
Tett
(Adrienn, 2010.12.31 03:21)

Készítsetek tervet
Isteni tervet, amit mindnyájan elfogadunk,
és akkor együttesen előre mozdul minden, megyénként..
Akkor jövő ilyenkor, még nagyobb lesz az ünnepi hangulat!!

"Te Új Világ, jóra törekvő,
bár te lennél az a rég várt,
békét hozó, csodás esztendő,
mely az Idők méhében érik
talán már évmilliók óta...
s most a mi Századunk tüzében,
most válik nagy... igaz valóra...
Boldog új évet, emberek! "
Várnai Zseni

Válasz
Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.12.29 17:15)

-----A valoban tenni akaroknak----
elobb egymasra kell talalni.Itt az interneten pedig a nyiltsaggal kell elorevinni a nemzet ugyet.
Ha lehet *Koser*bolt--AKKOR lehet --Hun-Szkita--Gulyas--stb stb boltok.
A nemzetellenseget pedig nemkell szegyellni-,es nyilvanossagra hozni.

Válasz
jovonk.info
(MNA, 2010.12.29 13:39)

a valóban tenni akaróknak

Válasz
Éva
(Szfvár, 2010.12.28 11:11)

Kedves Attila Kémia Guru!

Ennél még többet is teszek, de sajnos az is csak annyi, mint csepp a tengerben! Azért bizakodó 
vagyok, mert a cseppek gyűlnek és egyre növekszik az a tenger. Én csak siettetném, mielőtt 
egészen elveszik minden.

Válasz
Zolinak, Hunok Angyalainak
(hferi, 2010.12.28 08:05)

Kedves Zoli és minden MAGYAR!
Dolgozom egy anyagon, amint megvan, elküldöm Neked privát mail-ben. Jó lenne megvitatni, 
véglegesíteni valamilyen formában.
Kedves Hunok Angyalai!
Korábban épp erről beszéltem, amit írsz: ne nyalogassuk a sérelmeinket, hanem tettekkel, előre!
AMIT MA MEGTEHETSZ, NE HALASZD HOLNAPRA! Mert ellenségeink kész, kidolgozott 
forgatókönyv szerint, szisztematikusan semmisítenek meg minket! Nekünk pedig még csak 



stratégiánk sincs (legalábbis és nem tudok olyanról, amihez csatlakozni tudnék), nemhogy 
szervezetünk, programjaink, szervezett erőforrásaink, stb. Olyan, amivel MAGYARORSZÁG A 
MAGYAROKÉ lehet! (és ez most nem egy Jobbikos jelszó, hanem szó szerint igaz).
Tehát: Kezdjünk el TENNI! Tudatosuljon, mi az ellenség módszere, találjunk rá ellenszert, osszuk 
meg más magunkfajtával, hogy neki már egy kicsit könnyebb legyen a védekezés. Közösen 
lépkedjünk előre! Saját (belső) termelői és fogyasztói piac! A zsidaja beledöglik, ha nem lát pénzt 
és nincs eszköze, hogy spekulatív módon irányítson minket! Sok kicsi, önfenntartó, szervezett 
közösséggel szemben sokkal nehezebb támadnia, mint egy nagy "massza" ellen. Pláne, ha ezek a 
közösségek azért együttműködnek egymással. Ország az országban. Ha tényleg még többségben 
vagyunk, akkor biztosan győzünk. Ha nem, akkor 1./ legalább megpróbáltuk (mint McMurphy a 
"Száll a kakukk fészkére"-ben), 2./ van alapunk a hosszú távon kivívandó győzelemhez.

Végül: Azért mégiscsak mi vagyunk itthon Magyarországon! Ne a bújkálás, a félelem legyen az 
alapgondolat! Inkább keressünk a nyilvánosságot (ld. internet), ahol sok olyan igaz emberhez is 
eljuthatunk, aki olyan tapogatódzva keresi a megoldást, mint pl. én is. Politikamentesen, igazi 
értékek mentén lesz tömegbázisunk, s a programunkban mindenki könnyen meg kell értse a 
lényeget és egyszerű legyen a vitás esetek kezelése is. Ne legyünk "agymosott" szavazógépek, 
akik benyalják, hogy milyen jó nekünk, ha "jól fizető adósok vagyunk", vagy hogy pl. 
Afganisztánban milliárdokat költünk "honvédelemre".

Válasz
Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.12.27 16:15)

Tisztelem azokat akik valoban a nemzet erdekeben lepegetnek.Igen igaza van itt a Zolinak,hogy 
figyelnek mar minden savot,a meregtol csopogo ugynokok mindenutt jelen vannak.
Amivel ezt meglehet allitani az-csak is a nyiltsag-oszinteseg lehet.
Vegyuk a Nemzeti Hirhalot---evekkel ezelott a forumon az OrR-Ban hivei nevtelenul 
ocsmanykodtak--MERT--biralni mereswzeltem vezeruket.A vege az lett,hogy a Kovacs 
kitiltott(lehet,hogy OrR-Ban javaslatara?)Azota sem jon valasz.Ez is van olyan mint a Dr.Papp 
Lajos esete,amikor nyilatkozataban OrR-Ban-t dicsoitette.Ezeknek az embereknek elobb tisztazni 
kell magukat,mielott tomeget tajekoztatnak.
Szerintem itt van a hiba.
Tisztelettel

Válasz
összefogás -ra
(>Zoli<, 2010.12.26 14:08)

