk. A legyőzöttek emlékeit eltűnteti, ezért az ismert történelem legfeljebb ¼
része történt meg valóságban.

I. Jelképek, hagyományok

A jelképek tisztelete ősidőktől fogva a népek emlékezetében él, mintha kőbe vésett emlék
lenne.

1./ Bikakultusz
Meghatározó jellegzetessége Ibériának, ötezer évre nyúlik vissza. Salamanca ősi hídját még
az ibérek építhették, amely előtt áll az 5ezer éves ősi kőbika. A bika még a város címerébe is
bekerült az Isten fáját jelentő két cédrussal a magyar Szent Korona ábrázolásával
megegyezően, ahol a Pantokrátor két oldalán látható.
A bika ókori jelentése a termékenység., az égi hatalom megtestesítője. A
termékenységkultuszokban a bika Holdállat, szarvain a Napot hordozza. Legrégebbi
civilizációk fő alakja a bika Egyiptomban és Mezopotámiában.
A bika feletti győzelem a Nap, a Fény, a Jó győzelmét jelképezi a Hold, a sötétség, a rossz
ellen. A bikaviadalok fő helyszínei elsősorban Andalúzia, de egész Ibériában rendeznek
viadalokat. Nem kivétel Portugália, Navarra, Madrid, Valencia és Barcelona sem. A
bikakultusz központjai Sevilla, Malaga és Ronda..
Híres ősi bikaábrázolások a sumer lant arany bikafejjel, az egyiptomi Ápisz bika, a mükénéi
és krétai bikafejek, az avar magyar 1500 éves nagyszentmiklósi aranykincs bikafogója, ill.
sopronkőhidai sótartó díszítései. A hettita- hurrita világkép ábrázoláson a szárnyas Napot bika
emberek tartják egy Tell- Halafi domborművön.

2./ Oroszlán
A régmúltban a királyt égi eredetűnek, a Nap fiának tekintették. Az állatok uralkodójaként az
oroszlán a férfiasság és uralkodásra termettség jeleként isteni lénnyé, napjelképpé alakult.
Keleten oroszlánok tartották az uralkodó trónusát, így érthető, hogy az Ibériában látható
királyi szarkofágok hátán nyugszanak. A pártus (daha) magyarok ősapjának Nimródnak
tiszteletéül Nemrut Dag oroszlánjelkép látható, továbbá az avar (a-mór) fekete magyarok és
szabír magyarok ősi jelképe is az oroszlán volt.
Jézus jelképe a teológiában az oroszlán. Napkelet felé néző egyiptomi Szfinx oroszlántestű,
úgy, mint az Árpádházi királyok (1000- 1301- ig.) ősi jelképe.
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3./ Kakas
A felkelő Napnak, a születőben lévő szellemi Fénynek, vagyis a feltámadásnak, a
megújulásnak a szimbóluma, miután a kakaskukorékolás köszönti az újjáéledő Világosságot.
A templomok tornyán elhelyezett kakas jelkép későbbiekben már Krisztust, a Világ
Világosságát jelzi.
Nemcsak a galloknál (francia), hanem a parti galloknál (portugál) is jelen van az ősi
Napkultusz, hiszen Portugáliában nemzeti viseletben táncolják a kakastáncot.

4./ Napkapu
Napkelet felé néznek a városok kapui Lisszabonban, Toledóban, Madridban egyaránt.
Hagyomány szerint a kakas hajnalban a kapu tetején várja az ébredő fényt.

5./ Festett kazettás mennyezet
Középkori kolostorok és paloták mennyezeteit Andalúziában, Valenciában, Aragóniában,
Kasztíliában és Leonban mudejár (magyar) stílusban húsz különböző helyszínen csodálhatjuk
meg. Kárpátiában található ilyen gazdagságban templomok mennyezetére festett ábrázolások,
amelyek a magyar szerves műveltség oszlopát képezi (Pap Gábor)

6./ Sólyom
Lisszabonban, Salamancában, Toledóban látható sólyom jelkép a szellemi, lelki-és erkölcsi
felemelkedés szimbóluma, mint Napmadár. Egyiptomban a Napistennek Rének és Hórusznak
a szent madara a sólyom. A kerecsensólyom (Turul pedig a hun magyarok ősi nemzeti
szimbóluma.

II. Régészeti leletek

Sétáljunk be a Spanyol Nemzeti Régészeti Múzeumba és válasszunk ki az ókorban jellegzetes
leghíresebb leletekből néhányat.

1./ Elchei Hölgy a feltárások büszkesége a Valencia és Costa Blanca térségébe Cartagena
közelében feltárt gyönyörű mellszobor. A szobor feltűnően gazdagon van nyakékekkel
ellátva. Továbbá különleges díszek láthatók a feltűzött hajfonatokon a szobor fülei
magasságában. Mintha dísztárcsa lenne, amely űrhajósok vevőkészülékéhez hasonlítható.

2./ Asszony ivócsészével
Számunkra a legkifejezőbb lelet. Gyönyörűen megmunkált darab Albacete-ből, Cartagena
térségéből. Közel-Keletet és az Eurázsiai síkságon talált több száz kőszobrot idézi fel, amely
keleti (kelta) népek szertartási jelképe. A lelőhelyen élt keltibér nép etnogenezisének iránya
adott:

Főnícia- Karthágó- Cartagena.



3

3./ Oroszlántestű szfinx
A keltibér népek ezt a jelképüket is keletről hozták és lelőhelye szintén Albacete.

4./ Oroszlános Emlékmű
Az emlékmű négy sarkán oroszlánok állnak őrt. A lelet együttes a Múzeum monumentális
darabja és természetesen Albacete-ből származik.

5./ Extremadurai Idol
Napjelkép látható rajta a magyar és keleti népek motívumával megegyezően. Extremadura
jeles helyszín, a nevében őrzi ősiségét (lásd Etimológiánál)

6./ Ariánus kőszegélyek, oromdíszek
Az ókori építmény ásatása során előkerült kőpárkányok motívumai egyértelműen a korai
kereszténység építészetét jelzi. A katalogizálás valótlanul vizigótnak mutatja be.

7./ A-var (mór) gránátkő sólyommedál
Ugyanitt az ókeresztény emlékeket kiállító vitrinben fő helyen látható a drágakövekkel
kirakott sólyompár. A sólyomi madarak fészkelési helye keleten található és a legnyugatibb
pontja a történelmi magyar Kárpát Medence, attól nyugatabbra nem élnek sólymok. Tehát ezt
a jelképet a keltibérek és a punok is magukkal hozták az ősi szállásterületükről.

Összegzésül megállapítható, hogy a mintegy legalább 2000-25000 éves leletek a keltibérek
korából maradt fenn. Ezzel szemben valótlan módon 15000 évesnek minősítik és vizigótnak
tulajdonítják. Vizigótok után- ha lettek volna Ibériában- nem tudnak bemutatni leleteket.

III. Szakralitás, Asztrálmítosz

A./ Krisztus előtti korszak

1./ Menhirek
A régebbi civilizációk hagyták ránk Kr.e. 2000-től 500-ig. Említsük csak a Ménorca szigetén
fennmaradt kőemlékeket. Már ismert, hogy ezek voltak az ősi Napkapuk. Szent helyek voltak,
ahol szertartásokat végezhettek a felkelő- delelő- és a lenyugvó Nap tiszteletére (Világ
Világossága).

2./ Kybele kultusza
A Föld Istenanya a Kis Ázsiai eredetű istennő volt Kybele, Cibles, Kübele, Kebele, Geb
néven a rokon népektől nyugaton (Hispánia, Gallia), középen Kárpátia (Magyarország
Erdéllyel együtt) és keletig egyaránt. Madridban forrás, fölötte hintón Cibles szobor, melyet
oroszlánok húznak (ősi jelkép), Erdélyben hegycsúcs van elnevezve róla. A tavaszkezdő
(újév) nagy ünnepén március 21.-én tartották meg az Istenatya (Attaisz) és Kybele szent
nászát.
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3./ Ősi tölgyfa
Ismert, hogy a napköszöntő szertartások forrásoknál, dombtetőn és öreg tölgyfán (fenyőfa)
alatt történtek.
Baszkföldön (Guernica), Astúriában (Santander), Portugáliában (Fatima) szent helyeken áll a
mai napig. Fatimában a jelenés Kápolna és a Székesegyház (Katedrális) között található meg.

4./ Fekete Madonna
Leggyakrabban a fehér Madonnával együtt, de külön is látható. Eredete az ősi Etiópiába vezet
vissza. A Közel-Keletről származó népek etnogenezisének máig ható jelképe. A Melkizedek
ősi magyar papi rendje idejéből, Kr. e. 1500-ból a fekete bőrű etióp Sába Királynő hazájából
származik a tisztelete. Monserrat (Katalónia), Mallorca Lluc- Kolostor (Kasztília) szobraihoz
hasonlóan Magyarországon (Máriapócs) is a legszentebb vallási helyeket ékesíti a szobor .

5./ Sólyom a szószéken
Toledóban a Katedrálisban a papi szószéken a Szentírás igéit, mint fényhordozó továbbítja a
szent sólyom, mint a Biblia sólyom alakú könyvállványzata jelenik meg.

B./ Krisztus kora

1./ Sudarium (szentkendő)
Véletlenek nincsenek. Krisztus követői lehettek csak méltóak az Ereklye megőrzésére
Oviedóban Asztúriában. A temetés pártus magyar hagyományok szerint történt. A halotti
lepel szövési mintája pártus. Ez alatt a szemekre helyezett aranylemezeket a szemkendő
takarta be. Csak a Krisztus korabeli Keletről az ellenségek elől menekülő keresztények
hozhatták magukkal Asztúriába. Ekkor azonban még évszázadokig csupán Antiochiában,
Jeruzsálemben (Hierosolima- Szent Sólymos) és Alexandriában voltak az ősi keresztény
Jézust követő ún. ariánus-manicheus keresztény központok. Rómában és Bizáncban ez időtájt
híre-hamva sem volt a kereszténységnek, annál inkább Ibériában (Hispánia) és a magyarok
földjén Kárpátiában.
Orosius történész írja Kr. u. 418-ban:
„….kelet és nyugat templomai hunokkal telnek meg….”
továbbá: „…….a hit melege tölti be általunk Európát………”.
A római görög Mediterránum és az északi germán sáv között egész Európán áthúzódott ez az
etnikum.
Mondhatnánk Portugáliától Spanyol-, Francia-, Bajor-, Magyarországokon, a Duna Völgyén
keresztül Törökországig, Örményországig, Grúziáig, azonos vallású rokonnép lakik.

2./ Szent Jakab
A pártus (pártát hordozó magyarok) földjén térített Jakab, akivel együtt tanította számos, az
Ararát körül élő népeket (ibér, ispán, mór, avar, hun, magyar, stb) Péter, János, és Pál (Simon
Pál, nem más) apostolokkal. A korabeli magyar Szent Korona Atilla Világkirály idejéből
származóan ezt a négy apostolt helyezte a főhelyre az Atyaisten képe mellé.
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Jakab (Santiago) Kis- Ázsiában és a Kaukázusban, Grúziában tanította a portugál és más
Hispániába vándorolt (menekült) népeket, akik emlékezetükben őt megőrizték és hozták
magukhoz Galíciába a szent ereklyéket.

3./ Mária Magdolna
Az ő kultuszát is azon etnikumok ápolták a germán és római sáv között Európában, akik
többnyire hasonló életmódot, hagyományokat, vallást követtek. Nyelvük is hasonló volt, de
ezután évszázadokon át az ellenség kényszerítette őket a nyelvcserére, egyúttal az írásos
emlékeiket könyörtelenül megsemmisítették. Vallási emlékeket szerencsére csak elfeledték,
így sokáig rejtve maradt előttük.
Legtöbb templom Európában Mária Magdolnáé, Szent Erzsébeté és Szent Mártoné, utóbbiak
Magyarországról származtak. A magyarok fő temploma Budapesten a Várban Mária
Magdolnáé volt.

C./ Krisztus utáni kor

1./ Szent Márton
Szombathelyről (Savaria) származott, mely később Kárpátiában az avar magyarok székhelye
lett. Befolyása lehetett a kelta ibér népek között Hispániában is, mutatja a neki szentelt
templomok sokasága Ibériában. Nemcsak a nyugati (parti) gallok, hanem a Loire környéki
kelta (gall) népek fő szentjükként tiszteltelték a toursi püspököt.

