Tranger Károly
Francia- Magyar történelmi kapcsolatok
Ajánlás:

A Smaragdtábla
1./ Való, hazugság nélkül, biztos és igaz
2./ Mint fent, úgy lent
3./ Minden az Egytől származik
4./ Apja a Nap, Anyja a Hold
/Hermész Triszmegisztos/

Recenzió: Jeles franciák a Magyarokról
Jean Lamaire 1511-ben: - A hunok vagy magyarok szintén a trójaiak leszármazottai, testvérei
a frankoknak.
- A hun magyarok keresztények voltak
- Magyarország a kereszténység védőbástyája
Következtetés: Az 1700-as évekig pontosan tudtuk egymásról, hogy rokonok voltunk, de
azóta elfeledtették velünk.
Victor Hugo (1802-1865): Magyarország a hősök nemzete. Németország az erényt,
Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában.
Magyarország a hősiesség megtestesülése.
Megjegyzés: A magyarság 500 éve a honát védi, mostanra már kivérzett.
Paul Topinard antropológus 1881-ben:
A műveltebb magyar családok arcvonásai a legszebbek közé tartoznak egész Európában.
Vautier politikus 1908-ban:
Magyarországot Ausztria úgyszólván elfalazta Európától. Egyrészt, hogy kizsákmányolhassa,
másrészt, hogy a külföld a függetlenség után sóvárgó magyarság panaszait meg ne hallhassa.
Mai helyzetünk jellemzően azonos a franciával:
Francois Mitterand: Nemzetünk harcban áll, egy borzalmas öldöklő harcban és az ellenfél
láthatatlan. Ez az ellenfél mindenre képes és totális uralomra tör.
Tacitus: Azt gyűlölik, akinek ártanak, vagy meg akarják hódítani. A békés népeket már vagy
kiirtották, vagy éppen irtogatják.
Tisztában kell lenni azzal, hogy a láthatatlan ellenfél megbízásából az elmúlt 250 évben
mindenhol Európában sok könyvtárnyi iratot készítettek, hogy elfedjék előlünk a valóságos
történelmünket.
De a hamisítás ún. időugrás óta folyamatos a valódi múlt eltörlése.
Mára az utak kettéváltak: akik az ősök útját követik és akik letértek arról.