Kedves hferi!
Ez az. Át kell lépni a tettek mezejére!
Nagyon nagyra tartom ötletedet kedves hferi és Istenünk segedelmét is kérem minden ilyen 
kezdeményezésre. Szerintem elég biztonságos kezdeményezési formát (mikrokörnyezeti 
alakulatot) ötlöttél ki amit pont az elszigeteltsége végett elég nehéz lenne az ártó elemeknek 
elérniük.
Ami pedig az én listámat illetni azt nem merném ajánlani ilyen életbe vágóan fontos ügyek 
használatára mert ha csak egyetlen-egy "darázs" is jelen van a listán azonnal a megsemmisülésre 
lenne ítélve minden apró megmozdulás. Természetesen abban biztos vagyok, hogy több mint 90 
százaléka igaz szándékú magyar iratkozott fel, de meglepne ha nem lenne egynéhány FIGYELŐ 
-féle a listámon. Ezért inkább azt ajánlanám mindenkinek, hogy igen is kezdje el, próbálja aki csat 
tudja megalakítani saját mikróközösségét és annak sikereiről és akadályairól ismertessen engem 
amit a listára küldhetek, vagy akár nyilvánosan a holnapon tegye közzé de ne az igazi nevén, sem 
az igazi környezete nevén. Nagyon elővigyázatosnak kell lennünk és mindent meg kell tennünk, 
hogy ne tudjon az ellenség hozzánk férkőzni. Mindenesetre azt tudnotok kell, hogy minden 
segítségre számíthattok amit Őszkatona és én tudunk adni ilyen távolságból. Sokszor egy apró 
tanács nagyot lendíthet az ügyön, viszont az ismertetés is fontos, (honlap) hogy nemcsak él, de 
már forr is a nemzet.



Válasz
összefogás
(hferi, 2010.12.26 13:20)

Tisztelt MAGYAROK!
A beszéd helyett vagy mellett TETT is kell. Senki nem végzi el helyettünk az ország megmentését. 
Azt látom, hogy legtöbben közülünk csak keseregnek, de konkrét tettek nincsenek! Javaslom, hogy 
kezdjük el a saját mikrokörnyezetünkben olyan közösségek kialakításával, ahol néhány tucat 
ember segíti egymást, összetart. Megosztja egymás közt tudását, védi a közösség egészségét, 
biztonságát, segíti a megélhetést azzal, hogy lehetőleg a közösségen belül költi a pénzét, stb. Sok 
ilyen kicsi közösség fogja a MI ORSZÁGUNKAT újjáépíteni, akik egymással is kapcsolatot 
ápolnak. Ki kell zárni életünkből a hazug politikát, a spekulatív pénzvilágot.
A portál szerkesztője használja fel a meglévő e-mail címlistát e nemes cél érdekében! Hozzon létre 
egy "Magyarország megmentése" aloldalt, ahol az érdeklődők, majd később a közösségek 
elkezdhetnek egymással kommunikálni. Én készséggel felajánlom segítségemet a szervezésben, 
közösség építésben - de biztosan lesznek sokan mások is, akik pozitív energiáikat itt fogják 
"elégetni"!
JÖJJÖN EL A MI ORSZÁGUNK, LEGYEN MEG A MI AKARATUNK!
Tisztelettel:
Horváth Ferenc

Válasz
Mit tehetünk?
(Attila Kémia Guru, 2010.12.25 16:16)

Kedves Éva Székesfehérvárról. Mit tehetünk magunkért kérdésére, a válaszom:
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=csatlist
Olvasgassa 1-től háromezren túl, minden nap, mert bővül. Jelentkezzék a listára, ha már úgy 
gondolja, de nincs sok időnk mert a magyarnak ellensége nem tétováz.

Válasz
Éva
(Szfvár, 2010.12.22 11:33)

kihagytam a legfontosabb alapkérdést: mit tehetünk, hogy ne egy maréknyi zsidó irányítsa 
országunkat????

Válasz
Éva
(Szfvár, 2010.12.22 11:28)

..és akkor beszéljünk kicsit a napi dolgokról!
-Mit tehetünk, hogy a rádióinkból és Tv-inkből, ha már rászoktak az emberek, ne a szenny 
ömöljön?
-mit tehetünk az ellen, hogy a MTA-ban hebranisztika helyett sumerológiai kutatásokkal 
foglalkozzanak a tudós elmék?
-mit tehetünk,hogy általános és felsőoktatásunkban ne a hazugságot, hanem az igazságot 
tanítsák?
- mit tehetünk azért, hogy legyen védekezőképes hadseregünk?
-mit tehetünk azért, hogy jövedelmünk annyi legyen, amennyiből a kötelezettségeinket, 
megélhetésünket fedezni tudjuk?
-mit tehetünk azért, hogy a MAGYAR NEMZETI BANK a magyar érdekenek megfelelően működjön 
és magyar legyen?
-mit tehetünk azért, hogy a saját pénzünkért ne kelljen kamatot fizetnünk idegeneknek?
................stb, stb, stb.



Válasz
Éva
(Szfvár, 2010.12.22 11:17)

Kedves Törpapa, mindíg örömmel olvasom fejtegetéseidet, így az alább írtakat is. Sőt, 
megköszönném, ha segítenél nekem olyan hiteles forrásmegjejölésekkel, amelyek közelebb 
visznek az igazsághoz.
Ami engem illet igyekszem tájékozódni, és mindent elolvasok, amiről úgy érzem, közelebb visz az 
igazság megismeréséhez.
Azért írtam előzőleg azt, hogy még ne temessünk, és hogy az igazság azokon a helyeken van, 
mert azokon a helyeken írott források lehetnek, olyanok, amelyek az igazságot tartalmazzák. Ezek 
nélkül mi, a szívünkkel látva és igazságot kereső íróink művei alapján is csak a szívünknek kedves 
feltételezésekre vagyunk kénytelenek hagyatkozni, ami a múltat illeti.
Ami számomra bizonyított tény a múltból az az ősiségünk, és nyelvi hovatartozásunk, 
pontosabban nyelvünk ősisége.
Még a Pozsonyi csatáig látok tisztán, az azt követő állítólag 100(?) évről mely időszak alatt 
közelünkbe sem mertek jönni ellenségeink, majd az azt követő időkről sem igen van bizonyító 
erejű forrásunk. Itt tátong egy óriási űr, amely nem engedi láttatni, hogy hogyan, mikor váltunk 
erőtlenekké és kiszolgáltatottá a jujdejóéknak!? Nem hinném, hogy ehhez egyetlen ember , akár 
Géza, akár István elegendő lett volna. Itt, én úgy érzem a szívemmel, hogy valami olyan sötét titok 
lappang, amelyre én még nem találtam magyarázatot.
István királyt én nem mentegetni akarom, csak azt mondom, várjunk az ítélettel, mert semmit nem 
tudunk! Valljuk meg: nem tudunk semmit biztosan!
Egy biztos, (úgy tudom), hogy Imre herceg idejekorán meghalt. Nem hinném, hogy ez apja 
beleegyezésével történt volna. (A vadkan mesét úgye nem érezzük a szívünkkel?), továbbá 
királyaink is sorban korán haltak.!
A mai úgy kb. 200 éves történetről vannak ismereteim. Azt hiszem tudjuk a rákfenéjét a világ 
sorsának alakulásáról! Hát tegyük amit kell! Mit kell? Azon túl, hogy beszélünk végre, nem törődve 
a megbélyegzéssel. Bár ez inkább azokra vonatkozhat, akik olyan "pozícióban" vannak akik féltik a 
"

