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Attila Róma falainál megállt, mert odabent a Szkíták egyik ága az Etruszkok, vagyis vértestvérek 
éltek. Rómát viszont elözönlötték az orrások, akik Jézus hitéből Pénz és Hataloméhes hitet 
teremtettek. Az ármány beszivárgott Attila Birodalmába is, még az új felesége lelkébe is, aki 
kihegyezett kötőtűvel az orrlyukán át az agyába döfött, halálosan.

Ezután széthordták európérek 40 ökrös szekér aranyat, az ősi Szent Koronával együtt. Itt jön a pápa, 
aki betoldott a naptárba majd 300 évet. Tehát Árpád Nagyfejedelem az ellopott Szent Koronát és 40 
szekér aranyat jött visszakövetelni, bő 100 évvel Attila meggyilkolását követően.

Innen lehull a megmételyezett fátyol a történelemről, amit mindig is hamis Római kereszténység 
szőtt. Szent Istvánnak nevezett idegenek országalapítója, ki 40 ezer germán nehézlovassal verette le 
népét, mert a Vérszerződést megszegve nem Koppányt szolgálta, hanem megölette. Így szerezte 
országlását. A keresztény ezer éves Magyarország mítosza ezzel lelepleződött. 

A Magyarságot Anyahita (az igazi Nagy Boldog Asszony), aki a Sziriuszról jött és alapított 
koloniát, Éa gyermekének (Éva Kis Boldog Asszony) fia Magyar alapította. Ennek 25 ezer éve is 
meg van. Eztán bejártuk az egész Földet. Indiánok ősnyelve a Magyar. A leghitelesebb Ó-ind 
szövegek szanszkrit nyelven, mely beszámol a hatezer évvel ezelőtti Földön Kívüliek tanításairól, 
és szemmel látható űrbázisaik szétlövéséről, ahonnét jártak naponta tanítani a Földi embereket. 
Majd a gyíkemberek Földi tébolyáról, s megbízatásáról, hogy tegyék rabszolgává a Földi embereket 
az orrások.
Ebből már egyenesen következeik, hogy Jézus tanításai helyébe, bűnös embert faragtak, az ősi 
hitvilágot mindenütt leromboltatták, és megint csak eljutunk Attilához, halálához. 
Vajk aki nevét is megtagadva irtotta a magyart és ősi tanításokat, Sziriuszról hozott írásunkat 
(Székely - Sumer rovásírás) is üldözte.
Látható a történelmi visszapillantásban, hogy az idő és helyszínek, népek, és események, vagyis 
minden meg lett keverve, hogy az ember ne ismerhesse fel igazi dicső, múltját és küldetését. Csakis 
megélhetése, és nyomora vezesse orránál fogva, az orrások örömére. Vallási és történelmi 
mítoszokat hoztak létre félrevezetés céljából.

Szóval az idő és minden meg lett keverve, hogy kíméletlen háborúzás, és környezetszennyezés 
pusztítása árán is megszerezzék a Földi ember feletti hatalmat az orrások. Ez mára megtörtént.