2./ Velazquez festménye
Andalúziából Sevillából, azaz a vandálok közül származott a spanyol festészet kimagasló
alakja, aki ősi tudás birtokában festette meg a képét, ami a Pradóban Madridban
megtekinthető. A képen két jelentben Thébában (Luxor) a Nílusnál találkozik a két remete
Szent Pál és Szent Antal. A holló csőrében hoz táplálékot Pálnak, aki a névadó szentje az
egyetlen magyar lovagrendnek a pálosoknak. Őróla nevezték el a Murcia (Mórok földje)
tartomány tengerparti városának, Cartagenának (Carthago Nova) a közelében lévő Pálos-
fokot (Cabo de Palos).
Portugáliában is megtelepedtek a pálos rendiek a XIII. században, nem véletlenül. A festmény
híres másik jelenete a monda Szent Pál temetéséről, ahol oroszlánok ásták ki a sírját a
folyóparton.

3./ Fatima üzenete
Egyedül a magyaroknak- mi másért, ha nem a rokonság okán- engedték meg a 14 stációból
álló Golgota megépítését 1956 után. A Katedrális főbejárata felett központi helyen nem más,
mint a szent magyar király Árpádházi pajzsot tartva ajánlja fel az országát, Kárpátiát a
Mindenhatónak. Nem meglepő ezek után, hogy II. János Pál 2000-ben Fatimában a Föld
Bolygót a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlotta. Véletlen-e, hogy a Pireneusokon
innen és túl (Fatima, Monserat, Lourdes) rokon etnikumú, vallású népek gyermekei előtt
jelent meg az Istennő alakja?
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IV. Etnográfia

A keltibér népek a magyar népekkel együtt az Ararát hármas hegy vidékéről származtak,
ahonnan a négy folyó (Árpád sávok) ment négy tenger felé. Mivel békés és türelmes
természetűek voltak, az ókor nagy kultúrateremtő népeiként őket messze űzték a támadó
barbárok, egészen Ibériáig vonultak. Az araráti népek nem - indoeurópai, nem - sémita fehér
szkíta (hun) népek voltak. Ibériában is egymás szomszédságában telepedtek le ezek a rokon
népek.

A híres ókori görög történetíró Strabon 15 kötetes leírásában találjuk szó szerint:
„Az iber és pelazg népek voltak a kultúra megteremtői. A Hispániába települt

ibéreknek, a mórok őseinek már 8 ezer év óta írásba foglalt törvényeik és énekeik voltak.
Földművelés, hajózás, építészet, csillagászat, írás, számolás mind az ő találmányuk. Ők
építettek először kőházakat, városokat szabályos utcákkal, terekkel.”
Az Ararát vidékéről származó ibérek a görög-latin nyelvben Médiának nevezett
szálláshelyükön éltek eredetileg. Magukat a médek magyarnak nevezték, amely „magya” szó
az ő nyelvükön földet jelentett.

1./ Aragónia- Katalónia- Valencia
Lakói a hun magyarokkal rokon alánok (katalán), vagyis a jászok. A hunok oldalán vettek
részt a Róma elleni felszabadító harcokban, majd 350 ezer hun telepedett át hozzájuk.

2./ Andalúzia, Murcia
Az Andalúziában letelepedő vandál nép volt a Róma ellen folytatott felszabadító háború
hősies vezetője. Atilla megkezdett hadjáratát vele szövetségben a vandál hadsereg vitte
később dicsőségre és hódoltatta meg a zsarnok Római Birodalmat Geiserik Király
vezetésével. Népdaluk szövege így hangzik: „Magyarországról jöttem…”
Murcia nem más, mint Muria, azaz a mórok országa. Muria ősi föld volt Kis-Ázsiában
Anatóliában, később Ruméliának hívták és népe az araráti ibér népekhez tartozik. A föníciai
eredetű nap fordított értelmű PUN, azaz napvallású nép lakhelye Karthágó, majd itt
Murciában Cartagena Nova környékén nyertek végső lakhelyet a rokonnépek
szomszédságában. A leggazdagabb keltibér régészeti lelőhelyek itt találhatók. Már nem más,
mint avar magyar, akik a folyók mentén lévő fekete földről kapták nevüket és földművesek
voltak. a legnagyobb hamisítás a későbbi krónikákban velük történt.

3./ Portugália, Galícia
Mindkét helyen gall származású népek laknak. Partvidéken portugál= parti gall és Galíciában
gallego néven. Közvetlen rokonai az ősi Gallia gall népe, mindannyian keletről jött (kelta)
ibér és gall népek, eredeti lakhelyük Grúziától Libanonig húzódott. Setubal városukat monda
szerint Jáfet alapította a magyar nép ősével azonosan. Portugália címerében a magyar
székhely Erdély címerével megegyezően 7 vár (vármegye) képe látható.

4./ Extremadura, Leon
A portugál és spanyol határ mindkét oldalán megtalálhatjuk Extremadura tartományokat,
melyek nevével elárulják a keleti gyökereiket (lásd Etimológia) ugyanúgy, mint Leon. A
szomszéd tartományokat, melyek nevével elárulják a keleti gyökereiket (lásd Etimológia)
ugyanúgy, mint Leon. A szomszéd tartományok lakóival együtt a szkíta (hun) fajú népek
pelazg ágát is magukba olvasztották.
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5./ Asztúria, Santander
Az ősi vallást még Szent Andrástól, az apostoluktól tanulta az itt lakó keltibér nép. András
tanított Anatóliában és az Ararát környékén, akinek az emlékét és tanításait követték új
hazájukban Asztúriában is.

6./ Kasztília
Központi fekvésénél fogva nyerte el az újkorban a jelentőségét. Európa nyugati pontjától
kezdve, mint a kelták birodalmának határpontjait tűzik ki Burgos, mely keleti határpontja a
Fekete- Tenger melléki Burgas. Azonos határpontok az ibér Galícia és keleten Galícia Luov
térségben. Európa középső sávjában rokonnépek éltek, nem germánok és nem rómaiak voltak,
egységes Austrázia Birodalomban éltek Atilla idején.

7./ Euskadi- Navarra
Az avarok baszk nemzetsége lakja. Genetikailag legközelebb állnak rokonságban a
magyarokhoz! Vérszerződéssel esküdtek szövetséget a harcokban. Pentaton népzenéjük
egyedülálló, a magyarokéval megegyező.
A baszk zászló ősi színei azonosak a magyar piros-fehér-zöld színekkel.

V. Történelem kontra valótlan történetírás

A kezdetekről azonos képet festenek az írások. Az őslakosok több hullámban Kr. e. 3000-től
1000ig rokon népekként telepedtek be Ibériába és keletről származtak mindannyian.
Népneveik ibérek, föníciaiak, kelták, pelazgok, punok, mórok (avarok) voltak. A távoli médek
és az etruszkok rokonsága mellett az alánokkal, vandálokkal, baszkokkal, hunokkal
(magyarok) együtt a szkíta (szaka) népek családjához tartoztak. Utóbbiak később követték a
betelepülésükkel az őslakosokat Ibériába.
A történetírás hamisításának technikáját már a 2006.-ban bemutatott „Harag Napja” című
amerikai filmből megismerhetjük Salamancában a középkorban játszódó történetből. A film
alátámasztja Prof Illig (München) és 100fős történész-régész tudóscsapatának kutatásait a
kitalált középkorról Kr. u. 614-911-ig. Továbbá az eredeti ősi Jézus vallást követő egyiptomi
koptok kalendáriuma 2006-ban most 1725-öt mutat. Ők biztosan tudják! A való történelem
Hispániában az importált, kitalált arab (mór, szerecsen) ill vizigót népek és események nélkül
történt meg, ráadásul nem a kitalált időszakban. Esetleg előtte, de máshogyan.

Mór kérdés.
Ibéria történetének kulcskérdése, hogy kik a mórok? Kr. u. 439-ig bezárólag a kezdetektől
fogva írta meg az örmény történetírás atyja Movszesz Khorenaci, azaz Chorenei Mózes
„Nagy Örményország története” c. művét, ami a történetírás sarokkönyve a Közel- Keleten
fennmaradt őskeresztény népekről.
Ráadásul az évezredes hírzárlat az európai történetírásban az ő művét nem tudta eltűntetni.
Leírja, hogy a híres örmény Abger király felesége Ilona volt. Véletlen, hogy a trójai
királylány, valamint Hannibál felesége is Ilona a magyar nevet viselte?

Idézzünk hát tőle:
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-„Árdávázt vitéz országunkból (örmény) a mórok földjére, azaz Médiá-ba ment, ahol a
Sárurának nevezett rónaságon Márágérd-et építette.” Sallustius elbeszéli, miként a mórok és
médusok ugyanazon egy nemzet, az örmények a médeket móroknak és Médiát Márássánnak
hívták.

- „Örményország közepén Médzámor mocsárnál (sárrét) gyülekeztek a vitézek”. Médzámor
összetett örmény szó, jelentése nagy mocsár. (lásd németül Moor=sárrét).

De tudni kell, hogy a történetírás mindig az idegen betolakodó uralom megrendelése szerint
készült.

I. Római rabiga előtt
Cartagena, Albacete székhelyükről a pun hadvezérek Hannibál és Hasdrubal Itáliában a
Cannae-i csatában Kr. e. 216-ban a szövetséges gall (keleti kelta) rokonnépek hadaival, akik
Galliából (Loire Vidékről) csatlakoztak, több, mint 50 ezer fő veszteséget hozott a
rómaiaknak a punok diadala. 77 évvel később már a Tejo folyó fölött lakó parti gallok
(portugálok) luzitán nemzetsége Viriathus vezérükkel az élen hősiesen védik a hazájukat a
barbár rómaiaktól.

2. Szabadság kivívása Rómától
Római Birodalom végső összeomlását a dicső andalúziai (vandál) király Geiserik vezetésével
a rokonnépek szövetsége fejezte be, akik Ibériából kiindulva legyőzték az Európa pusztulását
okozó barbár rómaiakat. A hadjárat során visszafoglalták a pun- mór- vandál népek egykori
birtokait Karthágót és Észak- Afrikát. Atilla hun (magyar) király életművét, azaz a
rokonnépek egyesítését Portugáliától Magyarországon át a Kaukázusig a hős rokonnépek
fejezték be Hispániából kiindulva a Kr. u. 476-ig bezárólag. Kézai: Magyar Krónika 11. része
Atilla nyugati hadjáratáról írt. IV. László magyar király udvarában élt ő 1290-ig udvari
papként írt a Spanyolországi hadjáratról, idézzük szó szerint:
„A sereg (Atilla) harmadik csapata pedig, amelyet Miramammona ellen küldtek, minthogy
megkésett és az ütközetben (Catalaunum) nem vehetett részt, ezért egész Etele (Atilla)
haláláig Katalóniában maradt és végre Katalónia lakosaivá lettek. Az idegen népességeken
felül ugyanis maguk a hunok 330 022-en voltak. Ezen hunok közül a seregben sokan
kapitányokká lettek akiket a hunok nyelvén ispánoknak hívtak. Később egész Hispániát ezek
nevéről nevezték el, bár azelőtt Catalauniának hívták”.

A vizigót kérdés
Ibéria történetének másik alapvető kérdését jelenti. A massagéták szkíta törzsei valóban az
Atilla utáni időkben „rendet tettek” Rómában, de nem úgy, mint a Geiserik vandál hadak
nyugatról keletre, hanem keletről nyugatra vonultak a Földközi Tenger partvidékén.
Ahol jártak, az ősi ariánus vallás építészetét honosították meg Spalató (Split), Ravenna és a
Pireneusok mindkét oldalán.
Nézzünk be Madridba az Archeológiai Múzeumba, ahol csupán egy folyosón találunk vizigót-
nak nevezett emlékeket. Egy vitrinben sólyom medálok, szemben kicsiny kő mellvéd ariánus
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mintázattal. Csak ennyi. Ez mind szkíta (hun) jelkép. Toledóban útjelzők végig az óvárosban,
vizigót felirattal, azonban nem létezik az állítólagos múzeum. A félrevezetés csúcsa, ami máig
tart. Mi is a titok?
Bizony a szaka (szkíta) fajú népek egyik nemzetségét a gétákat gótoknak hamisították. Miért
is lettek, ők vízpart mellett élők, holott csak Aquitániában, a Pireneusok túloldalán vannak
gazdag folyók, nem pedig Spanyolországban. Bizony a vizigótok néven olyan kelta (keleti)
gallok földjéről átjött gétákat kell érteni, akik Ibériában az Atlanti Óceán partján élnek máig
is. Tehát kitalált arab-mór és vizigót-géta népekkel fedték el előlünk a képzett
történelemhamisítók a valós történelmet Hispániában.
Nemcsak etnikailag, hanem vallásukban is egységesek voltak a hunok illetve a szkíta fajú
népek, mivel a Jézus Krisztus által létrehozott eredeti kereszténységet követték, nem pedig a
Kr.u. 300 évvel leírtakat római katolikus megnevezés alatt.