Válasz
Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.12.21 19:11)

Az osszmagyarsag annyira flrelett vezetve az evszadok soran,hogy mar csak a hazugsagokban 
erzi jol magat.
Vegyuk csak a finnugor eredet terjeszteset----de maradjunk napjainknal---divatos lett idegen 
gondolat terjesztese --osi harcosunk abrajaval--( a GOJ motorosok esete)--vagy a parlamentben a 
Wittner Maria Fideszes parttagsaga.(az MVSZ-ellen mar kifejezte halajat)--de lehetn e sorolni--
ES--ha valaki--valakik--netan probaljak az osi mivoltunkat napfenyre hozni--AKKOR--ratyiznak,es 
tragarkodnak.
Pedig nagyon igaz--belulrol jott--szivbol jott...stb..

Válasz
czjo50freemail.hu
(Czikó József, 2010.12.21 08:44)

Hát, nem is tudom, hogy hol kezdjem?!Meg fogalmazódik bennem a kérdés, egyáltalán hihetünk 
manapság valamiben?!Ez a katolikus egyház is egy érdekes valami, az ő nagy, nagy 
jámborságával!Az egyházi vezetők parancsára követték el, a politikai gyilkosságokat!Önző 
érdekeik szerint, loptak, csaltak, raboltak, gyilkoltattak, s mindezt tették, Isten nevében!
Pl.:inkvizíció!Nagyon sokszor mentettük meg Európát, s vele egyetemben az egyházat, s mégis 
mennyire gyűlölnek minket?!még most is!S egy valamit elfelejtenek!Mi már régen nem 
kezdeményeztünk háborút senki ellen, csak bele kényszerítettek!Micsoda különbség!De a vesztés 
következményeit, a nyakunkba varrták!Velünk fizetettek meg mindent!Milyen érdekes?!A két 
Német Országot újra lehetett egyesíteni!Csehszlovákia ketté vált, de senkinek nem jutott eszébe 



vissza követelni, az elrabolt felvidéki részeket!Nagyon örülök ennek az írásnak, mert már nagyon 
itt az ideje, hogy szembesítsük magunkat, történelmi igazságainkkal.Az a kérdés is megérne egy 
misét, hogy, hogy veheti a szájára a Jó Isten nevét, az az egyház, a ki reá hivatkozva, népeket 
irtott ki?! Áldás, Békesség!Minden igaz Magyarnak!

Válasz
Egy kérdés
(Törpapa, 2010.12.21 00:02)

Amíg itt írogattam magányomban, eszembe jutott még egy kérdés: mi köze van az "árpádházinak 
mondott" jujjdejó keresztény királyoknak Árpád fejedelmünkhöz?

A magyarok nem férfiágon tartották nyilván a származást, nem ez volt a meghatározó öröklési elv? 
Nem a zsidóknál van a női öröklési vonal, a mitokondriális DNS tartalom miatt?

Volna kedves valaki megcáfolni ezt?

Tudomásom szerint Imre herceggel kihalt a fiú ági leszármazottak vonala. (A Sors mindig 
igazságos, még ha nem is látjuk ezt a szubjektumunk miatt)

A napokban olvastam, hogy mikor Timur Lenk támadása fenyegette a Kaszpi tengernél maradt 
magyarok országát, és segítséget kértek "Nagy" Lajostól (a magyar vér legNAGYobb 
megcsapolójától) az ELUTASÍTOTTA a segítséget. Ezt egy fejedelmi vér soha nem tette volna 
meg!!! (ha mást nem is, egy pókos gebét küldött volna)
Az eredményt ismeritek, Timur Lenk csak csontokat hagyott hátra. Néhány magyar család élt csak 
túl, a völgyekbe felhúzódva.
Nem csak a zsidó történelmet kellene olvasni, és akkor megmutatkozna "nagy királyaink" valódi 
"nagysága".

Válasz
Egy két apróság Grandpierre-től
(Törpapa, 2010.12.20 23:43)

Idézet:
"Szent István a csapásba belebetegedett. Amikor összeszedte magát, megparancsolta, hogy a 
nyitrai várból hozzák elé az ott ártatlanul raboskodó Vazul herceget, hogy a magyarok királyává 
nyilvánítsa. De a hírnök a német Gizella királynőnek jelentette, akinek küldötte megelőzte a király 
áruló küldöttét, kitolta Vazul herceg szemeit, s ólmot öntött füleibe, hogy ebbe nemsokára Vazul 
belehalt. István király ismét összeszedte magát, s a maradék három Árpád-vérű utódot értesítette, 
hogy meneküljenek el Magyarországból. Ezután nem sokkal István király titokzatos körülmények 
között elhalálozott. Utódja a magyarul nem tudó Német Péter lett, akinek fő célkitűzése nyíltan 
Magyarország elnémetesítése és a magyarok kiirtása volt."
A meseszerű elemeket hántoljuk le. GKE nagyszerű író, de ez nem mentesít senkit a 
gondolkodástól:

1. az ártatlanul raboskodó Vazul megható képéhez: KINEK a parancsára raboskodott Vászoly 
fejedelem Nyitra várában???