De ez már nem sokáig marad így, mert jönnek, az IGAZAK... 
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szabírok
(Bognár Ízes Zoltán, 2011.08.31 09:29) 
Ehhez a Badiny féle szó és név magyarázatokhoz nem tudok hozzászólni, nem olvastam még 
semmi Badiny-t, de ez most mindegy. 
Azt sem igazán értem, hogy mi a baj az ázsiai származással, ugyanis lehet, hogy az emberiség 
Afrikából származik, de a emberi kultúra meg Ázsiából. Mármint a civilizált, kultúra teremtő 
emberiség. 
Robert M. Scoth geológus szerint, az özönvíz után túlélő népek az elöntött Indonéz-szigetvilágból 
(Mu? mindenesetre előtte összefüggő terület volt, csak utána lett szigetvilág) vándoroltak felfelé 
Indián keresztül, eljutottak Ázsia belsejébe, ott letelepedtek, majd időnként onnét tovább terjedtek, 
így jutottak el Európába, mindezt kb. 9000-7000 évvel ezelőtt. 
Azután a szkíta népek közös jellemzője a lovaikkal összenőtt íjászok félelmetes serege és sokasága, 
ebben semmiféle nép neve nincs. Az onugor is csak azt jelenti, hogy tíz ugor törzs, részletek itt sem 
ismeretesek. A szarmata is inkább gyűjtőnév volt, azokat hívták így, akik az Európa keleti részén 
lévő Szarmáciában laktak, de hogy milyen népeket értettek alatta, nem tudjuk. Ami inkább kutatni 
való, hogy egyes ókori szerzők különféle szkíta népei, alánok, jazigok, roxolánok, géták, stb., 
milyen egyezéseket tartalmaznak, tehát Strabón egyes népekről szóló leírásai a Geographiaban, 
milyen népeknek felelnek meg az utána író íróknál. 
Egy kitalált példa: ha egy bizonyosan azonosítható folyó partján él egy bizonyos nép, amit x-nek 
hívunk, az miért lesz 50-100, vagy még több idő elteltével belőle egy y nevű nép. Ilyenkor fel kell 
tennünk a kérdés, hogy x egyenlő-e y-nal, és ha igen, ebben a szellemben tovább folytatni a 
beazonosítást. Sajnos, azonban tudom milyen lehetetlen feladat ez, de az ellenkezőjét még 
rosszabbnak tartom, amikor minden leírt nép nevet külön népnek tartanak, és így megsokszorozzák 
az ókori népeket. 
Vagy egy másik általam jobban tanulmányozott példa: Jordanes középkori kódexmásoló, összeírt 
(másolt) valaki kérésére egy krónikát Getica címmel. Ebben sikeresen összevonta a Tacitus által 
germánnak nevezett és Germánia északi részén élő gotonnak nevezett népet, a Pontusi(Fekete)-
tengernél élő gaeta vagy géta népekkel, akikból sikeresen gótokat csinált, ebből kifolyólag, most 
mindenki azt hiszi, hogy a gótok német nyelvű nép volt, pedig a geták ugyanazon szkíta népek közé 



tartoztak, mint a hun, magyar, stb. Ezért tudják úgy egyesek, hogy Attila a vízigótok élén harcolva 
hódította meg a Római Birodalmat.
Szóval van még mit kutatni ... 

Re: szabírok
(leszerelt, 2011.09.01 07:35) 
Kedves Zoltán,

Hozzászólásomban fölsoroltam egy néhány idevágó idézetet az említett kutatók munkáiból azok 
számára akik utána akarnak járni. Több is van, de kezdőnek ez talán elég.

Nincs különösebb bajom a véleményekkel, mindenki vélekedhet, tetszése szerint, de jómagam csak 
szakvéleményekkel foglalkozom. Ezen szakvélemények egyike pedig azon Semino és csoportja 
kutatásaira alapozott következtetés, hogy a most Kárpát-medencében élő nép legalább 30.000 éve itt 
él. (pl. Cser Ferenc és Darai Lajos, "Kárpát-medencébe gyökerező magyar folytonosság")

Egyet értek avval, hogy a magyar nép különböző elnevezései gondot okoznak. Jómagam eddig 38 
valószínűleg magyarokat meghatározó népnevet találtam, de ez a lista közel sem véges. 
Valószínűnek tartom, hogy Európa minden "kaukázusi" fajhoz tartozó (Europid, Europoid) őslakósa 
rokonságban van velünk - legközelebbi rokonaik az ukránok, a lengyelek és a horvátok. Semino és 
csoportja meg is találta az őseurópai lakós, kimondottan a magyar népet meghatározó (73%), 
mtDNS jelzőjét, az M173-at, mely Európa lakosságának 50%-ában is megvan. Az M173 
elágazáshoz (az M45-ből), a szerző szerint, 30.000 év szükséges, ez az ág pedig, szintén a szerző 
szerint, Európában már a würm jégkorszakban megvolt. Ezen ág keleti alága, az M17, a 
magyarokban a legnagyobb arányú (Semino, 2000). 