3./ Pelayo hadjárata
Pelayo= A Pelazg! Nyilván rokonnépek ellen nem kellett harcolnia Ibériában, vagyis mórok
(avarok) ellen biztos, hogy nem kellett hadba szállnia. Ellenben a Pireneusokon túli katar gall
rokonnépek megsegítésére Poitiersnél valóban megütközhetett a kelta hadak vezéreként a
gallokat megtámadó frankok (germánok) hadaival. Ez a csata csak a Merovingok
megsegítésére történhetett az ötszázas évek végén 560-570 körül. Hadaival Covadongából
Artúria és Galízia (gallok földje) hegyeiből csapott le az ellenségre, akiket még vizigót néven
is jelölnek. A legősibb az eredeti Jézusvallást követő népek földje ez. Hívták még a vallásukat
ariánusnak, katarnak, albigensnek, de minden megnevezésű valláshit megelőzte századokkal a
rómait. A nem létező Nagy Károllyal pedig csak a hamisítók foglalkoztak.

4./ Hun hadjárat Ibériában, Gyula hadvezérrel

942-ben a rokonnépek megsegítésére érkeznek meg a magyar (hun) hadak, az ellenség ekkor
már a keresztény hitű őslakosság ellen támadó afrikai arabok. A hadviselésről Ibn Hajján arab
történetíró ír, bár 35 évvel később és nem eredetiben, hanem csak másolt kivonatban
olvasható. Talán hihetünk neki, vagy nem?
Fontos, hogy Pelayo és Gyula hadjárata között mintegy 100 év telt csak el!

5./ Középkor: magyar királynék Hispániában

a./ Dona Violante, Ibéria XIII. szd.-i hősnője Valencia védőszentje Jolanta (Violante), aki II.
András magyar királyunk lányaként lett Hódító Jakab Aragóniai király felesége. A két király
közös terve volt az Ibériától az Alpok fölött a Duna völgyén át egészen a Kaukázusig terjedő
ősi kelta- avar Birodalom újjászervezése úgy, mint Atilla idején. Violante 10 gyermeket szült
Jakabnak, akivel Valencia ostromáig mindenhová vele tartott. Huesca ősi városában temették
el. Castello és Mallorca is évente megünnepli emlékét.

b./ Portugáliai Szent Izabella, azaz Szent Erzsébet!

Coimbra védőszentje, hamvai és ereklyéi is itt találhatók a Mosteiro Santa Clara Nova
kolostorban. Szobra elragadóan szép.
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II. András magyar király dédunokája, aki egyben rokona volt a másik Árpád házi Szent
Erzsébetnek és életében ugyanolyan jóságos volt, mint unokanővére, őt is kosár rózsával a
kötényében ábrázolják Portugáliában. Dénes portugál király feleségeként királyfiút szült
Portugáliának, aki Alfonz néven lett később király. Talán érthető már, hogy a két magyar
királyné miért került Ibériába a rokonnépekhez.

6./ El Cid hőstettei (1043-1099)

Burgos környékén született Rodrigo Diaz néven. Nevének valós jelentése Dicső Úr, mint a
Napisten fiának jelzője. 1094-től Valencia várkapitánya és a Murciával határos tartományban
az ott lakó őskeresztény mórok szövetségeseként védelmezi a hitét a pápai zsoldos hadak
ellen. Lope de Vega művében örökíti meg dicsőséges vitéz tetteit. A történelemhamisítás
áldozatául esik ő is, hiszen aki hősies, az kell nekik a szánalmas fikcióikhoz.

7./ Reconquista, de ki ellen?

A régészeti leletek egyáltalán nem igazolják, hogy az állítólag 800 éven át tartó visszahódítás
igaz lenne, nem pedig a képzelet szüleménye. Andalúziában a vandál, Murciában a mór népek
valóban alkalmazták a keleti építészet stílusjegyeit, de ők őslakók voltak. Továbbá a feltárt
épületek száma nagyságrendekkel elmarad a történetírásban leírtakkal az állítólagos arab
hódítással. A déli parti őslakosoknak azonban lehetett kisebb-nagyobb konfliktusai a
marokkói kalifával.

8./ Sötét újkor: a Habsburgok rémuralma

Népirtást inkvizíciónak nevezve lépnek trónra Hispániában a Habsburgok. Népeket öldösnek
és elüldöznek hazájukból a 200 éves rémuralmuk ideje alatt. Habsburg parancsra teljesen
kifosztják az amerikai kontinens civilizációit, népeket ölnek, aranyukat elrabolják.
Eredményeként megteremtik a későbbi évszázadok finánctőkéjének pénzügyi alapjait.
A Habsburg család a X. században indult a Meyers lexikon adatai szerint. Eredetileg ekkor
szerezték meg várukat Svájcban, foglalkozásukra nézve útonálló rablók voltak ekkor. Majd a
Pierleone nevű itáliai zsidó bankár családdal alkottak egy családot. Don Carlos, azaz V.
Károly 1519-ben már Hispánián kívül fél Európában uralkodik és az amerikai kontinensen is.
Ausztriai rokonaival szövetségben az egész Duna völgyét hatalmába kerítette és
Magyarországot 400 éven át gyarmati sorba taszította. Az ősi kelta birodalmat kaparintotta
meg Portugáliától a Balkánig az ún. európai „termékeny félhold” területeit, kivéve
Franciaországot. Csak az ősi gallok népe a francia nép volt képes ellenállni a Habsburgok
pusztításai ellen.

9./ Portugál hajósok

Vasco da Gama fedezi fel az Indiába vezető hajóutat Afrika megkerülésével 1497-ben. Vasco
neve: a baszk, akikről már tudjuk, hogy a legszorosabb rokonság köti össze őket a
magyarokkal.
Magellán: a magyar alán (jász) expedíciója először kerülte meg a földet. Az expedíciót már
Elcano vezetésével fejezték be, - aki nem lehetett más, mint baszk-, hiszen Magellán útközben
a bennszülöttek áldozata lett a Fülöp Szigeteken.
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10./ Napóleon

Valladolidban volt a főhadiszállása, mivel Hispánia Atlanti partvidékén élő ősi keltibér népek
felszabadítására érkezett oda, Napóleon még rendelkezett az ősi tudással, és csak az 1800-as
évek közepétől sötétült el a múlt dicső fénye Európában a bankárok által megrendelt
propaganda következtében.

11./ Polgárháború Hispániában

Etnikai ellentétek miatt robbant ki a háború az egyenlőtlenség eltörlése ellen. Szó sem volt itt
nemzetiekről, meg vörösökről. Guernica szőnyegbombázásáért a náci germán Condor légiót
terheli a felelősség. A germán bankház pénzén felszerelt német repülők bevetése már a II.
Világháború főpróbáját jelentették. A bestiális brutalitás és terror most is a szkíta (szaka) fajú
baszkok szent városa ellen irányult, nehogy kétségeink legyenek a vérengzés megbízóiról.

VI. Etimológia

A nyelvészet egyirányú utca. Csak a korábbi nyelv ismerete teszi lehetővé a későbbi nyelvek
elemzését, fordított irányban sohasem. A magyar nyelvből indulva szóbokrok és szógyökök
összehasonlításának van eredménye. A földrajzi nevek elemzése kiemelkedő fontosságú, mert
ősidők óta használják:

1./ Hispánia
Ispánnak nevezték magyarul a kapitányokat, kapitányságot, azaz egy katonai alakulatot
kiállító országrészt.

2./ Ibéria
Az ispán nem más lett, mint hűbér, aki hűbérura volt a főember birtokán szolgáló
hűbéreseknek. A mai Grúziában volt található az ibérek földje az etnogenezis idején, azaz az
előző szállásterületük itt volt.

3./ Luzitánia (Portugália)
A lux, lucius, Luca magyar keresztnév változata egyben, akit fényességesnek, fényt hozónak
neveznek.

4./ Braga
Portugál szent város neve a fényt, a tudást megőrző szent tűz parazsát jelenti.

5./ Setubal és Trója
A város és a félsziget szorosan kapcsolódik földrajzilag egymással. A város neve nem más,
mint Szent Baal (Bal, Bál, Bél), aki az ősi Földistennő, Istenanya, a magyaroknál
Boldogasszony. Föníciában az eredeti szálláshelyen Baalbek-ben volt Bal Istennő vallási
központja, de KisÁzsiában Trója térségében is az Anyaistennőt tisztelték.

6./ Extremadura
Portugál és spanyol tartomány neve egyaránt. Jelentése a nyugaton élő madák (mada, magyar)
népének ura. Madura (Mada ura) magyar név és a Mada település Kelet Magyarországon
Szabolcs megyében található.
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7./ La Corunha
Az Ibériai Félszigat legészakabb pontján épült nagy város Galíciában. Nyilván Ibéria
koronáján helyezkedik el.

8./ Leon
Megörökítette nevében az ősi jelképet, az oroszlánt, egyben az esztendő legtüzesebb hónapját
az augusztust, amikor a Boldogasszony (Bal) szent napját is ünnepeljük.

9./ Asztúria
Nem más, mint az őstér, a Földön kívüli, isteni eredetű, angyalként üzentet az Égből lehozni
képes teremtmények országa.

10/ Santander
Cantábria székhelye Szent András apostolról lett elnevezve, aki az itt letelepült népének őseit
az Ararát vidékén az eredeti Jézusi szeretetvallásra tanította meg. A magyar Szent Koronán is
látható az ő képe Jakabbal együtt. A közös eredet így nem kétséges.

11./ Murcia és népei (pun, mór)
Mória tartomány a mórok (avarok) ősi földje, ennek változata Murcia. Fő városai Albacete és
Cartagena. Albacete jelentése Fehérvár, amely városnévnek ősi, szakrális jelentése van a
szkíta (szaka, hun, magyar, avar) népeknél. Fehérvár nevű városok voltak ezen rokonnépek
szállásterületein egyrészt a vallási, másrészt az ő királyaikat megkoronázó fővárosaik.
Cartagénát már ismertettük, hogy a pun nép, amely vörös földjükről származóan napsütötte
(nap/pun) országukból jöttek. Az ősi magyar írás jobbról balra írt, nem fordítva.
Mór eredeti jelentése a fekete földről jött nép, értelme a folyók völgyében földművelésre
kiválóan alkalmas földről való nép.
Cartagénával a tengerparton a Pálos Fok (Palos de Cabo), azaz a földnyelv földrajzilag
összetartozik. Szent Pál nevét viselő szirtfok önmagát jelzi. A magyar Szent Koronán Pál
apostolt ábrázoló zománckép, továbbá a magyar pálos lovagrend nevével azonos.

12./Baszkok nyelve
Nyelvtani törvényeik nagy része azonosak a magyar nyelv szabályaival, így rokonnyelvnek is
tekinthető. Euskadi jelentése esküdő, azaz esküt kötöttek arra a szövetségre, amelyet a rokon
nemzetségekkel együtt az ellenség elleni harcban tartottak meg. Vasco (magyarul baszk)
jelentése a megtermékenyítés aktusához kapcsolható. Elcano jelentése is a hím, azaz a kan
értelmet adja.

Nyelvészetileg ezernyi más hasonló szó elemezhető a magyar és portugál, spanyol nyelvben.