2. Gizella hazavágja Vászoly fejedelmünket, aztán ment a konyhába ebédet főzetni? István "nagy 
királyunk" meg sem nyikkant? Se egy ejnye bejnye, se egy maflás a lúdnak?

3. "a maradék három Árpád-vérű utódot értesítette, hogy meneküljenek el" Gizella nyilván habos 
sütit csinált, ezért elmulasztotta ugyanazt a ziccert: kis vakítás, ólom, stb. Vagy most hirtelen került 
István apánknak megbízható futárja? De klassz, és milyen hihető.

4. "Utódja a magyarul nem tudó Német Péter lett" milyen szépen elkeni Grandpierre a lényeget! 
István foggal körömmel ragaszkodott ahhoz, hogy NE magyar király legyen az utódja, hanem egy 



magyarul sem tudó külföldi. Ugye nem képzeli senki, hogy ez a szorgos kis tömeggyilkos, aki még 
az olyan apró részletekre is ügyelt, hogy Koppány urunk testének darabjait kereszt alakban 
szegezzék fel a megfelelő várak kapuira, és pacsált a magyar vérben, majd pont az életművének 
örököséről nem gondoskodik?

A politikusok nagyon jól tudják, hogy az emberek szívesebben elhiszik a kényelmes hazugságokat, 
mint az igazságot, csakhogy ne kelljen gondolkodni.
Szégyen ez, vagy gyalázat? Ideje lenne már véget vetni neki.

Válasz
Ugyanaz pepitában
(Törpapa, 2010.12.20 22:48)

Kedves Éva,

Ugyanazt tudnám mondani, mitn Aranyasszonynak: "Egy hamis, mesterséges kép fenntartása... 
baj." Nem nekem, hanem annak, aki a bajt magára vonja.
Röviden: az igazságohoz vezető út sok Grandpierre K. Endrével van kikövezve. Ma is köztünk 
élnek azok, akik az igazságot a Földön megpróbálják széthinteni. A különbség a 2000 évvel 
ezelőtti időszakhoz képest, hogy naponta több tucat Jézust is leölhetnek a háttérhatalom 
szervezetei, anélkül, hogy tudnánk róla. Még a magyarhoni vérlecsapolásokról sem mindig 
értesülünk. Táncos Gábor esete napvilágra került, de hány hasonló van? Mennyi az eltűntek 
száma Mo-on, szerinted? És az USA-ban hányan tűnnek el évente? Én olyan számokról tudok, 
hogy ha leírnám, senki nem hinné el.
Kizárlag az információtól és a tudásunktól függ, hogy mit hiszünk "igaznak". A "nagyjaink", akiket 
nagyoknak tartanak, és akiket "nem szabad átkozni", magukat átkozták meg. Nem mi átkoztuk 
meg őket.!!! Megmagyarázom.
Sem tőlem, sem mástól, akik tájékozódtunk "nagyjaink" viselt dolga felől, nem olvashattál átkokat. 
(Inkább szomorúságot, hogy a zsidókeresztény szellemi métely így csontig hatolt az utódokban pár 
tucat nemzedék alatt).

Mit ír pl. a Biblia? Valami olyasmit, hogy az apák bűneiért hetedíziglen... stb. Az átkot István, és a 
többi "szent" király SAJÁT MAGA hozta a fejére a cselekedeteivel. Az áldozatok csak kimondtak, 
megerősítettek egy sorstörvényt, amely nélkülük is hat, hiszen KI MINT VET, ÚGY ARAT.
Amikor halálra kínzott, máglyán elégetett nagyjaink utolsó erejükkel kimondták, hogy vérünk a 
fejeden és fiaidén, csak egy természeti törvényt mondtak ki.

Sokan - tudatlanságukban - ugyanúgy mentegetik Istvánt és a (szemükben zsidók által naggyá 
tett) árpádházi judeo-szolgákat, mint ahogy teszik utódaik Kádárral, Orbánnal és a többi 
ítéletvégrehajtóval. Az egyik német lovagokkal dolgozott, a másik abortusszal, a harmadik az 
egészségügyön és más szabályozókon keresztül irtja a nemzetet. Ez a háboró 1030 éve más-más 
eszközökkel folyik. Európa akkori törpenemzetei ma 60-80 milliós államok, egykori vezető hatalma 
meg jó, ha 8 millió egyedet számlál, akiknek egyik fele szellemileg, a másik fele fizikailag 
használhatatlan.

Az az igazság, vagy azok a "titkok", amiről itt beszélünk, nem a vatikánban és nem is az mta-ban 
van. Az ember szívébe van írva, csak el kell olvasni. Aki kifelé figyel, az néz. Aki befelé, az lát.

Hamis (zsidó szellemi) alapokon soha nem lesz itt öszefogás, csak újabb bukás. Összefogás 
nélkül pedig jön az a teljes nemzethalál, amelytől Istvánunk a magyarok kiirtásával akarta 
"megvédeni" a magyarokat. A Turáni átok a tehetetlen tömegek viselkedésének jutalma. A 
gyümölcsöt közösen szüreteljük, tudók és tudni vágyók.

Válasz
Éva
(Szfvár, 2010.12.20 10:12)



A titkok még nincsenek megfejtve! De minden kis lépés, felfedezés közelebb visz az igazsághoz. 
Amit vannak, akik tudnak, és akiknek bizonyítékai is vannak, ám azt rejtegetik előlünk.(Vatikán, 
MTA...stb)
Kérlek , olvassatok sokat Grandpierre K. Endrétől. És addig is, amíg nem tudjuk az igazat, ne 
támadjuk, átkozzuk saját fajtánkat, nagyjainkat!