Tehát igen is föltételezhető, hogy szoros rokonságban vagyunk keleti rokonainkkal, de a származás 
csak kelet felé - s nem keletről - irányulhatott (a keleti M17 ágazik le az M173-ból, s nem fordítva). 
Grover S. Krantz ugyanerre az irányra bukkant a magyar nyelv terjedését (főleg kelet felé) kutatva, 
melyet az újkőkor kezdetére tesz (kb. a würm jégkorszak végére).

Minden kedves olvasó figyelmébe: Az MTA kilétünkre, származásunkra, történelmünkre, 
anyanyelvünkre, hiedelmünkre, stb., utaló állításait ma már se a hazai se a külföldi kutatók nem 
veszik komolyan; hamisításait már elég rég leleplezték. "Ázsiai származásunk" is ezen leleplezett 
hamisítások egyike. Ma már nem csak hitünk, regéink, mondáink, hanem a tudomány is sugallja - 
sőt, bizonyítja - hogy sehonnan sem jöttünk; ember-emlékezet óta a Kárpát-medencében élünk. 

Re: Re: szabírok
(Bognár Ízes Zoltán, 2011.09.09 06:44) 
Szakvélemény is lehet kétféle, az egyik tetszik nekem a másik nem, aki
csak az egyikre hivatkozik, azt fogadja csak el, az nem képes meglátni a
teljességet, mivel mindig csak egy pontról néz. Tessék körbe járni és
minden oldalról megnézni a témát.
Lehet hivatkozni Cser Ferencre, de ő is nagyon távolról nézi
(Ausztrália) a magyarság dolgait, nem a sűrűjében van. Elfogadható, hogy
egy népcsoport huzamosabb ideje él a Kárpát-medencében, de ne nevezzük
magyarnak. A magyarság csak egy ága annak a nagy fának, aminek a neve
régebben szkíta, párthus, stb. volt.
A terjeszkedéshez. Európa mint olyan kontinentális zsákutca, három
oldalról tenger határolja, csak keletről lehet bejönni, illetve nyilván



a tenger felől is, csak onnan nem jöttek se magyarok, se mások. Ha
régebben valamikor nagyobb népcsoportok jöttek a Kárpát-medencébe és
tovább nyugatabbra, szükség szerint fordulhattak vissza kelet felé,
miután bejárták, belakták a területet. Nagyobb tér állt rendelkezésre
visszafelé, Kis- Közép- és Belső-Ázsiában.
DNS vizsgálatok. A vizsgálatban résztvevők aránya az 1%-át sem éri el a
népességnek, milyen adatokat lehet az ilyenből levonni? Pont ilyeneket,
hogy a magyarok közül 3 000 000 azaz három millió ember nézi a Győzike
show-t. Ez a szám kivetítése a megkérdezett 3000 embernek, de sajnos nem
igaz.
Végül, de nem utoljára. Vh nequem en fyon, ezes mezuul, Scegenul
scepsegud, wirud hioll wyzeul. Ez magyarul van, csak kicsit régebbi, pár
száz éves, még ha meghatározzuk is a szavakat, pontos jelentésüket nem
biztos, hogy megértjük. Az egykori ős nem valószínű, hogy azt mondta
vele, amit most kihozunk belőle. Nem kell példálozni tehát a 30000 éves
"magyar" nyelvvel sem. 

Törölt hozzászólás
(leszerelt, 2011.09.06 18:35) 
Re: Bognár Ízes Zoltán 2011.09.06 07:26 hozzászólás

Kedves Zoltán,

Kár hogy egyetlen egy szó miatt került hozzászólásod a kukába. Kérlek fogalmazd újra, mellőzve a 
gyurcsányista modortalanságot, és jegyezd be újra.

Re: Törölt hozzászólás
(bíz, 2011.09.07 07:17) 
Ki törölt? Te vagy a Zoli? Ha a Zoli, akkor hogyan olvastad el? Egyébként mindegy, bár nem értem 
milyen a gyurcsányista stílus, és sajnálom, hogy mentettem el valahová a hozzászólást, mert most 
csak tanácstalanul nézek magam elé, milyen modortalanságot írhattam. De ez volt az utolsó 
jegyzetelés ... 