Ezen tanulmány talán bevilágítja az ősi múltunk egyes közös emlékképeit és tudatosítja, hogy
van némi közünk egymáshoz.
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Utazás Európa körül

Látogatás rokon népeinknél

1/ Kora középkori geográfia
Útvonalunk gondolatban Európa közepéről a Kárpátiából kiindulva Kelet-Európán át

Észak felé tart. Majd hajóval az öreg kontinens nyugati partvidéke mentén érjük el a
Mediterránumot.
Részletesebben: Vereckei hágó - Kijev - Dnyeper - Novgorod - Karélia és Lappföld
Finnországban - Balti Tengeren Gotland és Bornholm szigetei - Britannia (Cornwall) -
Normandia - Burgundia - Katalónia és Menorca - Szicília - Antiochia - Kárpátia/Szalonna.

Az olvasó figyelmébe ajánlva, hogy a képzeletbeli utazás kezdő- és végpontja a
ruszinok ősi földje.

Már most előre bocsátva szükséges leszögezni, hogy mindenütt az avar eredetű
népnemzetünk ősi földjeit fogjuk meglátogatni.

2/Krónikák az avarokról
a) Osirius: történetíró Hispániából AC.450 körül eredetileg varingar-nak írta le a későbbi
varjágoknak vagyis ruszoknak, még később varégoknak, legvégül vikingeknek nevezett
rokonainkat.

A varingar-ból kell kiindulnunk. Jelentése avar nép, akik a hun és magyar korszak
között ténylegesen 100 éven át Kárpátia lakói is voltak.

De a hun - avar - magyar nép egy népet takar, akik azonos nyelven beszéltek. A Szent
Koronán látható jelképeik más nemzetségeket mutat be, akik egyesültek a Szent Korona
országában. Temetkezőhelyük egymás mellett volt, nem pedig egymásra helyezték el a
sírjaikat.
Jelképek: hun: turul (sólyom/sas), de a szarvas is az.

avar: indák (griffes-indás nép)
magyar: oroszlán (párduc)

A jelképeik az apostol tanítómestereik fejénél láthatóak. A varingar-ból a „gar” szó
jelentés=nép a régiségben. Másnéven várkony-nak nevezték az avarokat, akik gyűrű alakú
hatalmas földvárakat építettek. Az avar nemzetség ruszin törzsei kiváló hajóépítők, evezős
hajósok voltak. A finnek adták a nevüket a saját nyelvükön: evezős=ruszin.

b) Orosz Őskrónika
Nesztor kijevi szerzetes 1100 körül leírja az ún. Nesztor Krónikában: „A varégok

(vikingek) a tengeren túlról jöttek.”...”Így a varjágokhoz hajóztak, a ruszokhoz, ahogyan
ezeket nevezték.”

Tudvalevő, hogy minél régebbi egy írásos forrás, annál hitelesebb. Másrészt a hatalmi
érdekekből a középkorban megrendelt irományok hamisak. (Görög, római, Habsburg-,
legújabb kori iparszerű történetírás = „a múltat végképp eltörölni!”)
Tőlünk keletre - kivéve Bizáncot - elfogulatlan krónikák vélelmezhetőek és hamisítatlan
szkíta kori régészeti leletek mutathatóak be. A kaukázusi - Közel-Keleti - a Közép-Ázsiai,
valamint a kopt források a valós eseményeket ismertetik.

3/ Ruszinok földje
A Keleti-Kárpátok három hágójának mindkét oldalán laknak, összesen 3 millió lakos.

A legősibb nép a csángókkal együtt, akiknek egyben az északi szomszédaik. Ők voltak
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Árpádék hegyi vezetői, a bevonulás segítői. Rákóczi adta a ruszinoknak a „gens fidelissima” a
leghűségesebb népem kitüntető címet.

Érdemeik jutalmául 5 ország területére szórták szét, nehogy autonómia, vagy
államalapítás eszükbe jusson. Vereczkén átkelve Kijev felé indulunk, ahol Turk(a) város neve
is beszédes (türk), mint a magyar egyik ókori neve.

4/ Kiev
Nestor feljegyzése szerint a Fekete (Magyar) Tenger és a Kaukázus feletti térségben

Árpádék idejében szkíták, közelebbről hunok laktak. A hunokat egyenesen a kazárokkal
azonosítja Nestor.

Mirkond perzsa író, a kazárokat a fehér hunok egyik törzsének tekinti a 4 törzsön
belül:

I. Var (Avar)
II. Kazar (Kozár, Kabar)
III. Uz (Ozi v. Ózdi)
IV. Besenyő (Pecsenyegh)

Kievben Mangait nevű orosz régész vezetésével csodálatos ezüst ötvösmunkákat,
karpereceket találtak. A leletek Árpád idejéből származtak, mivel turulok, griffek, citera,
csúcsos kucsma, bőrcsizma, honfoglaláskori hajfonat ábrázolások láthatóak a karpereceken az
avar-magyar díszítőmotívumokkal együtt.

Későbbi korban Árpád hét törzsével (fekete magyarok) és három kabar törzzsel együtt
települt át Kievbe, mint a város megalapítója. Ugyanis a bizánci források Kievet manicheista
fészeknek nevezték, hiszen Árpádék az ősi vallásukat hozták magukkal Kánaánból.

A Kazár Birodalmat azonos hun etnikum lakta, de Bulán Kagán és 4000 feudális
nemesúr áttért a Babilóniából átjött rabbik talmudista hitére és ez okozta Árpádék
elköltözését. Azóta ők keresik az Árpádék ún. „elveszett 10 törzsét”. De a magyariak és
hunok azelőtt is egyszer már „elvesztettek” voltak Galileából és Szamáriából elüldözvén őket
a bibliai időkben.

Kievben készültek fel Árpádék a bevonulásra. A bevonulásban részt vett magyarok
kétféle kardot is használtak. Egyik volt a könnyű lovassági szablya, a másik a kétélű normann
kard volt. A bevonulás előtt kétféle harcmodorra készültek (keleti és nyugati haditechnika). A
normann kardokat a varingar (viking, normann, ruszin) nemzetség készítette, akik legalább
Árpádékkal azonos számban voltak, akik nem vettek rész a bevonulásban.

Az Árpádék által elhagyott Kaukázus fölött lévő Kazária eltűnt ezután, mint önálló
állam. Ugyanis a viking (varingar=ruszin) vezetésű orosz-varég népből álló, Novgorod
székhelyű Ó-Orosz Birodalom az Árpádéktól hátrahagyott Kievet a kievi orosz fejedelemség
megalapításával a Birodalmához csatolta. Majd támadásaik nyomán széthullott Kazária.
Kazár - kabar - avar - szabar - szabír népnevek ugyanazt az etnikumot jelentették a szkíta -
kelta /keleti/ hun - avar - magyar folytonosság láncolatában. Kazária nagyvárosa a Kaszpi
Tónál Atil(a) volt.

A szétvert kazár nép tömegeiben maradt ott a Fekete-tenger felett, mások mint a
kabarok Magyarországra menekültek. Sokan a Kárpátok külső észak-keleti térségébe
húzódtak. Kazáriából elköltözött népcsoport a Lengyel Királyság Galícia tartományában
német telepesek dominanciája alá kerültek. Az összeírás során közel 10ezer anyanyelve török
volt kazár dialektusban, 2500 oroszul beszélt és 383 fő beszélte a jiddist. A jelenkori héberek
zöme nem palesztin, hanem kaukázusi eredetűek. A mai Ukrajna déli és Lengyelország dél-
keleti részein máig is rokon etnikumokként ott élnek. Az uralkodók a főnemesekkel együtt
Spanyolországban találtak menedéket. (v.ö szefárd és askenázi). Tehát csak vallást cseréltek
semmi mást. Ez az „elveszett tíz törzs” története, akiket nálunk találták meg és máig saját
alattvalóiknak tekintik népünket közülük főként a fundamentalisták.
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A Fekete-Tenger térségében ezidőtájt AC. 811-ben lezajlott bizánci (görög) - bolgár
háborúban a bolgárokat, mint rokonnépet segítő nép az óbolgár krónikák szerint a magyar volt
(wegr = ungori = ugri =ongur = magyar = hungar). Az 1-2 mellékletekben csatoljuk a Hun
Dinasztia és a rokonnépek genetikai térképét. A térképet az Orosz Tudományos Akadémia
Szibériai Részlege 2000-ben publikálta a genetikai vizsgálatai nyomán, ezért perdöntő

5/ Dnyeper, a vízi országút
Kievből képzeletbeli hajónkra szállva észak felé Novgorodig utazunk az egykori Kievi

Rusz területén. De útközben ki-kitekintünk a környékre, ahol nekünk ismerősen hangzó
földrajzi nevek üzennek.

Már a kezdetén Kiev, ami az egykori Aral Tó menti szkíta főváros Chiva nevét idézi
(lásd Tolsztov akadémikus ásatásait). Közelben Galícia, amely a magyari időket Galileát idézi
föl. Galíciától Galíciáig, azaz dél Lengyelországtól észak Spanyolországig húzódott Atilla
Nagykirály Birodalma, mint szélső határvidék (lásd továbbá Burgostól Burgasig).

Belorusszián keresztül vezet az utunk. Avar népeink más néven fehér magyarok
voltak. Azt már tudjuk, hogy lett varingarból rusz(in). Itt van tehét a fehér avar ruszok földje.
Rokonaink hírét ugyancsak megtépázták, ez biztos jel a rokonságra. Vajon a főváros Miusk
neve az egyiptomi idők Avaris nevű Nílus Deltájának hun Menesz - Méhes - MNS
országegyesítő királyunk nevét viselné?

Szomszédaik Lengyelország és Litvánia. Jelképeik a kétfejű sas és a Szt. György
jelenet. Mindkét nép szarmata, azaz szkíta eredetű ősöktől való. Mindkét jelkép Kis-Ázsiából
származik (hettita és pártus = pártás), vagyis a hun-magyar ókorból ismerős nekünk. A
Mazuri tavaknál (M-Z-R) magyar nemzetség telepedett le hajdan, ugyanúgy az észteknél is,
mint Estonia (Esthoni) néven.

Az északi folyó és tórendszer a Dnyepertől Novgorod felé veszi az utazót.

6/ Novgorod
Nesztor Krónika szavaival: „ruszoknak, másokat svédeknek, normannoknak, gótoknak

nevezték. Fővezérük Rurik alapította Novgorodot. 839-ben délre küldte hadvezéreit Askoldot
és Dirt. Ők lesznek Álmos kievi ispánjai. Ők nem Rurik fajtájából valók, de engedélyt kapnak
Ruriktól, hogy saját népükkel Bizánc (görögök) ellen mehessenek.” Tehát a magyarokkal!!!
Kievben ők vették át a magyaroktól a fegyvergyártást és adták az utánpótlást Árpád népe
bevonulásához.

Novgorod címere nem meglepően hasonlóságot tükröz a Kárpátok mentén élő
ruszinok címerével. Mint tudjuk, a jelképek igen ősi múlt titkait rejtik Novgorod címerében a
trón két oldalán medvék és a talpuk alatt vízben úszó halak láthatók. A mi ruszinjaink
címerében ugyanúgy álló helyzetben látható a medve. A címer másik oldalán négy sáv
helyezkedik el, de más színekben, mint a magyar címer.

Novgorod történetéhez hívjuk segítségül a Google keresőjét, amelyből származnak a
kiemelések: Eredetileg varég nyelven Holmgard volt és 859-ben alapította Rurik a legősibb
orosz-nak?? mondott várost. A Rurik Dinasztia 750 éven át uralkodott ezután. 882-ben Rurik
utódja Oleg „bevette” úgymond Kievet és azt új birodalma, a Kievi Rusz fővárosává tette. A
900-as évek elején Novgorod hadjáratot vezetett Konstantinápoly (skandinávul: Miklagard)
ellen.

Itt álljunk meg! A másik ősi jelzés az egyes népek által tisztelt szentek nevei.
Miklósvárosról van itt szó. Nemcsak a varég - viking - varingar - népek, hanem a mi avar
ruszinjaink legfőbb szentje Szent Miklós. Ugyanarról a rokon népekről beszélünk. Másrészt
Novgorodtól csak 180 km Szent Péter Vára. A Közel-Keletről induló, majd Bizánc székhelyű
kereszténység jogutódja Novgorod lett, ezáltal viseli Szent Péter nevét az ott alapított
fehérorosz város.
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A keresztény Kijevi Rusz állam- és egyházalapítója Bölcs Jaroszlav volt (1019-1054).
Számunkra még egy fontos információ a Google-ból:

-a vikingek hódításai Britannia, Normandia, Szicília irányába történtek-. Rövid északi
kitérőnk után majd arra hajózunk majd a gondolatok szárnyán a fregattunk fedélzetén tovább
a Balti Tengeren.