Válasz
Másképpen látom, mint Aranyasszony
(Törpapa, 2010.12.19 15:07)

Egy hamis, mesterséges kép fenntartása (=önbecsapás? hazugság?) legalább akkora baj, mint a 
vélt egység elleninek gondolt gondolatok.
1. Az Arvisura legalább annyira meg lett változtatva, mint a Biblia. Csak venni kell a fáradstágot és 
utánanézni. A hamisítók nem végeztek fél munkát.
2. Igen, István irtotta és kivégeztette nem csak tanult gyógyítóinkat, Vazult, Koppányt és más jogos 
örököseit a fejedelemségnek (NEM királyságnak) továbbá irtotta és irtatta saját vérét, népét, 
nemzetét. Mindenki, a hatalma érdekében.
3. A vérszerződés nem 24, hanem 108 törzs szövetségét pecsételte meg. Nem a hun a kulcs.
4. A Nibiru nem bolygó, hanem barna törpe, tehát nap, és soha nem jön a Plutó pályáján belülre. 
Periodikusan visszatér, de a magyarságra és a Föld lakóira nem ez jelenti a fő veszélyt.
5. A Föld bolygót már régen elfoglalták. A zéták nem önálló lények, hanem organikus biorobotok. 
Gazdáik nem tudnak és nem is akarnak sokáig ebben a sűrű anyagban tartózkodni, nekik csak az 
energia kell, amit termelünk (a Mátrix erről gagyogott)
6. A sötét erők remekül bírják a szeretetrezgőket. A gond inkább az, hogy ezektől a magasztos 
beszédektől elkábulva hamarosan nem lesz, aki szeretet-rezegjen.
7. A táltosok akarata a sorserők akarata. A sors pedig vak, de igazságos azért, hogy kijavíthassuk 
a hibáinkat.

Vajon hányan fekszenek úgy le pihe-puha ágyikójukba, hogy ma CSELEKEDTEM a jót, 
törlesztettem a bűneimből?
A szeretet az alap. De cselekedet nélkül...

Válasz
Mostmár svédböl
(>Zoli<, 2010.09.20 13:47)

TÖRÖLVE:

Hm.2. (maris, 2010. 09. 20. 08:35)
Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 20. 10:46)

A vasseprőt két marokra fogtam!
Kérlek benneteket engedjétek, hogy letehessem és hasznosabb dolgokkal foglaljam el kezeimet.

Válasz

Táltosok a nemzettudat fentartói
(Aranyasszony, 2010.09.20 12:28)

Gyerekek, figyeljetek oda, mikor csöpögteti a gonosz erő a széthúzáshoz a nektárját... amikor az 
éneklő Vazulról leírják azt, hogy a szemevilágát elvették, de ennek ellenére is tovább járt a 
településeken és énekelte a Magyarok dicső múltját, a 6.000 éves rege világunkat, akkor hogyan 
lehet ilyet leírni, hogy a táltosok átkozták volna el a saját fajtájukat??? Gondolkozzatok, ez a 
méreg, amit minden egyes írásban el akarnak hitetni veled, hogy mi magyarok nem tiszteljük és 
szeretjük egymást... és olyan tollából származik, aki elhagyta a Kárpát-medencét és csak kintről 
szól haza ? István volt az, aki kivégeztette a táltosokat, azokat az embereket, akik tudták az Istent 
és gyógyítottak, tanítottak és a nemzettudatot fentartották? István parancsára vakították meg 



Vazult is ugye ? István ölette meg Koppányt is, aki ragaszkodott az Ősi Hitvilághoz ?
A Táltos papok egészen biztosan nem átkozódtak önmaguk és népük ellen, ezt töröljétek ki 
gyorsan MERT EZ HAMIS ÁLLÍTÁS !!!
Pontosan a Táltosok voltak akik tanították a gyógyítást, fentartották a Nemzettudatot és tudták 
tartani a kapcsolatot az Öregistennel...
Te meg eldöntheted magadban, hogy melyik írásnak hiszel, melyik írást fogadod el igazságodul...
A Magyarság kialakulása olvasható az ARVISURA-IGAZSZÓLÁS című könyvben, ahol a 6.000 
éves múltunkat leírják és a 24 HUNTörzsszövetség kialakulását. Semmi közünk a római-zsidó 
valláshoz, mert hamis dogmákat tanít, amitől megbetegszenek az emberek. Róma a 
http://www.zetatalk3.com zetahibrideket képviseli, akik elszeretnék foglalni a Föld bolygót, ezért 
István óta hamis tanításokat hirdetnek, hogy beérve a Foton-övbe , összeszakadjon a Föld-
mátrixa, megszerezzék a hatalmat a Föld bolygó felett... minden 5126 évben, eddig katasztrófa 
volt, de MOST az a feladata minden jó érzésű MAGYAR LÉLEKNEK, hogy VIZUALIZÁLJA a 
BÉKÉT és küldjön sok SZERETET energiát az alattunk lévő vízrétegbe, és a "szeretet ereje" így 
képes legyen megtartani bennünket, ha jön a Nibiru bolygó... Ezt a magasabb rezgést nem fogják 
bírni az utálattal élők és a gonosz emberek. Mindenki maga dönti el, hogy hova akar tartozni... a 
hajó kezd emelkedni, a kérdés az: rajta leszel, vagy lemaradsz róla ???

Válasz
Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.09.20 10:38)

maris a hm-odre!
Tessek mar engem elfelejteni,es keverni a szientologiaddal!Semmi kozom ahhoz.
DE-annal inkabb van kozom,ahhoz,hogy nem valaszolsz a tenyekre.
Tehat Estvan kiral hitszego volt.Te meg nagyolod.
Tessek mar ellenvelemenyt adni arra,hogy akkor ki alatt is kenyszeritettek a 
*jujdejo*keresztenyseget az oszmagyarsagra!!!Most ha neked nem Estvan csong be,akkor 
orvoshoz de surgosen!(minden szientologia nelkul)

Válasz
Hm.3.
(maris, 2010.09.20 08:43)

Kedves Törpapa a hivatkozott link valóban találgat és mellette a logika szerint sorba rakja, 
illesztgeti az egyes szereplők ismert/vélt születési/halálozási idejét, életkorát, eseményeket, 
amiknek egymást kellett követniük, stb...
Továbbá felhívja a figyelmet olyasmikre, hogy több személyt hívtak hasonló kiejtéssel, vagy 
ugyanúgy, esetleg hasonló dolgok történtek,akiket/amiket több száz év távlatából tévedésből 
összemoshattak a későbbi krónikaírók.
Elmélkedésre késztetőbb a cikk mint a fenti, ami valóban tele van tévedéssel, de azt igazként, 
gyűlölettől nyáladzva fröcsköli a világba.