GALLIA:
I. Őstörténet
1./ Gallia lakóiról
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Két és félezer éven át egy másik Európa létezett a jelenlegi Európa helyett, amely csak a jelen
időszámítás szerinti 5. században kezdett kialakulni és a 10. században fejeződött be. Az
őseurópaiak alkotásait röviden tárgyalják, mintha csak Rómával kezdődött volna itt az élet. Ez
már csak a XIX. Század történetírása, azelőtt még a valóság ismerhető volt.
Az ősi Galliába kerek koponyájú emberek jöttek Keletről (antropológiai tény). A gallok
kelták, azaz keletiek voltak de nem indoeurópaiak, és rokon nyelvet beszéltek keleten is.
A legrégebbi nyelvemlékeket a vizek, hegyek és egyes településnevek őrzik, melyek csak a
latin előtti X jelű nyelvből származtathatók. Ez a nyelv Keletről érkezett, mint a baszk nyelv
is (nyelvészeti tény).
A La Téne-i civilizációjuk már nem ős-, hanem előtörténet.
A Cévennek- beli Luz- de France Brassernpouy- ban 1850-ben ásták ki az arany- és
vasércbányáikat (régészeti tény).
Az ősi népcsoportok legnagyobbika voltak Cézár leírásában az arvernus és a biturig népek. A
kelta népek a Garonne-tól a Szajnáig laktak, főleg a mostani Champagne-ban és
Burgundiában telepedtek le. Kárpát- Medence lakóinak neve az avar magyar és a hun magyar
voltak. Az arvernusok neve magyarul avarhoni, a biturigok pedig a bátrak, mint fejedelmi cím
(1.mellékletben a 13 ősgall népnevek magyar nyelvű jelentése)
A gall népesség mintegy 5 millió ember volt.
Városaik:
Avaricum, Alesia (Bourges)
Cenabum (Orléans)
Naiodunum (Nevers)
Cabillonum (Chalon-sur-Saone)
Bibraete és Gergovia
Avaricum volt az avarhoni fejedelem fővárosa.
2./ Gallia történelméről
Brandel írja, hogy i.e. 278- ban a Boszporuszon átkelve megalapítják a Galata államot, mely
48 évig, azaz i.e. 230-ig fennállt. Galata most is Isztambul városrésze!!! Cézár írja, hogy a
kelták Közép- Európából indultak. 9 kelta nép él ekkor a Kárpát- medencében (2. sz.
melléklet). A római kor előtti Gallia térképét Brandel közli a fenti városokkal és népcsoportok
területeivel. Kronológiai tények: - Gallia virágkora volt az i.e. 100-as években;
- I. e.: 58-51 Cézár népirtása Galliában;
(2 millió gall embert megölt, 1 millió elmenekült)
- I.e.: 72- 46- Vercingetorix a gall arvenusok királya, i.
e. 53-52- ben újabb hősies ellenállást vezet;
- I.u. 258- ban a gallok visszafoglalják a hazájukat a
rómaiaktól;
- I.u. 258-273- ig Avaricum (Avarhon) és Gallia újra
független ország;
- I.u. 273- ban a rómaiak újra elfoglalják a gallok
országát.
- Mintegy 100 évvel később a hun magyar testvérnépet
hívják segítségül a Kárpát- Medencéből az avar kelta nép
felszabadítására a római rabszolgaság alól és ezután
érkeznek meg Atilla hadai a végső háborúra Róma ellen
Galliába.
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3./ Gallok néprajza, életmódja
A rokonság fajtái közül az etnikai, vallási rokonság mellett az életmódi és néprajzi rokonság
vizsgálata meghatározó jelentőségű.
Brandel írja: A gallok állattartók voltak, a ló volt a szenvedélyük. Lent és gyapjút szőttek.
Vasgyártást bevezették, ónoztak, a szántást tökéletesítették. Kiváló kézművesek voltak
(fegyverek és ékszerek). Jó cipészek (gallicae=vastag talpú fapapucs). Hordókat készítettek,
szekereik voltak, utakat építettek.
Fenti jellemzők a magyarokéval azonosak.
Bretagne-ban lévő díszkapuk azonosak a székely magyar kapukkal az ősi magyar
szállásterületeken. A bretagne-i hímzések azonos motívumok az erdélyi magyar hímzésekkel.
A Galliában lévő kerektemplomok nyomai megegyeznek a több száz Kárpát- Medencei és
Kis- Ázsiai Anatóliai kerektemplomokkal (pl. az Ősi Baalbek temploma Libanonban,
Örményországban, Grúziában). Dél- Franciaországi korabeli építészet a régi Keletet tükrözi
Szíriából, Kis- Ázsiából, amelyek viszont ősi egyiptomi jegyeket viselnek.
A heraldikában az oroszlánok szerepeltetése a címereken keleti eredetű szokás, amit már az
ősi magyar népcsoportok is magukkal hoztak, hiszen Európában nem honos állat az oroszlán.
A kard ősi fegyver. A vívás karddal kifejezi a néplélek karakterét, a férfias becsületet.
Mindkét nép máig (lásd olimpiák) legkedveltebb erőpróbája a kardvívás.
4./ Földrajzi nevek eredete
Paris: Trójából származó királyi sarj neve
Troyes: Trója városa. Elpusztítói a görögök voltak, akik a népirtásban megelőzték a
rómaiakat.
Tours: Turán szóból ered és magyarral rokon népeket jelöl (szkíta, hun, türk, stb. népek)
Francia települések, helységek nevei 4250 esetben (nem tévedés) magyar értelmű szavak
töveit tükrözi!!!
A francia vizek neveinél a 4 legfontosabb szógyök:
Megegyező, azaz magyar víz értelmű szavak:

- Aba, Apa = Hab (habos víz)
- Bor = Forrásvíz
- Vis = Ivóvíz
- Ár = Áradat

A földnevek értelmezése is megegyezik franciául és magyarul: Pala, Tala, Campus, Cara,
Cucc.
A beszélt nyelvben azonban ezer éve nyelvcsere történt. A kelta nyelven beszélő népre az új
országfoglaló rómaiak, majd a frankok új nyelvet kényszerítettek rá. Ezután az országfoglalók
írják meg a saját nyelvükön a nekik tetsző történelmüket, amit csak a régészeti leletek
cáfolnak meg, de azok aztán teljes egészében, bár a leletek eltűnése folyamatos. Íme a titok
lényege.
A valóság az, hogy Európában I.e. 500-ig egységes nyelvű kelta népek éltek (etruszk is!) és
csak ezután jöttek meg az indoeurópai népek, akik nekiszorították az Atlanti Óceánnak a
keleti keltákat (ibérek, katalánok, baszkok, normannok, bretonok, írek, walesiek, skótok).
Galliába csak I. u. 450-től jöttek a germán frankok és Klodvig nagyapja Merovée 458-ban halt
meg. De Galliában is igaz az, hogy az új hatalom uralkodó népe rátelepszik a vérrel szerzett
területek népeire, de a gall nép maradéka elnyomatásban él tovább ugyanott. Ez törvényszerű
tehát a most és ott élő emberek hordozzák magukban az ősi kelta-gall jegyeket!!!
„A nép mindig a helyén marad, csak az uralkodó osztály cserélődik”
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II. Ókori világháború
1./ Gallia felszabadítása
Rómának egyetlen ellenfele volt, de három fronton csatázott vele évszázadokig. Nyugaton
Gallia, északon Pannónia, keleten Pártusország. Mindhárom birodalomban magyar rokon
népek laktak és mindvégig szövetségben harcoltak a halálos veszedelem ellen folytatott
honvédő háborúikkal.
Atilla Világkirály birodalmának nyugati határai a Rajnáig, Dániáig terjedt, míg keleten Ázsia
legnagyobb része a birodalomhoz tartozott. 25 király országa volt a birodalmának része.
Gallia felé a Rajnáig akadálytalanul vonultak fel a hadai. Montesquieu írja, hogy Priszkosz
szerint Atilla szinte valamennyi civilizált nemzet ura volt, az egyik legnagyobb király, akiről a
mai történelem lapjain alig olvashatunk. A hunok és pártusok is azonos származásúak voltak,
akik ugyanúgy éltek és harcoltak. Az ellenséges zónán átjutva Galliába értek az Atilla-hadak,
ahol a rokonnép felszabadítóként fogadta őket. Először Maastricht, majd Párizs, Orleans,
Tours és Troyes békésen fogadta Atilláékat, a püspökök mentek hódolattal elébe. Tudták,
hogy a római rabszolgaság után a szabadság köszönt be városaikba.
Atilla hadainak egyharmadát, 300 ezer harcost Ibériába küldött innen, akik sikerrel verték ki a
marokkói szultán seregét. Nem tudtak volna időben visszaérni a rómaiakkal való ütközetre,
így félelmükben ott maradtak. Azóta katalánoknak hívják e népet. Atilla Catalaunumnál
megállította a Galliára törő római hadakat és a római szövetséges germán király is a harcban
elesett. Gallia felszabadult. Egy év múltán Pannóniából Aquila bevétele után már
akadálytalanul jutott el Rómáig. Előtte Ravennában ünnepelték Atillát! Itt keresztény
királyként ünnepelték, aki megkegyelmezett a városnak és utána hazatért. A méregpohár már
készen állt. Ellenségei, a germán menyasszonya által hitvány módon megmérgezték (M.
Babcock prof. 2005. július 5.-én az amazon.com szerint, mint az amerikai Liberty University
professzora, Atilla szakértő). Nem meglepő ez, mivel a rákövetkező ezer évben 1490-ig 23
magyar királyt mérgeztek meg idegen megrendelésre főként Velence, majd Bécs és Prága
megbízásából. Soha nem nyíltan, harcban, hanem csak orgyilkos módon hitvány
fondorlatokkal küzdöttek a „láthatatlan ellenségek”.
Ezután 400 éven át a Habsburg királyok telepedtek rá Magyarországra, akik az őket pénzelő
Fugger bankház megbízottjaiként megélték a békés öregkort a magyar trónokon. Mitterand
szavai már 500 évvel ezelőtt aktuálissá váltak a magyarok sorsának alakulására.
A Gallok ezután újra rabságba kerültek és mostantól végleg az idegen birodalom leigázottjai
lettek.
2./ A Merovingok
A kutatók a Merovingok királyi házát i.e. 443-tól indítják és egészen i.u. 600-as évek elejéig
követik. Az első Meroving király Antenor, akit még a Fekete Tenger partján fekvő Szkítia
királyának tartanak. A Merovingok magukat sicamber eredetűnek tartották és Jézus
vérvonalához kapcsolták, ugyanis i.u. 420 körül Argotta hercegnő Faramunddal köt
házasságot. A hercegnő sicamber, a királyt Jézus családi leszármazottjának vélték.
A szakrális királyi dinasztia névadója Mérovée (448-458) I. Clovis apja volt. A Meroving
királyok Nimrud ősapjuk leszármazottjának tartották magukat, mint a hun magyarok is saját
magukat. (Leletek Lagesból a Louvre Richelieu szárnyban megtekinthetők)
A népük neve: l’un des clans de benjamin s’appelait le clan de Béla). Mikor népük elköltözött
Trójába a mai Palesztina és Libanon területén fekvő Galileából (Arkadia) ahol eredeti
szálláshelyük volt, Trójában harcoltak tovább a hellének ellen.
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Tudjuk, hogy Béla néven négy Trójai (Turul- házi, más néven Árpádházi) magyar király
uralkodott i. u. 1050 és 1250 között.
Kr.u. 496-ban Szt. Rémy érsek a száli frankok királyát Clovist a rómaiak hitére esketi:
„Courbez la tete fier sicambre…”
Megőrződött a sicamber népnév a Cambre, Cambron, Cambrin helységnevekben, de a Hongas
előnév is.
A Cosmographiában Clovis (Chlodvig) (482-511) az ötödik francia király és ő visel először
kétpántos koronát. Gregor de Tours (540-94) krónikájában Chlovis, a sicamber. A magyar
krónikákban olvashatjuk, hogy Atilla király újjáépítette a Duna menti Sicambriát (Pilis
hegység, Dunakanyar, Magyarország).
I. Chlotar (511-61), II. Chlotar (584-629), I. Dagobert (629-39) fejét is a kétpántos korona
díszítette. A Meroving királyok uralmukat Istentől eredeztették, mágikus mágikus tudással
rendelkeztek, papkirályok voltak. A Meroving királyok mindegyike gyilkosság áldozata lett,
mint Atillától Mátyásig, talán csak 2-3 király élte túl. A valóság torzítása jól követhető Duby
könyvében, ahol a mai Frankfurt környékéről Észak Galliába betörő germán eredetű frankok
leírása összemosódik a Merovingok uralmával és az őshonos kelta (gall) nép szabadságharcát
támogató testvérnépet barbárrá minősíti, holott a magaskultúrát az képviseli.
(lásd Duby 1999 Paris Franciaország története)
A sicamber jelentése magyarul szikár embereket jelent, akik daliás külsővel rendelkeztek.
„Jaj a legyőzötteknek!”- mondja az örök szállóige.
3./Időugrás és a fantom (kitalált) kísértetek
Prof Illig (München 2005) és mintegy 100 fős történész+régész kutatócsoportja rájött a
történelmi okmányok és a hiányzó régészeti leletek egybevetése után az alábbiakra a témánkat
érintően:
- I. u. 614-911 időt törölni és összekapcsolni kell, hiszen lelet semmi nincsen sehol a
fantom korból, azt csak kitalálták és feltöltötték történelemmel a pápa és a császár
megrendelésére;
- Teodorik alteregója fantom Károly, újabb alteregója Ottó, akivel semmi nem úgy
történt;
- Atilla alteregója Alarik, mint nemlétező fantom;
Ezek a bizonyosságok végre felfedik a germán ősiség megalapozását szolgáló hamis történeti
okmányok csalárdságát egyrészt Európa, másrészt a Kárpát- Medence hegemóniáját illetően
rombadöntötték. Így ugyanis alig marad 100 év Atilla és Árpád magyar királyok ideje között a
germán beékelődésre a 6 ezer éves magyar (avar, hun, székely, stb.) Kárpát-Medencei
jogfolytonos történelemben a valós történeteket elhallgatták germán megrendelésre. Galliában
talált kőemberek, hun hercegnői sírok és temetők, a hun üst leletek világosan jelzik a
valóságos tényeket, melyeket a „láthatatlan ellenség” elrejtett a frank (gall, kelta) gyökerek
elvagdosásához. Hiába kérte a Labat-ékra hivatkozva a Francia Tudományos Akadémia az
ittenit, hogy foglalkozzanak a sumér-magyar nyelvrokonság kutatásával. Nem lehetett, holott
csak magyar nyelvtudással fejthető meg a Közel-Kelet írásos történelme, beleértve
Mezopotámiát és Egyiptomot is.