7/ SUOMI: Karélia és Lappföld (Karjalan és Saomi)
Finnországi utunk elején Turk(u)-ba és környékére látogatunk. Itt néhány középkori

templomban (középkorban türk = magyar) ókeresztény jelképeket csodálhatunk meg (lásd:
Pap Gábor útirajzai).

Kelet-Finnország tartománya Karélia, ahol 100ezer finn-ugornak minősíterr ember él.
Wengry = ongur = ugri = ungori megnevezés szláv nyelveken hungar(ia)-t jelent, ahol a gar =
nép jelentésű, tehát hun nép értelmű. Ezen belül lehet Karélia, a királyi szkíták nemzetsége.
Hősiességük felülmúlhatatlan volt a finn-orosz háborúban.

Északon a saamik (lappok) földje van. Az északi rokonnépek saját országukat a
„Napisten országának” nevezték. A Nap másik neve Sár(i) volt (lásd: sárarany, stb.). Suomi és
Saomi nevek eredeti értelme: Napország. Lappföld szakrális kőemlékei és kolostorai
megnevezések magyarul értelmes jelentést adnak (lásd: Sajnovits nyelvészeti kutatásait).

A Dán Királyi Tudós Társaság előtt 1770-ben Sajnovits magyar tudós Hell nevű
mecénás segítségével bizonyította be 170 szó vizsgálatát bemutatva (volt több!) az akkori
lapp és karéliai tájnyelveknek a magyar nyelvvel való megegyezőségeit. A kutatásukat Mária
Terézia támogatta. Természetesen az akkori nyelvészeti megegyezőségeket nagyságrendben
felülmúlja a 2000-től indult genetikai vizsgálatok megegyezőségei. A skandináv, orosz-balti
népek jó része bizonyos mértékben rokonok a magyarokkal.

A lappok, azaz a saamik Szent Miklós történetét Myra (Törökország Földközi Tenger
mellék) városából vagy saját maguk hozták el később a Sarkkörhöz, vagy avar - magyar -
ruszin - varingar tanítóik regélték el nekik a kolostoraikban. Akkor is volt globalizmus, csak
másféle.

Tehát Finnország két népe valóban rokon nép. Csak az a kérdés, harmad, vagy negyed
unokatestvéri szinten. Egyes finn népek ugrizmusa valós tény. De az már hamis, hogy
északról délre vonultak volna. A mérsékelt égövi Kárpátia túlnépesedése folytán délről
északra vonultak egyes rokonnépeink a régiségben.

8/ Gotland és Bornholm
A Balti Tengeren hajózunk északról dél felé.
A svéd partok mellett elhaladunk az ősi viking székhely az uppsalai Királyság

központja közelében, ahonnét a Novgorodi Kaganátust és a Balti térséget is irányították. A
svéd partok mentén Stockholm térségében hatalmas erődítmény 700 méter hosszú falakkal a
viking időkből. A földvár neve: Birka. A kereskedővárosban rengeteg Keletről származó
leletet találtak.

Kikötünk délebbre fekvő két jelentős szigetnél, először a svéd Gotland-nál. Gotlandot
a Föld leggazdagabb helyének tartották a kora középkorban. Jellegzetes virága a borostyán, de
megdermedt tengeri ásvány ékszerként vándorolt Keletre a Borostyán Úton a Dnyeperen
egész Konstantinápolyig. Jellegzetes állata a sziget címerében is látható birka.

Már itt is a birka a magyarul is birka vagy juh!?! A fővárost Visby-t hatalmas fal veszi
körül (Világörökség). Óriási mennyiségű 30ezer darab ékszert és más tárgyat találtak a
szigeten. 700 kupac pénzérmét a IX-XI. századból több tonna súlyt nyom. Szinte minden
tanyán a házak alapjaiba befalazva egy kupac ezüstérmét találtak. Jövedelmező lehetett a
Borostyán Úton kereskedni és a dél-európai ötvösműhelyeket látogatni.
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De kik voltak az ötvösök? A választ már tudjuk. Kikötünk a körtemplomairól
nevezetes Bornholm szigetén, ami már Dániához tartozik. Ha Gotland volt a viking állami
székhely, akkor Bornholm lehetett a szakrális központ. Máig csodálatos épségében
látogathatjuk mind a négy körtemplomot. Egyik Szent Lőrinc nevű, mint a magyar - pálos
főkolostor Budán.

Hol is vannak körtemplomok még? Kárpátiában és a Kaukázusban talán azért, mert az
avar magyarok építették az ókeresztény időkben, úgy mint később itt a szigeten, ahol
varingarból vikingek lettek nevükben?

A körtemplom eredetileg kb. 6000 éves létesítmény. Kupolaformáján erődszerű bejárat
nélkül épült. Létrával kívülről, lépcsővel belülről lehetett közlekedni, középen oltár.
Meditációs, beavatási, gyógyító szentély céljára épülhetett.

Gotlandból kihajózva a dán partok mellett Trelleborg hatalmas földvára csodálható
meg. Birka és Trelleborg ellenőrizhette a térséget. De Kárpátiában Szabolcs földvára is
azonos építésű. Talán az avar építészek azonos tudása folytán?

9/ Burgundia
A Wikipédiát hívjuk segítségül a burgundok eredetéről. AC.1. században Bornholm

(Burgundar) szigetén éltek. Eszerint a túlnépesedés miatt a kicsi szigetről a nép egyik része
útra kelt déli irányba, a másik része maradt helyben.

Az ókor végén Skandináviából származó népcsoport települt a Rhone folyó vidékére,
ahol a 400-as években hozták létre a Burgundia Királyságot.

Vác ősi városmagját Burgundiának hívják, de máig fennmaradt népmeséinkben a
burkus (burgund) király és lányainak emlegetése.

Burgundia fekvését illetően az ősi Avaricum tartomány mellett nyugaton fekszik.
Utóbbi a Loire folyó nagy kanyarjában létezett és avar (gall-kelta) rokonaik lakták. Mindig a
rokonnépek költöztek egymás mellé.

Atilláról és a Burgundiából érkezett felesége találkozását örökíti meg a 2000-ben
elkészült szoborcsoport a Bécs melletti 20 km-re fekvő Tulln városában. A szoborcsoport a
burgundiai királylány udvari kíséretét és Atillát Buda testvérével ábrázolja. A jelenet a Rajna-
mentéről eredő Niebelung Énekekből merített, ahol a hunok és burgundok szövetségét írták
le.

Későbbi korban Szent István és Szent László idejében bencések jöttek Burgundiából
és a törvénykezés burgundiai rendjét is megismertették a Magyar Királyságban.

10/ Britannia
Fregattunk mesehajója a dán félszigetet megkerülve már kiért az Atlanti Óceánra. Az

már kiderült, hogy az összes rokonnépeinket nyugaton az ellenségeik nekiszorították a
partvidéknek egészen Frízlandtól a brit szigeteken és a francia partokon túl Észak-Spanyol és
Portugál partokig. Eredetileg kelta (keleti) - gall - normann rokonnépek nevei jelenleg frízek,
britek (skót, ír, walesi), a francia tartományok, a spanyol Cantabria, Galícia és a parti gall
portugálok.

Útközben a fríz partok mentén Britannia felé elgondolkodhatunk, hogy Frígiából Trója
miatt vették-e kezükbe a vándorbotot a frízek?

Mielőtt kikötnénk Cornwall-ban az ókori időben Arthur Király földjén, érdemes még
egy időutazást tennünk a kelta-szkíta időktől (BC 500-AC 200) kezdődő ókori, ill. hun (AC
373-453), azaz jazig (jász) = szarmata, - alán - avar (AC577) időkig. Innét már a középkor
indul a magyar (hungar) Árpád történettel.

Hívjuk segítségül egy fantasztikus unikumot a kelta gyökerű Littleton - Malcor
szerzőpáros 2000-ben NY-ban kiadott Szkítiáról Camelotig című történeti művét (csak a
forrásmunkák listája 25 oldal). Egyedüli mű a többezres könyvtárnyi angol nyelvű
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irodalomban, amely a valóság bemutatását célozta meg Arthur idejéről. 7 db térkép melléklet
szebben beszél minden szónál.

Összegezve: Arthur (Riothamus) kortársa volt Atillának; Arthur járt Pannóniában,
talán ő volt maga Atilla, de csak úgy lehetett „szalonképes” nyugaton. Nyomon vagyunk, ha
meglátjuk, hogy Arthur felesége Ginevra volt, ugyanakkor Atillával Párizsban Genovéva
találkozott (G-N-V). Feltűnő, nemde?? Jászok és hunok (kunok) - alán néven betelepülése
Britanniába, Galliába és Hispániába bizonyított tény. Hajóutunk segít megérteni azt az avar
eredetű, rá 125 évvel 577-től induló normann (viking) fehér orosz/fehér magyar (fehér =
délről jött!) népeknek a rokonokhoz költözését a kora középkorban. Bár a hatalom az 1200-as
évektől kicsúszott ott is a rokonnépeink kezeiből, de a népeik eredeti magja máig fennmaradt.
Méghogy nincsen elég rokonunk??

11./ Bretagne (Armorica)
Brithoniak földjén is kikötünk Cornwall-lal szemben Bretagne-nál (v.ö Brest

(BR(S)T)-brit). Fölötte a normannok, alatta az Anjouk (Angers) birtokai, mellette Avaricum
(lett belőle Berry és mostanában Bourbonne), szomszédjaik a burgundok. A térképről
megállapítható, hogy Arthur lovagjainak története itt játszódik. Továbbá az ún. alán-szarmata
települések lakói, akik valóságosan hunok - a Loire, Szajna és a Rhone folyók mentén fekvő
városokban éltek. A hatalom ugyan változhat, de a nép a helyén marad. Feltéve, ha nem irtják
ki teljesen. Egy részük még akkoris megmarad.

Arthur halálos ágyán fekve mellette a magyar Szent Korona látható az ismert
festményen.

A hunok betelepedéséről Noricumba, (B)aváriába, Galliába és Hispániába külön saját
esszékben olvashatóak. Atilla nyugati hadjáratának célja így tisztázott. Semmi más, mint a
rokon népek felszabadítása és egyesítése volt.

Arthur apja Pendragon volt. Neve sárkány fiát jelenti. Arthur jelentése Nap Fia. A
hunok harci zászlóin a (jó) sárkány díszlett. Sárkány jelentése: Sár = Nap; Kán = Fővezér,
tehát Nap Főistent jelent. Ordosz adta a hunok idejében az első kínai királyokat. A Királyság
jelképe a Földgömböt magához ölelő Sárkány, azaz Napisten oltalmába helyezték. Mivel az
alán/szarmata = hun népek keleti népek, így hozhatták magukkal az ősi jelképeiket.

Régészati leletek Galliából:
-hun üst (tipikus!)
-kürt Angers-ből
-hun hercegnő sírleletei

Az Anjou vidékről származó jász/alán kürt palástján a magyar jász Jászberényi Kürttel
megegyező keleti jelképek.

Angers (NGR/L) = Angyalváros, ahol az anyai ágról Árpádházi királyok származnak
Anjou királyaink néven. Most már érthető lesz, mit kerestek az Anjouk a rokonaik földjén
Szicíliában is.

De keleti eredetű a tegnapi Franciaországot jelképező Marianne alakja. Fején a fríg
sapka, amely süvegszerű és előrehajló a csúcsa. Azonos ábrázolások maradtak fenn a pártus
mágusok képével, akiket a későbbi korban három királyoknak neveznek.

De vajon mi a baja a hivatalos történetírásnak Gallia Meroving királyainak
származásával? Meroe - Mérő dinasztia királyai az Egyiptommal szomszédok Nílus-menti
kusiták királyai voltak. Korábban az ókori Egyiptom lakóival a hunokkal és magyarokkal
Menes Király alatt egyesültek. Majd Antiochiában is velük együtt éltek, aztán telepedtek meg
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népükkel Galliában. Meroe - Mérő néven a Nílusnál és Antiochiában is városok léteztek. A
rokonság folytán Merovingok Atilla szövetségesei voltak Arthurral együtt. Ez a vétkük, így
nem hiteles az ún. „barbár” minősítés.