Kedvenc családfakutatóm eredményei pedig magukért beszélnek: a "német" lovagok az addig 
Magyarország határain kívül élt hunok leszármazottai voltak/lehettek, akiket István tulajdonképpen 
hazahívott...

Válasz
maris Hm... -re
(Törpapa, 2010.09.20 01:34)

Túl a miszticizmus, és sehol a konkrétum. A hivatkozott link tele van találgatással, Gizellát elemzi, 
és nem azt, amiről mi beszéltünk.

A Vata féle felkelés nem az egyetlen volt, csak a legismertebb a több száz éves ellenállásban. 
Mérete és jelentősége persze még annak is meghaladja az 56-ot. Különbség, hogy régen nem 
kellett az ávosoknak fegyvert osztani, hogy induljon a nép.



Az hogy Vászoly fejedelmünket "fondorlatos módon" vakítta meg a némber, tán csökkenti István 
felelősségét? A király felesége megvakíttatja (ha iga7z a "krónika") a törvényes örököst, aztán 
minden megy tovább a régiben? Ne vicceljünk már.

Ügy látom a Géza előtt idő keveseknek vilogos: nem István volt keresztény, hanem a Géza előtti 
magyarság. István többszörös gyilkos és hitszegő, hazaáruló inkább volt. Ha bármelyik jelzőt 
vitatja valaki, nyugodtan lehet indokolni.

Válasz
Fegyelmi
(Őszkatona, 2010.09.19 14:14)

Az alábbi személyeskedő hozzászólásokat töröltem.

(maris, 2010. 09. 19. 10:06)
(Kántor, 2010. 09. 13. 17:47)
(Kántor, 2010. 09. 13. 17:45)
(Kántor, 2010. 09. 13. 17:41)
(Törpapa, 2010. 09. 12. 20:39)

Válasz
Hm...
(maris, 2010.09.19 09:33)

Kedvenc családfakutatóm írta a minap, hogy István német lovagjai több mint valószínű hogy az 
addig kint élt és István által hazatelepített hunok nemzetségfői voltak és elenyészően kicsi volt a 
létszámuk az itt élőkkel szemben. Többször történt a történelem során "német" betelepítés, de 
mindig ugyanarról a területről.
Tehát ha az itthoniak ellenére jöttek volna ők be, akkor simán letörölhették volna őket a magyarok 
a föld színéről. De itthon nem volt össznépi lázadás a király ellen valami miatt...
Ezeknek a nemzetségeknek a leszármazottai is számtalan elkötelezett hazafit adtak a 
későbbiekben a hazának.

Vászoly megvakításáról:
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/igaz-tortenelmunk-szalai/4884
Érdekes, hogy ezt a cikket figyelmen kívül hagyta az Istvánról az "igazságot" annyira 
megismertetni akaró társulat.

Örülök, hogy végre megszólalt egy józan ember az itt szónoklókkal szemben, akiknek a vak 
gyűlöletükben még a szcientológusos cikk is hiteles olvasmány.

Vmari

Válasz
A magyar nemzet hét parancsolata
(Törpapa, 2010.09.15 21:41)

Az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha 
fölismerjük a veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk 
lesz! S ha már egyebet vénségemnél fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely 
részben minden nemzetre egyformán vonatkozik, de különösképpen a magyarra. És elnevezhetem 
ezt a törvényt A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATÁNAK:
1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más 
istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-
imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt.
2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át 



fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki 
nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében.
3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely megmérgezi az elmét, és 
gyűlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet beszéljen is.
4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös 
hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, 
saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.
5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek 
erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.
6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, 
országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: 
nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség 
olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és 
gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült 
világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az 
igazakkal van.
7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a 
bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjai járnak.
Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz!

Wass Albert
(1993. május)

Válasz
Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.09.14 07:59)

Tisztelt olvasok!
Bizony-bizony a *jujdejo*keresztenysegnek semmi nem draga.Nem is volt-nemk is lesz.--Huen 
kiszolgalja a sauli iranyzatot,es annak eredetet.Osi ellensegunk pedig rohog a markaba.
A jelenre leforditva--pedig annyi SZENT-et kapott a csonka orszag--es ez koszonheto a testveri 
osszefogasnak.Mar ha megengeditek ,a testveri osszefogast a kozel keleti likuddal,meghagyom a 
*jujdejoknak*Akik UJRA a Barabasokert kialtanak..Az elmult 20-ev alatti SZENTEK---Antall--Horn--
OrR-Ban--Medgyessy---Gyurcsany--Bajnai--stb..stb..
AMIKROL A multinacionalis media hallgat......
Tisztelettel csak a tartom a *tukrot*

Válasz
A kunyhó
(Őszkatona, 2010.09.14 02:22)

56 nyara végén újra nekivágtunk egy új tanévnek. Voltak ismerős arcok is, de a többség számomra 
ismeretlen volt - gondolom mások számára is, mert mi akkor már egy ideje ott laktunk. De 
mindenki igen hamar megismert egy nagydarab, Tóth-nevű diákot - keresztnevét nem tudtam. 
Tudniillik, ez a hozzánk képest óriás igen erőszakoskodó, verekedős természetű volt. Mindenkit 
csúfolt, mindenkit lökdösött, be is verte egyik-másik iskolatársának a száját, orrát. Aki csak tudta 
kerülte ezt a nála kisebbeket, gyengébbeket - tulajdonképpen mindenkit - terrorizáló, "ronda 
pofájú", hősködőt, és mindenki utálta. Én is.