III. Szakralitás
1./ Kerektemplomok
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Több ezer kerek- és körtemplom (Naptemplom = Világ Világossága) található Dániától
Bornholm Írországtól (100 méteres átmérőjű is van ott), Menorca Spanyolországtól, az olasz
földön lévő etruszk és Apuleától a keleti országokig (Örmény-, Grúz-, Azeri), a Kaukázusig,
Törökországig (Haran), beleértve a magyarok által 6 ezer éve lakott Kárpát Medencét. Nem
tévedés, hiszen a XIX. Század végéig készült történelmi térképeken az ősidőktől kezdve –
eltekintve a germán propagandától – kizárólag a Magyar Királyság látható az összes régi
térképeken. Kárpátiában még most is 20 körtemplom épen van és több száz körtemplomot a
későbbi keresztény körtemplomokba beépítettek. Galliában is számos ősi kerektemplom
látható az újabb templomok mellett. Az ősi szakrális helyeket kedvelte az új vallás is.
Napkapuk vannak Madridtól Kárpátián át Libanonig, Örményországig.
2./ Szertartás
Átlagosan 5 méteres átmérőjénél fogva csupán néhány személy fért el belül, akiket a
meditáció során energiával töltött fel az ottlétükkor vagy ott alvásukkor (Révülés, beavatás
jellegű lehetett). A megváltozott tudatállapotba kerülés a meditáció révén kedvezően hatott az
isteni eredetű ősi tudás megismeréséhez. Alexandriai Szent Kelemen korai keresztény mondta
az ősi tudásról: „ Az elsők, akik e tudományt művelték, az egyiptomi fáraók voltak, őket
követték a káldeusok (sumer), majd a gall druidák, a baktriánus (afgán) sámánok, a kelta
filozófusok és a pártus (perzsa) bölcsek”.
3./ Kybele kultusza
A föld istenanyja a Kis- Ázsiai eredetű istennő volt Kybele, Cibles, Kübele, Kebele, Geb
néven a rokon népektől nyugaton (Hispánia, Gallia) és középen (Kárpátia- MagyarországErdély) és keleten egyaránt. Erdélyben hegycsúcs, Madridban forrás és kút van elnevezve. A
frígiai Attisz (Atya) volt Kebele szerelmese, aki Szűz anyától fogant. Attisz (görög néven ez)
halála után fenyőfává változott. Kettejük szent nászát a tavaszkezdő (újév) nagy ünnepén
tartották. Szent Márton életének leírásában Márton esete a fenyőfa kivágásánál Galliában
játszódik és ezzel minket az Ősi kultusz nyomára vezet.
4./ Hitvilág
A keleti (kelta) népek Istene:

-Teremtő
- Törvényt alkotó
- Szeretet hirdető volt

Krisztus idejében a gnosztikusok, akik Jézus titkos tanításaiban hittek, szellemi fejlődésükkel
az isteni világhoz, a világ világosságához közeledtek. A Gnoszticizmus rokonságban állt az
ősi tudást Keleten követő manicheusokkal, akik a világ dualizmusát hirdették (Jó- Rossz;
Világosság- Sötétség)
A gnosztikusok és bogumilok utódai az albigensek (katharok) voltak, akik szerint az Ó- és
Újszövetség Istene nem azonos, továbbá a keresztre feszítésre soha nem került sor, kitalálták
azt. A katharok hite szerint a Világ ura a Jóisten, az anyagi világot azonban a Gonosz
igazgatja. Úgy értették, hogy az emberek lelkét és értelmét a Jó, a Szép, az Igaz irányítja, csak
a földi, kézzel fogható áll a Rossz szolgálatában.
Krisztus utáni időkben az ariánusok hite volt az elfogadott igaz istenhit, amely:
- az egyház nélküli, közvetlen kapcsolatot Istennel;
- reinkarnációt;
- női egyenjogúságot;
- a Szentháromságot az Atya, az Istenanya és az Istenfiú formájában hitte;
és nem fogadott el mást, mint az Újszövetséget, az ún. apokrif szentírások szerint.
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Az albigens (kathar) hitvilág és a 1119- ben megalakuló és 1312-ig létező templomos egyházi
lovagrend ellen brutális vérengzéseket elkövetők istentelen tetteit főleg a felsorolt ún.
„bűnök” motiválták iszonyatos kegyetlenségeik közepette.

5./ Mária Magdolna
Az ő személye kulcskérdés a valóságos kereszténység és a francia- magyar vallási
azonosságok körében. Az Ő személyét mindkét országban (sehol máshol Európában)
különleges tisztelet övezi. Nag Hammadi-ban fellelt gnosztikus evangélium szerint Jézusnak
Ő a legszeretettebb személy volt és hűen képviselte a tanításait. Az esszénusok név is az
arámi nyelven beszélő Jessze (Jézus) Én Vagyok (esszénusok) nevén hangzik.
Magyarországi templomok megőrizték Mária Magdolna személyének szentségét. A legfőbb
templomát Budapesten a budai várban sem a Habsburgok, germánok, sem mostanáig
romjaiból nem épülhetett újjá, holott a magyarok régen mindig ide jártak templomba. Minden
épület újjáépülhetett a Várnegyedben, csak ez nem.
5./ Szent Márton
Származása avar- magyar földről, gyógyító tudós papként a népe után ment Galliába,
Toursba. Magyarországon, Franciaországban a korai kereszténység legfontosabb élő szentje,
akinek kultusza egész Európában a legelterjedtebb. Róla írni külön tanulmány. Fontos tény,
hogy Ravennában a Sant! Apollinare Nuovo-ban VI. századi képen lett megörökítve.
Ravenna ariánus központ volt ekkor és fontos, hogy a germánok kihagyták őt az albumaikból,
vele együtt kihagyták a fríg sapkás pártus köntöst viselő Háromkirályok képét is, nehogy
nyomra vezessen és az ő germán gót kitalált történelmüket felfedje az Adriánál és
Kárpátiában.

IV. Templomosok időszaka
Királyaink kapcsolatai:
Francia
VI. Lajos
VII. Lajos
Fülöp Ágost
VIII. Lajos
IX. Szent Lajos

Magyar
Álmos herceg, II. Béla király
II. Géza, III. Béla, III. István
III. Béla
Imre király
II. András, IV. Béla