Re: Re: Törölt hozzászólás
(leszerelt, 2011.09.07 08:25) 
Kedves Zoltán,

A 2011.09.06 07:26 hozzászólásodat én töröltem. A gyurcsányista kifejezésedet nem ismétlem meg 
itt. E honlapon minden jóindulatú látogató itthon érezheti magát, de ezt a hangulatot csak honlapunk 
szabályai betartásával tudjuk fenntartani. 

Re: Re: Re: Törölt hozzászólás
(bíz, 2011.09.07 08:36) 
leszerelt őszkatona
Nem vártam ilyet, egyébként az ilyen helyzeteknél általában csak az oda nem illő szavakat törlik, 
nem az egész hozzászólást, ezért most már kifejezetten kérem, küld vissza nekem az egész 
hozzászólást, hogy tanulmányozhassam.



Címem meg van a Zolinál.
Köszönettel: B.Í. Zoltán 

Re: Re: Re: Re: Törölt hozzászólás
(leszerelt, 2011.09.07 09:02) 
Kedves Zoltán,

Az eoldal sablon nem teszi lehetővé a hozzászólások szerkesztését - lehetetlen szavakat, betűket 
hozzáadni, átírni vagy törölni. Kívánságodat továbbítottam Zolinak.

Re: Re: Re: Re: Re: Törölt hozzászólás
(bíz, 2011.09.07 09:17) 

Re: Re: Nibiru?
(>Zoli<, 2011.04.21 09:44)
Ez 1. részt sajnos törölnöm kellett, de csak a nem idevaló megszólítás miatt. A többit 
visszamásoltam. Ha újra szeretnéd küldeni megteheted, akkor ezt törlöm.

Köszönettel: tovább nem erőltetem

Re: Törölt hozzászólás
(bíz, 2011.09.07 08:53) 
Egyébként eszembe jutott valami, szóval a disszidenseket zavarják az anyaországban élők, pedig ők 
is csak magyarok. Bár nem Amerikában vagy máshol élnek. Erről van szó? 

nem kitaláció
(Bognár Ízes Zoltán, 2011.08.29 11:29) 
Sajnos, sokan nem akarják megérteni, hogy az Illig féle elméletben említett kitalált szó, nem takarja 
a valóságot. Nem kitaláció történt, hanem több féle időszámítás egy síkra, a keresztény 
időszámításra került, és mint minden ez is hibásan lett végül összerakva. Mert azok az események, 
amik meghatározóak voltak és többféle krónikában más és más időpontokkal lettek feljegyezve, 
azokat a keresztény krónikások szépen egymásután ráillesztették a keresztény időszámításukra, 
ebből alakult ki az a plusz idő, ami kitolta a középkor határát.
Ha példát keresünk erre, akkor a római (julianusi) időszámítás tartott kb. 610-ig egy másik, 
mondjuk a szeleukida időszámítás pedig ekkor tartott a 922-as évszámoknál, ezek egyesítve lettek a 
krisztusi időszámításban, úgy hogy minden számot krisztusinak vettek. Ha tehát egy csata 
időpontja, vagy egy híres koronázási dátum mondjuk 800-ban történt, ez azt jelenti, hogy csak az 
egyik időszámítás szerint volt csak 800-ban, a másikban ez 488-ban történt, de a keresztény 
időszámítás összesítése után ez 488-ban és 800-ban is megtörtént. Amihez kellett, hogy különféle 
krónikák különféle neveken tartottak számon egyes embereket, népeket, stb. A szabír szó törökül és 
a kazár perzsául ugyanazt jelenti, bolyongó, ezzel a nem letelepedett népeket nevezték. Azt hogy, 
kik voltak a szabírok, és kik a kazárok pontosan nem tudjuk, mert ezeket a vándorló életmódot 
folytató népeket, nem is nagyon ismerték, mert sokan és sokfélék voltak, ezért mindegyik korban 
más és más neveket adtak nekik. A varchonita – avar – kabar – magyar, vagy a hun – chuni – hiungi 
– heftalita, ezek mind ugyanazok a népek voltak különböző elnevezéseken, csak sokféle törzsre 
oszlottak, még a népen belül, míg összesítve szkítáknak is tartották őket.