November másodikán, a katolikus "Halottak napján", abban az időben még szokás volt kimenni a 
temetőbe imádkozni, gyertyát gyújtani, sírokat gondozni. Mi is kimentünk a város szélére "kidobott" 
"Szegény Temetőbe". A temető közepét egy pindurka házikó, vagy inkább kerti bódénak vagy 
kunyhónak nevezhető épület jelölte meg. Addig azt sem tudtam hogy az mire való volt. Nem 
érdekelt.

Az nap viszont az a kis kunyhó örökre megváltoztatta világnézetemet. Odamentünk megnézni 
miért ácsorognak körülötte az öregasszonyok, vén bácsik, csöndben beszélgetve, itt-ott egy-egy 



gyertyát szorongatva. Esős idő volt, de akkor pont nem esett. Viszont elég sötét volt kint is de még 
inkább bent a kunyhóban. Villany akkor, ott legalábbis, még nem volt. Bementem.

Nem volt ott bent más csak egy néhány ásó, egy kikopott, vaskerekű talicska, a falon egy rég 
kiszáradt virágcsokor lógott fejjel lefelé, meg egy piszkos, rongyos munkaruhaféle. Alatta a földön - 
mert padlóra már nem telt - egy pár besározott gumicsizma. Na meg a kunyhó közepén, Tóth 
holtteste.

Akkor sújtott meg sajátfajtám értéke. Tóth mozdulatlansága, nem lefektetve, hanem inkább csak 
oda "lerakva", szegényes hétköznapi ruhában, dereka alatt egy kis száraz vértócsa. Itt-ott 
lövöldözésről beszéltek, egyesek a postát emlegették, mások a városházát. Nem értettem: Mit 
számít hogy hol?, majdnem odaszóltam, de meg sem tudtam mukkanni. Most már korántsem volt 
Tóth "ronda pofájú", se terrorizáló. Most már... ugyanaz az iskolatárs akit mindenki utált - én is - 
egy pár héttel ezelőtt, az idősebbek szeméből könnyet váltott ki, bennem pedig egy addig 
ismeretlen érzést, megdöbbenést és megmagyarázhatatlan bűntudatot. Rosszul lettem, pedig már 
láttam halottat azelőtt is. De most, mintha a bokámnál kicsapolták volna véremet, úgy rázott a 
hideg; mintha belőlem téptek volna ki egy nagy maroknyi életet. Még a keresztnevét sem tudtam.

Válasz
Mégegyszer megkérlek
(Őszkatona, 2010.09.13 07:44)

Kedves Törpapa,

A "konkrétumok szintjén" maradást én is jónak látom, máshol pont annak hiányát fejtettem ki az 
általad javasolt világnézetben (http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-
tanacsai/5069, (Őszkatona, 2010. 09. 12. 22:43). A "konkrétumok" itt pedig az "Azt aratjuk, amit 
vetünk" című (Törpapa, 2010. 09. 12. 20:39) hozzászólásodban "nyalóka" ("nyalókát akar 
betuszkolni") kifejezésed melyet "A sátáni erők..." bekezdésed végén "benyalnak" hasonlósággal 
hozod kapcsolatba, s az által Kántort - aki különben nem "ismerősöm" - burkoltan célozva 
minősíted. A személyeskedés pedig igenis tűrhetetlen ezen a honlapon, akár szókimondó, akár 
hallgatólagos.

Semmi bajom sincs, sőt én is megköszönöm a logikus vitát, de "Argumentum ad hominem" nem 
csak egy érvelési hiba, de sértő is ha elítélő. A sértegetés pedig haszontalan és káros. Tehát, 
mégegyszer megkérlek, kedves honfitársam, fogalmazd újra mondanivalódat és írd be újra mert 
(szerintem) értékes mondanivalódat olvasóid többsége sem akarja elveszíteni.

Válasz
Cenzúrázás? Nagyszerű!
(Törpapa, 2010.09.13 01:57)

Kedves Őszkatona,

Hálás lennék, ha a konkrétumok szintjén maradnánk. A bírálatot, amiről írsz, nem fogod megtalálni 
az írásomban. Támadni meg hogyne támadnám azt, aki érvek nélküli általánosságokat tesz 
közzé?

A támadások tűrhetetlenek? Szerintem nem. Ha lennének érvei az ismerősödnek, azokat 
cáfolnám. Éppen ezért célszerű érveket vagy logikai gondolat füzéreket felvonultatni, és nem az 
uralkodó elit által a birkák szájába adott mantrát szajkózni, miszerint "ha nincs István, már nem 
lennének magyarok, mert felmorzsolta volna őket a keresztény Európa".

Már megbocsáss, de ha ezt a (nem írok jelzőt) szöveget akarom hallani, akkor nem a magyar 
megmaradás fórumon olvasgatok. Már az általános iskolákban is ezt sajtolják szerencsétlen 
gyerekeink fejébe.



Én erősen kétlem, hogy a kor katonai és gazdasági nagyhatalmát csak úgy benyelte volna az 
akkori primitív, darabokra szabdalt Európa. És, HA be is nyelte volna Magyarországot, rosszabb 
soruk lett volna őseinknek bárki más, mint István alatt? Hiszen még a Habsburgokat is túléltük! Az 
akkori (X-XI-ik századi) uralkodóknak úgy kellett a munkáskéz, mint egy falat kenyér, mert az 
jelentette a hatalmat és a katona-kezet. Miért mészárolták volna le a magyarokat????

Maradjunk a realitásoknál: egy- egy erősebb király úgy hajtotta el a pápát, hogy még. A magyarok 
pedig a legerősebbek voltak, ismétlem. István tárgyalási pozíciói nagyságrendekkel jobbak voltak, 
mint ma Orbáné vagy más tányérnyalóé. A magyarok érdekeit nem csak úgy lehet képviselni, hogy 
leöljük őket és a víz alá nyomjuk.