Keresztes háborúk
1
2
3
4
5

A hadba vonuló VII. Lajos király Magyarországon szövetséget kötött II. Géza királlyal. VII.
Lajos keresztapja lett II. Géza király fiának a későbbi III. István királynak, akit a germánok
mérgeztek meg 25 éves korában.
Fülöp Ágost idején III. Béla király letelepíti a Clairvaux-i Bernát által a keresztes harcosok
toborzását is ellátó cisztercita szerzeteseket és szent Adalbertnek felszentelt bazilikát építtet.
III. Béla utódai II. András, majd IV. Béla királyok a francia rendnek uradalmakat
adományoznak, ahol számos templom épült. Híres volt a sarokbástyás vár Selmecbányán,
amit a templomosok építettek. III. Béla király a francia Chatillon Ágnest (Anna) VII. Lajos
francia király rokonát 1171-ben feleségül vette, akinek apja az Antiochiai uralkodó volt.
1196-ben keresztes hadba készült a király, de a velencei méregre halállal reagált.
Feleségével Ágnessel (Anna) együtt a Budai Várban a Mátyás templomban nyugszanak
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III. Béla lánya Mária Margit Bizáncba került, ahol őrizték Jézus halotti leplét. Boniface de
Montferrat hadvezér felesége lett, majd a keresztes hadvezér halála után nem véletlenül ment
férjhez Nicholas de Saint Omer-hez. William (Wilhelm) fia később a templomosoknak adta a
leplet (mandylion), akik Franciaországba menekítették.
Ágnes (Anna) unokája Imre király fia III. László király volt, aki Bécsben a germán
méregkeverők által lett a halálba segítve. II. András király a Szentföld visszafoglalására
három nagy csatát vívott. Az elsőt az Észak- Galileában lévő Baysannál, majd a tábor hegynél
és Akkó közelében, végül a Beka völgyben. Az arab krónikák szerint András király volt a
legvitézebb keresztes hadvezér. Felkereste Tripolit, ahol unokatestvére a francia gróf
esküvőjére ment. Adományokat kapott tőle ott a johannita és a templomos lovagrendek. Krak
des Chevaliers várának felkeresése után a Vár részére, majd a Tartúsz melletti Markab vára
részére évekig pénzadományt folyósított. Pierre courtenay latin császár lett nem csak
Konstantinápolyban, hanem Rómában is 1217-ben, akinek lánya Jolanta Auxerre grófnője lett
András király második felesége. Lányuk Jolanta dona Violante néven lett aragóniai és katalán
királyné és a francia Montpellier úrnője.
András király meglátogatta a Szentföldön a magyar királyok szerzetes rendjét a Pálos Rendet,
akiknek a Tábor Hegyén volt a rendházuk. Ők voltak a magyar templomosok, akiknek
Magyarországon a Pilis hegységben volt a központjuk, nem messze Sycambriától, ahol a
francia földre vonulásuk előtt 800 éven át éltek a magyarok őseiként is a gallok (kelták).
András király elődje II. Géza király Jeruzsálemben még betegápoló rendet alapított.
IV. Béla király II. András fia volt, akinek 1241-ben Muhinál egyedül kellett szembeszállni a
betörő tatárok hadaival. Segédcsapata csupán a templomos (pálos) sereg volt, akik a francia
lovaggal az élen mindegyszálig elestek a csatában. A Szentföldön Fortosa mellett a
templomosok két vára Chastel Blanc és Chateau Rouge feküdt. Figyelemreméltó, hogy a
magyar templomosok, a pálosok fő erdőtemplomai a Pilis Hegységben is ezeket a neveket
viselik.
Jerusalemben felszentelt templomos védőszentek leggyakrabban Anna, Mária Magdolna,
Jakab és György. Utóbbi kultuszát a magyar Szent László terjesztette el Európában. Fontos,
hogy Kárpátiában is az előbbi szentek a leggyakoribb védőszentek a magyaroknál.

V. Anjou magyar királyok
A Loire mentén fekvő birtokaik gazdái Angersés Tours környékéről származtak. Véletlen-e
az, hogy először Szent Márton keresi fel a Loire mentieket, majd Atilláékat, mint
felszabadítót fogadják ugyanitt, végül innen erednek a XIV. század magyar királyai!?!
I. Anjou Károly 1269-ben fia számára még IV. Béla életében jegyezte el a magyar király
unokáját, Máriát, aki V. István király lánya volt. Továbbá a későbbi IV. László király
eljegyezte Anjou I. Károly egyik leányát. A szövetség dokumentáltan a germán agresszió
kivédésére irányult. A keresztes háború már I. Károly parancsnokságával fejeződött be IX.
Szent Lajos halála után. Anjou Károly fia II. Károly felesége Mária magyar királylány volt,
akinek unokája Károly Róbert néven lett a magyarok királya. Az ő húga volt Klementina
hercegnő, aki Saint Denis- ben lett eltemetve, mint X. Lajos francia király felesége.
Mindkét ország a katolikus vallás szerint „Szűz Mária országa” lett. Franciaország VII. Lajos
idejében, - aki Károly Róbert magyar király egyenes őse Szűz Máriának- lett felajánlva,
csakhogy 100 évvel később, mint a Magyar Királyság.
A magyar Anjou királyi házban születik meg az utód I. Lajos, akinek nagysága emlékeztet
egyszerre IX. Szent Lajos és a magyar Árpádházi (Turul) Szent László királyokra.
Magyarország nagy királya I. Lajos megerősíti a magyar „templomos” pálos rendet az
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országban és megépíti a legfőbb kolostoraikat. A magyar király Katalin lányát 1374- ben
eljegyezte V. károly francia király Lajos nevű fia, aki az orléans-i herceg címet viselte. Ekkor
már nagyban keverték a germánok a mérget.
Jeanne d’Arc (1413-1431)