12./ Mediterránum felé
Kihajózásunk után még búcsút inthetünk az óceánba nyúló Mont-Saint Michel

szigetének a világhírű zarándokhelynek, melyet normann rokonaink 1017-ben kezdtek építeni.
Ők nemcsak kitűnő hajósok hírnevét, hanem monumentális építményeket hagytak az

utókorra. Megérdemelték velünk együtt, hogy rossz sajtójuk legyen örök időkre. Pénzen vett
történetírás már csak ilyen.

Az Atlanti Óceán partvidéke mellett hajózva le a Gibraltárig végig rokonaink hazája
terül el. Közülük legfontosabb nekünk a Baszkföld. Baszkok népe a párosodási készségükről
nyerte el nevét a mi nyelvünkön. Legközelebb állnak hozzánk nyugaton, ezért aztán
bűnhődniük kellett. Nem alapíthattak államot, nem kaphattak sohasem autonómiát, ám
kaphatták Hitler Condor Légiójának szőnyegbombázását Guernicára, a szent városukra.

Gibraltár után a Mediterránumba fordulva további izgalmak várják az utazót.
Andalúzia partjai mellett hajózva énekhangot hallunk. Az ősi vandál ének így szól:
„Magyarországról jöttünk...”

Valenciában és Mallorcán éppen fiesta van. De kit ünnepelnek meg minden évben?
Csak nem Aragónia megalapítóját, az Aragóniai Királyt Jakabot az Árpádházi származású
királynéval együtt, aki Jolanta névvel II. András lányaként Violante névre hallgatott és 10
gyermeket szült Aragóniának, azaz Katalóniának? Castello városának is ő a védőszentje.

13./ Katalónia
Nevében hordozza az alán nép nevét Katalónia. Szkíta = masszagéta = szarmata = alán

= jász (jazig) = hun. Atilla seregének 330 ezer tagja telepedett le itt a rokonnépeknél. Ekkor
AC410-et írhattak. Az alánok adták a magyarok ősanyját. A Hunor és Magor mondában Dúla
alán király lányait rabolták el a fiúk. Rablásnak torzították a lánykérést, nehogy jó szájíze
legyen a magyar uralkodók őseinek. Bizony a Kaukázus északi előterében Alánia szomszédai
voltak a délről jött magyar és a keletről jött hun nemzetségek, akik mind testvérnépek lettek.
Az alánok egy része Árpád bevonulása után jász nép néven jött utánuk. Jászvásár (Iasi) után a
Jászság (Jászberény) lett a hazájuk. Innen kerültek az elődeik a nyugati tájakra, de a rokonság
nem tűnt el végleg.

A Mediterránumban fontos rokoni kapocs volt Katalónia és Szicília között is. Szent
Ágota személye a nyomravezető. Az ókeresztény Ágota a katalóniai jászok és a szicíliai
székelyek között nagy tiszteletben volt. Ágota Szicíliában lett vértanú. Emlékét Barcelona
óvárosának legrégibb temploma őrzi. Szent Ágota a templom neve, de bejutni lehetetlen,
nehogy összeálljon a kép nekünk.

Újra hajóra szállunk és a part mellett folytatjuk utunkat. Magyar Beatrix hazája
Dauphiné megye Franciaország délkeleti sarkában. Életében úgy hivatta magát az Anjou
Királylány, aki Dauphiné utolsó hercegének adott életet és Nápolyból érkezett ide.

Közeli Korzika szigetét kerüljük meg. Napóleon a korzikai még tudhatott ezekről,
mert palástján hímzett méhekben gyönyörködhetünk. Másrészt egyiptológusnak is jeleskedett,
tudhatott a Nílus-menti Avaria történetéről, Heliopolisról, sőt többről. Napóleon kiáltványa a
magyarok (Batsányi fordításában) Bécsből válasz nélkül maradt, mert a magyar nemesség
inkább a rabságot választotta.

14./ Szicília
Szicília lakói az etruszk néven ismert sicul, szikán (seceles) - székely nép volt a

régiségben. Nekik az avar gyökerű viking - normann nép és uralkodóház elnyerhette
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rokonszenvüket. Normann Királyságként indul, majd Anjou-, végül Aragónia királyi házként
ismert 1130-tól 1516-ig.

Wikipédia leírja: „A Szicíliai Királyság korának legmagasabb kulturális fokán állt és a
bizánci stílusú épületei ma is megcsodálhatóak.” Ne felejtsük el, hogy Nápolyi Királyság
néven is futottak az események. Nagy Lajos magyar királynak is nyomós oka volt erre a
hadjáratra a testvére halálát okozó puccs miatt. A Királyságból Apuliából máig fennmaradt
kerektemplomok és a szicíliai Palermóból, Cefaluból bizánci freskók, Szent Korona ábrázolás
nem hagy kétséget a múlt forrásvidékéről.

Szicíliával szemben fekvő Karthágóban nem kötünk ki a végeláthatatlan útvonal miatt.
Karthágóval csak idézzük fel Cartagénát (Murcia - Mória); itt említve az avar ókor mórjainak
ferdítve őket, miközben már Avaricumról, Amoricumról, Noricumról, nem is szólva a
Kárpátiában található Mór városáról és a Morava, Moravica folyónevekről az etimológia még
hozzáfűzhet egyet s mást.

Szicíliában a Palmettás jelképek ismerősként köszönnek ránk. Említhetjük a szicíliai
városneveket: Mazzara, Mazzarino, Pelazg.

15./ Antiochia
Szent Péter egyházalapító székhelye. A kereszténység útja innen Bizánc felé, majd

jogutódként a Kijevi Rusz Novgorod irányába terjedt, aminek végső jeleként a Szent Péter
nevét viselő város lett. Ebből bizony Róma kimaradt minden ellenkező híreszteléssel
szemben. Természetesen Kárpátia négy sarkában megtalálhatóak a Szent Péter nevű
településeink. Nekünk Péter volt az első tanítónk, nem más. Hiába rossz a sajtója, ezt tudnunk
kell.

Antiochia ókori városrésze Meroe. De van ám a sokkal régebbi időkből, a Nílus menti
kusok (kunok) földjéről Meroe városról is tudomás. Ez már később János Pap (király) országa
Etiópia, a Szent Láda őrzője (Frigyláda). Mérő Királyi Ház Antiochiából származik és Gallia
első királyait adták Meroving néven. Manapság is találunk tucat számra Mérő család neveket
Magyarországon. Nem érdekes??

Jeles személy Antiochiai Szent Margit. Róla később. Az Adriára visszahajózva
Karpathosz szigete mellett is elhajózunk. Palóc (pelazg) és ion (jó) őseink nem tudhatták,
hogy később Felső Görögországnak nevezett Kárpátiába fognak menekülni.

16./ Végállomás: Kárpátia
Fregattunkról leszállva Dalmáciában még egy kis ráadásul dunai hajózás vár ránk.

870-et írunk, amikor beszállunk Othere és Wulfstan normann hajósok mellé a Dunán. Talán
Csallóköznél járhatunk a Tündérek Szigeténél, ahol vendéglátó normann hajósaink a
hajónaplóba beírják, hogy: „Maegtja Londe” (Megya(ár)) Országban seakel=székely néppel
találkoztak. Ezt a hajónaplót a British Museumban 1967-ben találták meg és óangol-kelta
nyelven íródott.

Most már csak Szalonna (Borsod megye) van hátra, hiszen visszaérkeztünk az avar-
magyar ruszinok szállásterületére. A templomban ősi dupla spirál jelet látunk a különleges
freskók mellett. Nem nehéz kitalálni, Antiochiai Szent Margitnak felszentelt házában
vagyunk.

Az úti beszámoló időben és térben kötetlen módon történt. Sok-sok generáción át
járhatták őseink jó széllel a vízi országutat. Csak győzzük számon tartani a rokonainkat.
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Északi rokonaink a vikingek

Eurázsia népeire Konfucius mondta: „A négy tenger között minden ember testvér.”
Induljunk el most Észak felé Skandináviába!

1/ Úti élmények; látnivalók
Stockholmban az Óváros korzóján betérhetünk a Viking boltba. Thor istenség

jóindulatát elnyerhetjük, ha itt megvesszük az egyszerű gyűrűnket, melyen engesztelő felirat
van. Ámde a betűjelek szinte teljesen megegyeznek a székely-magyar rovásírás betűjeleivel.

Továbbutazva Örebróba a királyi kastélyparkban a rúnaköveken szintén rovásírással
megegyező jeleket láthatunk.

Ám ha Bornholm szigetére áthajóznánk, megtekinthetnénk az ősi menhireket,
napvártákat (lásd Tászok tető Erdélyben).

Trelleborg hatalmas földsánc vára 150 méter átmérőjű. Nálunk Szabolcs Vezér
földvárának mérete is hasonló nagyságú és építésű.

2/ Genetika, Etnikum
Bizonyítékok sorrendje a legerősebbtől kezdve:

--> Genetika - Antropológia - Régészet - Néprajz (benne a jelképek és szakralitás) -
Etimológia - Történetírás - Nyelvészet.

2008. augusztus 16-20 között rendezett Fordulat című VII. Magyar
Világkongresszuson az Embertan köréből fogalmakat nyerhettünk az „Y” kromoszóma és a
DNA mitocondrial, markerek jellemzőiről. Előbbi csak apai ágon, utóbbi csak anyai ágon
fordulhat elő. Az eredmény az alábbi a megvizsgált populációban (sorrendben a
legalacsonyabb érték a legközelebbi a magyar népességhez):

Ország Etnikum Koefficiens
Kazahsztán madjar 0,21
Kaukázus oszét (alán) 0,23

Ukrajna (Levédia) déli partvidék 0,24
Bulgária bolgár 0,25

Törökország szeldzsuk, kurd, oszmán 0,28
Lappföld saami (lapp) 0,36

Nyugat Turkesztán
(Hszicsiang)

ujgur 0,36

De már most kiemelhető, hogy a ruszin nép jelenti a máig is ható összekötő kapcsot a
Dnyeper-mentén élő (fehér) ruszok, fentebb a mazuriak (magyariak), észtek (esthoniak),
litvánok, varég (viking), skandináv népek felé egészen a lappokig a Sarkkör térségében.

3/ Régészet, Jelképek
Feltárt leletek korszaka: 800-as, 900-as évek
Helyszínek a Borostyánút mentén:

Kiev-Dnyeper part mentén észak felé - Novgorod - Baltikum - Skandinávia
Kievben és a kora idők szálláshelyén Levédiában és Etelközben (Itil=Atilla) már a hun (honi)
időktől kezdve hatalmas (hat almás) Álmos (Almás) idejéig rengeteg szkíta-hun leletet
találtak. A fémművesség pompás hagyatékai kerültek elő, amelyek főként az Ermitázsban
láthatóak. Palmetták, övveretek, töménytelen mennyiségben.
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A leletekben Baltikumban és Skandináviában is griffek, sárkányok, kígyók, indás
mintázatok. Még korai keresztény jelképek is fellelhetőek rúnaköveken, faragványokon,
templomrajzokon például Turkuban (v.ö Türk-el!).

4/ Történetírás
Az orosz krónikák X. századi térképein Kievben „Ugorszkeje” néven (magyar hely)

jelölik Álmos Palotáját. Ennél ősibb orosz krónikák „Olmin dvor”, ami OLMA (ALMA) =
Álmos palotája, hiszen ő Kiev városának valódi alapítója.

Az Orosz Őskrónikát vagy Nesztor-Krónikát Nesztor szerzetes 1100 után Kievben a
kolostorban állította össze. Megjegyezzük, hogy nesztoriánus vallású volt a hunok jelentős
része. A Krónika így: „A varégok (vikingek) a tengeren túlról jöttek.” ... „Így a varjágokhoz
hajóztak, a ruszokhoz ahogyan ezeket nevezték.”... másokat svédeknek, normannoknak,
gótoknak. Fővezérük Rurik alapította Novgorodot. 839-ben délre küldte alvezéreit Höskuldot
és Dyri-t. A kievi Krónika szerint Askold és Dir. Ugyanezt megtudjuk Anonymus (Pósa)
Gesztájából.