Re: nem kitaláció
(leszerelt, 2011.08.30 16:45) 
"SZABÍR"-ról

Bíró József: "...az emberiség legrégibb írott történetét vizsgálva fontos megállapításra jutottam. A 
múlt század elején és közepén a régészek, nyelvészek és történészek megemlékeznek egy népről, 
mely már jó néhány ezer évvel a sumirok megjelenése előtt Mezopotámiában élt. Ez a nép a su-
subar, vagyis a szabir népcsoport... A szabír-magyarok a 'sumírok' tanítómesterei" (A szabir-
magyarok őstörténete)

Vere Gordon Childe: "… az ősszabíroknak már jelentős kultúrközpontjaik voltak a Kárpát-
medencében úgy i.e. 5500 táján. (Körös és Olt-völgyi kultúrák)" (The Danube in Prehistory).

Badiny Jós Ferenc: "Itt az első jel "SA" (L. 353.) Ez a jel a Jemdet Nasr-nak nevezett mezopotámiai 
kultúrkör írásain ugyanígy található meg. Jelentése: "arc" és "ügyelni", "valamire tekinteni"... az 
előtte lévő "SA" hozzáadásával "SA-PÍRAB" : "SAPÍR (szabír) ATYA", "SA-PÍR" "fényarcút, 
fénylátót" (Istenre nézőt) jelent, és itt van a mi ősi népnevünk, már 7000 évvel előttünk írásban, 
tehát írott bizonyítékkal igazolva... 5. A vízözön után ugyanis Mezopotámiába két irányból indul 
meg a népek bevándorlása. Egyik: a Kárpát-medencei "vigyázó két szem" hiedelmű szabírok 
jönnek le az itt már települt testvéreikhez, és későbben a Káspi Aral térségből már INNANA - az 
emberi formában ábrázolt Istenanya - követői települnek Káldeába, főleg URUK városba. Ez a 
másik irány....
Hazai történészeink - már csaknem másfél évszázad óta tudatosan gátolják és lehetetlenné teszik 
történelmünk, igazságunk megállapítását. Módszerük első lépése az, hogy a "szkíta, hun, avar, 
magyar, bolgár, török, turk, sarmata, masagéta, heftalita, akatzír, gazig. gepida, onogur, szabír, 
kazár, kudarita, alap stb. nevű népességet különböző fajtájúaknak és különböző nyelvet beszélőknek 
hirdetik."... Második lépéstévesztésük pedig az, hogy a Kárpát-medencei népünknek - így a 
magyarnak is - feltétlen "ázsiai származást" akarnak mindenáron biztosítani... Az alaphivatkozás 
mindig a "nyelvész és történész álruhát" magára öltő Reguly (jogász) és Hunfalvy (Hunsdorfer, 
közgazdász), múlt századbeli "szakemberekre" esik. (Igaz történelmünk a Honfoglalásig)

Marton Veronika szerint - Torma Zzófia, Leonard Woolley, stb. nyomán - a most Jemdet Nasr-, 
illetve, Djemdet-Nasr- nak nevezett (ásatások helyneve, Irak) nép vitte az irástudást a Kártpát-
medencéből Folyamközbe c. i.e. 3000-ben. (A káld sumir nép története, és, Nakeleti pecsétek és 
pecséthengerek) 

gyors helyesbítés
(Bognár Ízes Zoltán, 2011.08.30 10:42) 
Sajnos, az előbb rosszul adtam meg a számokat, a római (julianusi) és a szelekuida időszámítás 
között csak 268 év különbség van, így a 610-es számhoz a 878 tartozik, nem 922, így a 800-ban 
történt eseményhez a másik számításban a 532-es számot lehet odarendelni. 
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