Alexandriai Szent Katalin (i.u. 305) és Antiochiai Szent Margit (i.u. 307) hangja
szólítja fel őt, hogy álljon a francia hadak élére, majd vezetésével kiverik az országból az
angolokat. Katalin és Margit szentekként gonoszok ellen nyújt védelmet a hozzáfordulóknak.
Ismert tény, hogy Alexandria és Antiochia volt a korai kereszténység gnosztikusainak két fő
központja. A templomosok és az albigensek (katarok) is Katalint és Margitot tekintették
védőszentjüknek a katonaszentekkel György és Mihály mellett.
Szent Johanna Fierbois-ban a Szent Katalin templomban rejtekező ősi kardokat kapta
meg a harchoz és a hadi zászlókon két angyal emeli magasba a francia koronát. Attila is
kardot kapott az Istentől és a magyar szent koronát is két angyal tartja. Sehol máshol nincs
ilyen azonosság!
XII. Pius 1944-ben Szent Johannát (Jeanne d’Arc-ot) Franciaország második
patrónájának hirdette meg, akit még 1920-ban szentté avattak. Bár máglyára küldték őt a
gnosztikus hitéért, hadvezérként szent nemzeti hős lett, mint dicsőséges hadvezér.
VI. Hadvezéreink kapcsolatai
Magyarország 500 év óta elnyomásban van, nincs uralkodója, lényegében gyarmat.
1. Bocskai szabadságharc
A Habsburg elnyomás és a hadak ellen 1604-ben Magyarországon kezdődött harc fényes
győzelmében Dampierre parancsnok 2500 hajdú katonái dicsőséget hoztak. 1606-ra Bocskai
megtisztította az országot a germán betolakodóktól, akik a béketárgyalások alkalmával mérget
is felszolgáltak a hadvezérnek hálából a teljes vereségükért.
2. Rákóczi Szabadságharc
1703- tól 1711- ig, azaz 8 éven át hősiesen harcolt az ország népe a germán pusztítók ellen.
XIV. Lajos a Napkirály fogadta be Rákóczit és híveit 4 éven át Lajos haláláig. Véletlen- e a
Nap= Fény= Világ Világossága címet viselő Lajos király névválasztása, hiszen már Trójában
is napkultusz volt.
Rákóczi megszentelt életének ünnepnapja április 8.-a egybeesik Szent Dénes püspök napjával
a 170 körüli időkből.
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3. Bercsényi, Franciaország magyar marsallja
XV. Lajos idejében huszárezred parancsnoka Lotaringiában, majd a Szent Lajos rend
nagykeresztes vitéze lett, később a germánok elleni 1757- től hétéves háború francia marsallja
lett.
4. Napóleon korának Vercinjetorix-a
Példaképe a templomosok voltak. Véletlen-e, hogy a nagy hadvezér, aki szembeszállt a gerán
bankházak pénzén Európa nyakára ült Habsburgokkal és vívta meg a hősies csatáit
Franciaország épségének védelmében a palástján 80 db méhet viselő ősi egyiptomi fáraók, az
ősi keresztény manicheusok és a templomosok jelképei azonosak a magyar múzeumokban
látható és Atilla idejéből kiásott leletek méhet ábrázoló medáljaival. Magyar nyelven a
teremtést jelképező anyaméh azonos szó a mézet gyűjtögető méhekkel. Napóleon neve pedig
magyarul a Nap Oroszlánját jelenti. De az arzént már ő sem viselte el.
VII. Utószó
Katolikus Püspöki Konferencia (2006. január):
„A magyar nemzet nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg bennünket.”
Mitterand szavait ismételhetjük csak újra meg. Továbbá azt, hogy akié a múlt, azé a jövő!
Óvni lehet a franciákat, nehogy a magyarok sorsára jussanak. Ne felejtsék: Sycambria az övék
is, ne hagyják ősi földjüket másoknak!
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Jeanne d’Arc (1413-1431)

Alexandriai Szent Katalin (i.u. 305) és Antiochiai Szent Margit (i.u. 307) hangja
szólítja fel őt, hogy álljon a francia hadak élére, majd vezetésével kiverik az országból az
angolokat. Katalin és Margit szentekként gonoszok ellen nyújt védelmet a hozzáfordulóknak.
Ismert tény, hogy Alexandria és Antiochia volt a korai kereszténység ghosztikusainak két fő
központja. A templomosok és az albigensek (katarok) is Katalint és Margitot tekintették
védőszentjüknek a katonaszentekkel György és Mihály mellett.
Szent Johanna Fierbois-ban a Szent Katalin templomban rejtekező ősi kardokat kapta
meg a harchoz és a hadi zászlókon két angyal emeli magasba a francia koronát. Attila is
kardot kapott az Istentől és a magyar szent koronát is két angyal tartja. Sehol máshol nincs
ilyen azonosság!
XII. Pius 1944-ben Szent Johannát (Jeanne d’Arc-ot) Franciaország második
patrónájának hirdette meg, akit még 1920-ban szentté avattak. Bár máglyára küldték őt a
gnosztikus hitéért, hadvezérként szent nemzeti hős lett, mint dicsőséges hadvezér.

Annexe 1
Le nom des trihus gaulois anciens
En romain

En celte (son propre nom)

Signification du nom

Arverni

Úr-vér-honi

Isten országából jött

Vient du pays de Dieu

Biturig

Bátrak

Fejedelmi cím

Titre princier

Caleti

Keleti

Keletről jött

Celui qui est venu de l’Est

Bel- Lovaci

Bál lovasai

Baal Isten lovas népe

Le peuple cavalier du Dieu Baal

A (EDUI)