Kiev városát Álmos és Árpád a vikingeknek adta át, akik átvették a magyaroktól a
fegyvergyártást és biztosították az utánpótlást Árpád népe bejöveteléhez. A baráti (rokoni)
viszony igazolást nyert.

Nesztor Krónikában olvashatjuk: „895-ben Askold és Dir lesznek Álmos kievi
ispánjai.”... Novgorodból jöttek, ahol két éve Rurik a vikingek ura, de ők nem Rurik fajtájából
valók. Askold és Dir engedélyt kapnak Ruriktól, hogy saját népükkel Bizánc (görögök) ellen
mehessenek. Tehát a magyarokkal!!!

Hispániából Orosius már a 400-as években megírta (Orosius-->Orros-->Orvos--
>Tudós férfit jelent), Thule északon fekvő egyházának történetét: „magyariakval rokon
varingar harcosok, akik a ruszinok nyelvén vengernek neveztetnek” Tehát 450 körül a
magyaroknak is keresztény egyházaik voltak!!!

Legyünk büszkék varég rokonainkra, akik 1200 körül felfedezték Amerikát!!!
Amerikában Új-Foundlandon és Új Skóciában megtalálták a viking telepeket. Izland-

Grönland érintésével Leif Erikson vezette a hajóutat, aki Vörös Erik fia volt. VINLAND
néven jelölték a sagák (krónikák) az új földrészt, mivel szőlőskertet találtak ott. A térképek
nemcsak Koppenhágába, hanem Kárpátiába, Nagyszombatba is eljutottak.

De ezeket a tényeket is el kellett rejteni, a Habsburg Háznak itt és Spanyolországban
egyaránt, hogy a dicsőséget is eltulajdoníthassák nemcsak az aranyzsákmányt, amit
népirtással szereztek meg Amerikában 300 évvel ezután.

Orosius 45O körül eredetileg v a r i n g a r -nak írta le a később varjágoknak =
ruszoknak, mégkésőbb varégoknak, legvégül vikingeknek nevezett népünket. A varingar-ból
kell kiindulnunk. Jelentése a v a r nép, akik a hun és magyar korszak között ténylegesen 1OO
éven át éltek itt is. De mindhárom nép megnevezése ugyanazt a rokon nemzetségeket takarja
azonos nyelvet beszélvén mindannyian. A gar szó jelentése = nép a régiségben.A vár-at építő
nép építette a tanulmányban említett földvárakat is. Másnéven várkony-nak neveztettek az
avarok.

Tehát ebből az időből eredeztethető a rokonság, amely a legutolsó időkig tudatosult a
ruszin elődeinkben.

5/ Rúnaírás, Rovásírás
A 200-300 évek között keletkezett rúnaírás 24 betűs volt, majd később a viking korban

16 betűssé vált. A rovásírással hasonlóság nyilvánvaló.
A XI. század közepéről 25-30 kő INGVAR Vezér déli és keleti hadjáratairól tudósít,

aki TULA fia volt és végül a Kaszpi Tenger mellékén esett el a harcosaival együtt. Itt bizony
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a magyarok egyik szállásterülete volt a Kaukázus vidékén akik Jeretyán magyari országát a
perzsák ellen védték.

A kőbe vésett síremlékeken szerte Skandináviában olvasható: „Mindannyiunk
emlékezetére”.

6/ Etimológia, Szakralitás
Az északi rokonnépek saját országukat sok esetben a „Napisten országának” nevezték

(Szemúr, Kerekúr stb.).
De gyakran előfordultak magyar helynevek Esthonban (Észtország), Mazúriában

(Magyarhon). Szakrális (papi) megnevezések jól értelmezhetőek magyarul is a Balti Tenger
partvidékén (lásd Baráth T. művei).

Külön említendőek a Lappföld szakrális kőemlékei és kolostorai a megnevezésük
magyarul értelmes jelentést adnak. A finneknél ez már nem áll fenn!

Lappok, azaz a szaamik Szent Miklós legendájának történetét Myra (Törökország
Földközi Tenger-mellék) városából KisÁzsián keresztül vagy saját maguk hozták el a
Sarkkörökhöz vagy magyar tanítóik a kolostoraikban regélték el nekik. Akkor is volt
globalizmus, csak másféle.

A görög katolikus egyház-művészetről, templomairól, ikonosztázokról hallgathatunk
művészettörténeti előadást Puskás Bernadett művészettörténész részéről. Ő az 15.-től a 19.
századig fellelhető fontos egyházi emlékeket tárgyalva 11-szer említi Szent Miklós személyét.
KisÁzsiát, Myra városát a ruszin legenda köti össze a lappföldi Mikulással.

Tízszer említi Szent Mihályt, háromszor Szent Györgyöt, egyszer Kozmát és Damjánt,
egyszer Szent Demetert. Ők a Szent Korona abroncsán találhatók a hivatalos megnevezéssel
görög korona részen. Ám egyszer Szent Bertalant, egyszer Szent Andrást említi, akik a
korona pántján láthatóak, azaz a latinnak nevezett korona részen. Hát igazán ez az
ellentmondás, amely a korona egységét próbálja szétszedni. A kicserélt képek közül
feltételezhető, hogy az egyik személy Szent Miklós lehetett.

Jellegzetes ábrázolás az ősi szőlőfürt-jelkép is.

7/ Geográfia
A kora középkortól kezdve élénk kereskedelem volt Európa keleti szélén észak-dél

irányban az ún. Borostyánúton. A Balti Tengertől a hajóút a Ladoga és Onyega tavak
térségétől a Dougava, Dvina folyókon át a vízi országúton a Dnyeperen keresztül összekötötte
Novgorodot Kievvel, majd tovább a Fekete Tengerig tartott. A Magyar Tenger nevet kellett
megváltoztatni Fekete Tengerre, hiszen a magyari nemzetségek keleti része ekörül lakott. Így
feledésbe merülhetett a történelmük is.

Az indoeurópainak, indogermánnak, szlávnak nevezett történetírásból kitörölték a
magyarokat, hogy elszakíthassák a rokon északi és keleti népekkel való ősi kapcsolatot. De a
ruszin nép hűsége a magyarokhoz azóta is megmaradt, ellentétben a többi betelepülővel.

Magyarországon Múcsonyban és Komlóskán (Borsod-megye) hallgatnak a hívek
ószláv nyelven görög katolikus szertartást. Minden ruszin származású kivétel nélkül görög
katolikus vallású, akik az Északkeleti Kárpátokon innen és túl élnek. Munkács központtal a
legutolsó időkig a Szepességtől Máramarosig, délre pedig a Hajdú-városokig éltek a
Kárpátokon belül és összesen másfél millió ruszin származású ember él jelenleg is.
Magyarországon kívül rekedt ruszinok még 100 év óta sem államalkotó országokban élnek
Kárpátián belül. A középkori Magyar Királyságon belül a Szent Korona országához tartoztak
mindannyian.
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A tanulmány összegzése: Bizánc az ortodoxia által éket vert a rokonnépek közé.
Ottani népeinket másod-harmad unokatestvéri minőségben tisztelhetjük, több figyelmet
érdemelünk egymás iránt.

* * * * * * * * * *

Ótörök és Ómagyar rokonság
Hettita Birodalom és a Trójai Háború. A két nép közös történelme az Ókorban.

I. Etnikai rokonság

A türk (török) népeknek nem kérdés, hogy a magyarok a rokonaik. Az elmúlt 4000 év során,
kivéve az utolsó 1000 évet, mindig egymás szomszédai volt a két nép. Az utolsó 1000
esztendő szállásterületén a mostani Törökország területén élő török nép megőrizte
emlékezetében a rokonságot. Bizonyítja ezt, hogy egészen a XIX. századig minden magyar
szabadságharc vezetőinek végső menedéke Törökország volt. A török ősemlékezet megőrizte
Atilla emlékét, mint közös királyunkat. Nimród emlékhelye a Dél- Törökországban található
Nemruth Dag. Ankara 2004-ben a közös múlt tiszteletére építette fel a magyarországi
Esztergom királyi Várpalotát. Ilyen példa nincs még egy a világon!!! Természetesen nem
lehet elfelejtkezni a magyar királylány Irene (Piroska) emlékét megőrző templomról a szultán
palotája és a Hagia Sophia között Isztambulban, akinek kultuszát ápolják. Továbbá Irene
mozaikképeiről a Hagia Sophia kupolacsarnokában, mint a rokon magyar királynéról.
A magyar népet 1000 év óta idegen ellenséges népek fogták körül és 500 év óta nem magyar
király uralkodott felettünk. Az idegen hatalom semmi eszköztől sem riadt vissza, hogy a
magyar népet megsemmisítse. Mostanra a magyar nép kivérzett, csupán 1-2 millió magyar
tudattal rendelkező ember maradt. Az idegen hatalom az utolsó 200 évben meghamisította a
magyarok valódi történelmét, elvetette vallását, rontotta nyelvét, elvetette életmódját,
kultúráját. Ezért nem lehetett a magyaroknak viszonozni kellőképpen a barátságot a török nép
irányában. Ám az utolsó 10 évben újra világossá vált minden a közös múlt megismerésével.

II. Jelképek

A jelképek tisztelete ősidőktől fogva a népek emlékezetében él.

1. Nimród (Orion) ősképe
A rokon népeink körében különleges tisztelet övezi egyrészt az égen látható csillagképét,
másrészt az első földi uralkodót. A Nimród tamga, mint írásjel ősidők óta ismert. Az égből
érkezett tudást adja át a mindenkori királynak szőlőfürt formájában. Ő az, aki a
megtermékenyítést jelentő nyílvesszőt lövi ki a bikára az égi csillagképében.

2. Bika ősképe
A termékenység kultuszokban a Bika szarvain a Napot hordozza. A hettiták ábrázolásán a
szárnyas Napot a bika emberek tartják.

3. Oroszlán
A régmúltban a királyt égi eredetűnek, a Nap Fiának tekintették. Az Oroszlán a férfiasság és
uralkodásra termettség jeleként isteni lénnyé, napjelképpé alakult. Az uralkodó trónusát
oroszlánok tartották. A rokonnépeknél a régmúltban mindenütt megtalálható jelkép volt.
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4. Sólyom (Sas)
A Madár jelkép a szellemi-lelki-és erkölcsi felemelkedés szimbóluma, mint Napmadár.

5. Kőszobor ivócsészével
A Keleten élő népek körében ismert jelkép, amelyek az ősi szertartásokat idézik fel a
szoborasszonyok látványára.
III. Régészeti leletek

Isztambulban, ankarában és Hattusasban az ókori múzeumokban egyrészt kőszobrok,
másrészt kőtáblák (relief) láthatók az Anatóliában élt ókori rokonnépek után feltárt leletek. A
leletek bemutatják az előbbi jelképeket, Nimródot, Asszonyszobrokat, Oroszlánokat, Madár
(Sólyom, Sas) és Bika ábrázolásokat. Szarvasvadászatok jeleneteit is megcsodálhatjuk.
Tanulmányunknak nem tárgya az i.e. 6700-tól 5700-ig feltárt Chatal Hüyük régészeti leletek
kiértékelése, mivel csak a Hettita kort i. e. 1900-1100 tárgyaljuk. A leletek ismeretében
szükséges leszögeznünk, hogy minden lelet a magyar-török rokonnépek elődeinek tekintett
szabír (subar, stb. ) népé, senki másé. Semmi köze sincs az indoeurópai népekhez!

IV. Életmód, Hagyományok

Török államférfi állapította meg, hogy a török nép vagy földműves, katona, kézműves,
hivatalnok foglalkozásokat érzi magáénak. A magyar nép erényei is ugyanezek. A lótartásnak
ősi múltja van mindkettőjüknél. A legelső lovas népek voltak, akik a lovakat szeretettel
gondozták és sokoldalúan használták (igavonás, lóháton közlekedés, harci mének).
A magyar mesekincsben a Heted Hétország nem más, mint az anatóliai Hettita Birodalom. A
mesékben végződő lakodalmak mindig heted hétországra szólnak. Hettita (Hattusas) magyar
eredeti kifejezés és Hétországot jelent.
Az összes hangszer megtalálható mindkét népzenében. Török és magyar népek jellegzetes
öltözéke egyrészt a süveg, mint fejfedő, másrészt a bőszárú nadrág (gatya), mely számos
kőtáblán látható viselet. Szőlő és dinnye népművészeti ábrázolások gyakoriak más mintákkal
együtt.