Héti

Hettita=hét törzs beliek

Hettite=des 7 tribus

Remes

Ra mása

Ra (Ré) Istenre hasonlítók

Ra (Ré) Ressemblant à Dieu

Santones

Szent Hon-i

Égi országbeliek

Du pays des Cieux

Sallasi

Szállás

Ott lakó nép

Peuple habitant lá bas

Nam- netes

Négyesek

4 törzs szövetségbe tartozók

Appartenant à l’alliance des 4 tribus

Ve- netes

Négyesek

4 törzs szövetségbe tartozók

Appartenant à l’alliance des 4 tribus

Car- netes

Négyesek

4 törzs szövetségbe tartozók

Appartenant à l’alliance des 4 tribus

Ruten- netes

Négyesek

4 törzs szövetségbe tartozók

Appartenant à l’alliance des 4 tribus

Uri
Uriak
Urakhoz tartozó
( les 3 tribus les plus importants créant la confédération helvétique)

Signification en langue française actuelle

Appartenant aux seigneurs

A későbbi frankok ethnogenesise és vándorlásaik

Szkíta ősnép

Hettita

Frigo- pelazgok
Hükszosz

Trója lerombolása Kr. e. XII. század
Bebryszek

Görögországi
Pelazgok

Szikamber 1. csoport

Szikamber 2. csoport

Szicíliai Szikánok

Pannóniai Szikamberek

Római Száliak

Provanszi Száliak

Szikamberek 1-2. csoportja
A Rajna középső folyásánál

Pireneusi
Bebryszek
geldriai Száliak

Nyugati- Frankok
Galliában,
Meroving
dinnasztia

Keleti-Frankok
Burgundiában,
majd a Rajnán túl
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1974 Dufourcq Albert: Étude sur
les Gesta Martyrum
Romains.Tom. 4.
Le Néo- Manichéisme et la
légende chrétierme.
Paris 1910

-

Képes Krónika: Atillától Nagy Lajosig (d’Attila à Saint-Louis)

-

A Szent Korona Budapest 2003 Corvinus kiadó (la sainte couronne)

- A Grál Magyar Lovagjai a Pálosok (les chevaliers grales hongrois : les Saint
Pauliens)
2005./9. Aranytarsoly /Bunyevácz
-

Fénykor, Védák, Buddha

-

2005/9. Aranytarsoly/Szendrey
Szkíta Kereszténység a Gnózisról (le christianimse skythe sur le gnocisme)
2005/9 Aranytarsoly/ Joó

Berenik:

„A Koronatanú” (le témoin)
Chlodvig Koronája (page) (Couronne de Clovis)
Ses sourves
S. Münster: Cosmographia
(photos de rois français
des Merovingiens aux Bourbons)
Gregor de Tours (540-594 Ap.J.C)) Chroniques

IV. Moyen-Age précoce
Howarth S:

The knights Templar
Collins London 1982

Zöllner W:

Geschichte der Kreuzzüge
Berlin 1978
Sources en français
Auteurs:

Alphandéry P.
Cahen C.
Cessi R:
Chalandon F.
Dodu G.
Dussand R.
Granddaude M.
Grousset R.
Heyd W.
Pernoud R.
Piquet J:
Prawer J:
Prawer J.
Richard J.
Schlumberger G.
Serbanesco G.
Sivan E.

Paris
Paris
Bologna
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Amsterdam
Paris
Paris
In Byzantion
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

1954-59
1940
1942
1907
1894
1927
1923
1934
1959
1974
1939
1952
1969 et 1953
1945 et 1953
1927
1968
1968

Begg Ean és Deike: In Search of the Holy Grail
London 1995, Hammersmith
Soltész I.

Árpádházi királylányok Európában (les filles des rois de la Maison
Árpád)
Gabo Budapest 2002.
Source français : Le Goff J.
Paris 1956.

Grandpierre E:

Királygyilkosságok (assassinats de rois)
Titokfejtő 1991 Budapest

Sources en français:
Montesquieu: La mentalité des lois
Deák I.:

Árpádházi (Turulházi) királyaink (nos rois de la Maison Arpád)
Pécs 2001

Endrey A.

Magyar Történelem (Histoire de la Hongrie)
Hódmezővásárhely 2002.

Baják L.:

Szt. László Király Budapest 2000 (le roi Saint- Ladislas)

V. Moyen-Age

Dümmerth D:

Az Anjou Ház nyomában (en suivant la dynastie des Anjoux)
Corvina 2003. Budapest
Ses sources:
Leonard É. Les Angevins de
Naples Paris 1954

Ses sources principales:

Homan B: Gli Angioini di
Napoliin
Ungheria (1290-1403)
Roma 1938.

Ainsi que les livres de 52 auteurs français en français!!!

Küküllei J:

Lajos Király Krónikája: Lejegyezve 1361. (Chronique du roi Louis:
noté en 1361)
Osiris Budapest 2000.

Képes Krónika

1358-ban lejegyezve (Chronique, noté en 1358)
(Atillától Lajos Királyig)
Új kiadása Kecskemét 2003.

VI. Temps Moderne

Fábián Gy:

Bocskai Fejedelem (L’Empereur Bocskai)
Nagyszalonta 2000

Padányi V:

Rákóczi
Melbourne 1961

Zachar J.:

Franciaország magyar marsallja (Le maréchal hongrois de la France)
Bercsényi László élete (La vie de László Bercsényi)
Zrínyi Budapest 1987.

Rákóczi F.:

Saját vallomásai (Napló) (Mémoire)
Alexandra Pécs 2001.