V. Hettita Birodalom történelme

Kronológia:
- i.e. 1900 körül a Halys folyó kanyarulatában Árpád nemzetsége letelepedik;
- 1700 körül Tabarnas (Tábornagy) hét nemzetség (7 tartomány) államot alapít;
Hattusil (7 nemzetség Ura) (Kattu, Chatti, Katti) azaz Kettő országot egyesít (hurri, mitanni,
szíriai törzsek) és a birodalom jele lesz a kétfejű sas!
- 1700-1580-ig hyksos néven uralják Alsó-Egyiptomot
- 1600 körül Babilont megtámadja, hogy egyesítse az ősi Árpád birodalmat;
- 1500 körül megalapítják Jeruzsálemet, Palesztínában Szkythapolist, Szíriában Árpád várost
és Hieropolist (Napvárost), Edesszát (Szent város) és Harran (Nimród város) a Birodalom
városai lesznek.
- 1296-ban Kades-nál II. Ramszesszel vív csatát. Békekötésük után a hettita királylány
Hatsepszut néven II. Ramszesz felesége lesz Egyiptomban, halála után pedig egyiptomi
uralkodó lett.
-1200 körül Trója szövetségeseként, mint rokonnép részt vett a Trójai Háborúban;
-1100 körül a görögök elfoglalják Anatóliát, a birodalom szétesik, a Kaukázus vidékére
menekül a nép a rokonaikhoz.
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VI. Történetírás

A trójai háború fordulópont volt i.e. 1200 körül. Elődnépeink akkor is Kis- Ázsiában és a
Közel-Keleten éltek és a hazájukat védték a barbár támadók ellen. A támadóknak akkor sem
számított más, csak a pénz és a hatalom. Mögöttük nem maradt más, csak a pusztítás, a
gyilkolás.
A dóroknak nevezett újgörögök legfőképpen a kereskedelmi haszonszerzéssel és uzsorakamat
szedésével foglalkoztak, mások kisemmizésével és leigázásával. A kereskedelem
folytatásához az egész Mediterranum (keleti) partvidékét, kikötőit megszerezték.
Rokonnépeink Főníciából (Levante, Libanon) a nyugati Mediterranumba (Kerthágó, Szicília,
Hispánia) helyezték át kikötőiket a görögök elől. Későbbi korban onnét a rómaiak űzték el
őket hasonló barbár módon.

Az újgörögök Trója előtt 1400 körül először Krétáról elüldözik az ógörög pelazg (palóc)
rokonnépünket és elpusztítják a Mínoszi kultúrát. I.e. 1250 körül Mükénét is lerombolják,
majd Trója következik 1200-ban. 10 évig védik magukat az avar-mór-fríg-hettita-hurri-
mitanni szövetségben Trója népe, de Paris király vezetésével menekülni kell. Galatán
keresztül Magyarországra (Sycamria) érkeznek és 400 éven át a Duna mellett élnek.
Végállomásuk Párizs és Troyes (Trója), mint gall-francia nép a keletről.

Az indoeurópai történetírásnak két trükkje van Trója történelmének hamisításában:
- véletlenül sem írja, elhallgatja a háború időpontját
- elhallgatja, hogy melyik görög nemzetség volt az agresszor, ráadásul a pelazg (palóc)

magyar rokonnépre fogja rá.

Megállapítható tény, hogy a türk (török) népek őseik jogán foglalták vissza hazájukat.
Továbbá tény, hogy az Anatóliában feltárt régészeti lelőhelyek a partvidék kivételével őseik
lakhelye volt a görög-római-arab hódításokat megelőzően. A feltárások vezetését vissza kell
venni, mert visszaélnek vele más érdekeket szolgáló idegenek.

VII. Etimológia, Nyelvészet

A kaukázusi nyelvek családjához tartozott a hettita nyelv, mint az összes ragozó nyelvek. A
hettiták nyelvészeti anyaga a legtökéletesebb ragozó nyelvek egyike ugyanúgy, mint az ural-
altáji nyelvek.
Az indoeurópai, indogermán nyelvek flektáló nyelvek egész más rendszerűek. Ez a
magyarázata, hogy az európai nyelvtudósok meg sem kísérelik összehasonlítani a hettita
nyelvet például a törökökkel. A hettita nyelv 90%-a beletartozik a ragozó nyelvek nagy
nyelvcsaládjába. Ide tartozik még a magyar és a török nyelven kívül a sumér, etruszk, pelazg,
baszk, mongol, ill. a kaukázusi és altáji nyelvek is.
Török nyelvtudósok rajta!

VIII. Következtetés

Nyerjük vissza együtt közös ősi múltunk emlékeit, hogy a félrevezetés ne folytatódhasson.
Támogassuk a kulturális kincseink ápolását sokkal jobban.

* * * * * * * * * *
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Salzburg = az egykori magyar-avar SÓVÁR

Mindenekelőtt dicséret illeti a mai nevén Salzburg, eredetileg Sóvár városának a mai nevén
osztrák, eredetileg magyar-avar népét, mert évszázadokon keresztül megőrizte nekünk a korai
középkor emlékeit.

Úti élmények, látnivalók, jelképek
1/ Az Egyetemi Templom homlokzatának tetején a magyar Boldogasszony alakja tekint le
ránk. Párja a csíksomlyói Babba Máriának. Holdsarlón áll csillagkoronával a fején.
2/ Mönchberg barlangtemplomának jobb oldali hajó oldalfalán az ősi magyar ábrázolásnak
megfelelően a Fekete Madonna karján a sötétbőrű Kisdeddel látható.
3/ Szent György Templom a Fellegvárban található. Nem titok, hogy az Ókeresztény időkben
Kánaán (Szentföld) területén élt filiszteus (szamaritánus, galileus) törzsek a magyar
nemzetséghez tartoztak és a szentté avatott György lovag közülük származott. Kultusza 500
évvel később Szent László korában terjedt el Nyugaton is.
4/ Makart Híd, Makart Tér
A várost kettészelő Salzach folyón átívelő legrégebbi gyaloghíd nevét és a hídfőnél és a
hídfőnél fekvő teret hívják Makart-nak. Magyar-Madar-Mazar-Makar ugyanaz a név
különféle formája, melyet íráskutatóink bőségesen tárgyalnak.

Vajon az M-Z-R hang- és betűsorrend ill. az M-(a)-D betűjelek feltételezhetően nem
mutatnak-e vissza W. Amadeus Mozart ősi apai ágára?
5/ Mirabell Kastély parkjának szobrai
A szökőkút közepén a Táltosló, a lépcsőket egyik oldalon oroszlánok, másik oldalon az
Unicornis (egyszarvú) őrzi.

A magyarok jelképei a táltos Fehérlófia, a 6000 éves Királyságunk az oroszlán
csillagképből következő oroszlánábrázolások és a tudást őrző egyszarvú (orros=orvos)
állatábrázolások. Sárkány, Griff és Turuel itt nem szerepel, de a szobrok alkotói tisztában
voltak az avar-magyar-hun ábrázolások jelentésével.

Az antropológiai, régészeti, történelmi, néplélekből eredő hasonlóságok kétségtelenné
teszik az avar-magyar örökséget.

Antropológia, Etnikum
Salzburg környékén fekvő Hallstadt a kelta kultúrkör egyik névadója. De a

koponyaleletek feltárásának súlyponti területei inkább a Duna Medencéjének középső és alsó
szakasza, továbbá a Tisza és Körös vidéke a Kárpát-Medence, valamint kisebb mértékben a
Morva folyó mentén.

A kelták az antropológia szerint kerek fejűek voltak. Termetük nem magas, nyakuk
inkább rövidebb, bőrük inkább sötétebb árnyalatú volt.

A testi sajátosságokat illetően nem különböztek a keltáktól a rövid- és kerekfejű avar
népek, akik a Duna felső- és középső szakaszainak völgyeit benépesítették. Avária (Bavária,
Bajorország), Austrázia (Ausztria), Moravia, Magyarország lakói azonos testi sajátosságokat
mutatnak. Ausztria és Magyarország lakói is Kr.e 1500-tól Kr.u. 2000-ig terjedő időszakban
testi arányaikban, koponyaformájukban semmit sem változtak.

Ausztriában a germán hatalom nyelvcserére kényszerítette az osztrák-avar népet, de
tudatát nem változtathatta meg, nem lett germán.

Magyarország lakóit idegen nyelven hívták már szkítáknak, galloknak (keltáknak),
hunoknak, avaroknak, magyaroknak, de ugyanarról a népről van szó. A leletek szerint is
azonos helyben lakó magyarok azonos testi sajátosságú rokonokkal töltődtek fel keletről az
évezredek során. A feltöltődés 3 ezer év alatt 29 alkalommal történt a betelepülések által.



28

Ausztria Tirol hegyei közé délről az etruszk-szikul-székely-magyar eredetű népek
költöztek be és rétieknek nevezték őket. Az Arno folyó völgyéből a mostani Toscanából
jöttek át főként római-germán nyomásra. Az Arno avar-magyar nemzetség Salzburg
környékén telepedett le.

Régészet, Etimológia

Az avarok szállásterületeiről Baváriától lefelé végig a Duna völgyén át és Kárpátia
teljes területén több, mint 1600 lelőhelyről több, mint hatvanezer sírt tártak fel eddig.

Az avar szállásterületek lelőhelyei lefedik az előzőleg hun és azelőtti idők kelta
temetkezési- és lakóhelyeit. A leletek hasonlósága bizonyítja, hogy hasonló népességet
találunk ugyanott különböző korokban. Tehát magyar elődnépekről van szó.

A temetkezés jellege, a csontváz kelet-nyugat tájolása, lókoponyák, állat- és
növénymintás leletek mindezeket megmutatják.

Kiemelkedő különlegességek a Szent György alakos csempék, ereklyetartó bronz
mellkeresztek, amik a legkorábbi kereszténységüket bizonyítják.

1983-ban egy avar sírból előkerült egy csont tűtartó oldallapjain 20 betűből álló
rovásírásos szöveg.

Az írás jobbról-balra halad. A rovásbetűk azonosak a Nagyszentmiklós Aranykincs
betűivel. Utóbbi kincskészletet tartós megőrzésre Bécsbe rekvirálták.

Az ősi magyar varázsszöveg értelmében a tűtartó a rossz szellemet hivatott távoltartani
a gazdájától.

„Üngür démon ellen legyen itt ez a vas
E tű szúrja át a démont, tű, tű, aki a rosszat elvarrod
Aki elbontasz, egybeöltögetsz
Üngür démon ne egyen meg engemet
Űzd emészd el őt Istenem”

„Ené tűi szőnyeg szövi
Karvaly apó készítém”

Tehát a különböző korokban fellelt írásemlékek és jelképek azonos etnikumról
tanúskodnak, akikre a történetírás különböző népneveket aggatott.

Valós történelem kontra történetírás

Az alapkérdések, hogy:
1/ Volt-e meghódítva Kr.u. 800 körül az avarok országa nyugat irányból?
2/ Volt-e győztes csata 907 körül a germánok visszaverésére?

A kétségbevonhatatlan tény az, hogy 577-től avar-magyar nép élt itt.
Nézzük a legkorábbi forrásmunkákat, kódexeket. Vessük egybe a kódexek megállapításait a
fantomkorról megrendelésre írt germán irományokkal.

Legnagyobb megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy sem a magyar, sem a bizánci, sem a
keleti krónikákban egyetlen szóval sincs megemlítve a fenti két állítólagos hadviselés az
avarok ellen.

Ezek a krónikák pedig a magyar és keletre eső országok uralkodóinak készültek, ahol
egy elhallgatásért vagy hamis állításért életével fizetett volna a krónikás.

A germán krónikák kitalált történeteket tartalmaznak. A mostani Bajorországból,
(B)Aváriából összeállt Prof Illig féle kb. 100 fős történész-régész csapatnak igaza van:
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Nem történt meg a fantom kor 614-től 911-ig, ez teljes mértékben igazolást nyert. Az
avar-magyar ország nyugati kiterjedése 970-ig, Géza magyar király koráig nem változott.

Összegezve: A fátyol lehull. 970-577=393-294= 99 évig tartott az avarnak nevezett korszak.
Utána már magyar, előtte hun néven magyar világ volt a Duna mentén.

* * * * * * * * * *
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