Úgy véli tán valaki, hogy István nem követett el árulást a nemzet ellen? Netán a kor legfejlettebb 
demokráciáját primitív törzsszövetségnek hiszed magadban? Ki kell bátran mondani, és nem 
törléssel fenyegetőzni.

Én továbbra is azt gondolom, hogy 973 végett vetett a Szent Korona Értékrendet valló és követő, 
fejlett magyar társadalomnak. Kultúrában, higiéniában, írástudásban, harcban, gazdaságban és 
iparban vezető szerepünk volt. Ötvös és kovácsművészetünk világhírű volt. Az árulást követően 
még több mint száz évig Kővárban (=Kiev, Álmos szülőhelye) kovácsolták a kor legjobb fegyvereit. 
Miről beszéltek Ti?? Hol volt ott a nemzethalál?

Engem nem zavar, hogy nem találkoztam érvekkel, vagy csak megtartottátok magatoknak. Kérem, 
benneteket se zavarjon, hogy nekem vannak, és le is írom őket.

Miért a dögletes istváni örökséget kellene követni, és nem a Szent Korona Értékrendet ??(NEM 
Tant). Az előbbi (István/Géza) ugyanis a halál, árulás, erkölcstelenség útja, a második az Isteni 
szeretet alkalmazása a földi életünk során. Istvánnál valahogy nem találom meg a másik ember 
megbecsülését. Elődinél, az Értékrend követőinél viszont példák tucatjait tudom felsorolni, az 
ellenséggel szembeni könyörületességtől a magas szintű erkölcsig.

Kántor testvét azt kérte, képzeljük magunkat István helyébe. Megtörtént. Én meg azt kérem, 
képzelje magát a megvakított Vászoly, vagy a tárgyalás során orvul, hátulról ledöfött Koppány 
fejedelem helyébe. A névtelen, megkínzott és kivégzett tízezreket sajnos nem ismerem.

Válasz
"Nem illik rá"
(Őszkatona, 2010.09.13 00:32)

Kedves Törpapa,

Nem akarok Kántor védelmére kiállni - meg tudja ő védeni mondanivalóját - de a személyes 
támadások, bírálatok tűrhetetlenek. Hozzászólásod, szerintem, értékes anyagot is közöl, s emiatt 
megkérlek hogy fogalmazd újra és írd be mondanivalódat elfogadható fogalmazásban. Jelen 
(2010. 09. 12. 20:39) bejegyzésed mindenképp menthetetlen, de nem szeretném törölni és örökre 
elveszteni értékes gondolataidat.

Válasz
Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.09.12 20:58)

Torpapa!
Ebben a *narancsos-likudos*vilagban--mit fognak a nemzet tagjai aratni?
[Vala-abban a vilagban is idegen teritok--idegen lovasok segitsegevel---a jelen pillanataban idegen 
erdekeket kiszolgalok vezetesevel---csak izzadas,es lelki-szomjusag--es ehseg jut...]

Válasz
Hunnak



(Kántor, 2010.09.12 19:59)

Kedves Hun!

Az összefogás egyféleképpen lehetséges, először is meg kell határozni a CÉLT!
Ezt pedig nem szabad elkapkodnunk, elnagyolnunk, pontosan és mindenki által érthetően rögzíteni 
illenék.

Javaslom, kezdjük ezzel.

Egyetértünk, a vallás, a közös hit olyan erő, amely sok minden más különbözőséget képes egy 
irányba terelni, de ez a &#8222;hogyan érhetjük el a kitűzött célt&#8221; kategóriájába tartozik.

A végére hagyott kérdésedre nem annyira egyszerű a válasz. Ugyanis, cirka ezer évvel korábbi és 
rengeteg fehér folttal tarkított körülményekről kellene állást foglalni. Te is érzékelheted, hogy 
&#8222;ennek az istennek az idejében&#8221; is mennyire másként értelmezünk dolgokat. Azt 
gyanítom, nagyon meglepődnénk, ha lehetséges lenne Koppánynak, vagy Istvánnak a 
gondolataiba látni.

De nem szeretnék kitérni a kérdésed elől, természetesen István országa sem volt teljességgel 
független, de jóval nagyobb volt a mozgástere, mint napjainkban.

Számomra sokkal lényegesebb, hogy idejutottunk. (Nem csak a magyarság, hanem mások is!) 
Pontosabban itt és most mik a lehetőségeink?

Baráti szeretettel: Kántor

Válasz
Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.09.12 16:49)

Tisztelettel!
Ugy latom nem ertettuk meg egymast.Tovabbra is tartjuk a *tukrot*.Az osszefogast ugy latom nem 
lehet a *MAG*jatol megritkitott-kiirtott lelkileg megrontott idegen ertekeket szolgalok kozott.
Marpedig Oreg Istenunk elhanyagolasa,es mas HIT kenyszeritese a mai napig megmutatja,hogy a 
NEMZET nem onallo.Idegen erdekek -idegen iranyban valo kiszolgalasa.Napjaink tortenesei is 
bizonyitjak ezt.
Tisztelt Kantor!
Mennyire lehetett fuggetlen az Istvani orszag--es mennyire fuggetlen a mai.

Válasz
Kedves Barátaim!
(Kántor, 2010.09.11 19:57)

Kedves Barátaim!

Most, hogy már nyugodni látszanak a kedélyek, egy-két megjegyzést még tennék a leírtakkal 
kapcsolatban.

A &#8222;tényeket&#8221;, forrásokat hiányolóknak teljességgel most sem mondanám fel I. István 
közismert tetteit. De azt mindenképpen el kell ismernünk, hogy az idegen hadak élén folytatott 
dúlása ellenére megőrizte országa függetlenségét, és nem vált a német-római császár 
hűbéresévé.
Például, a II. Konrád ellen lefolytatott honvédő csatája mind a mai napig történelmünk 
legfényesebb történéseinek egyike.

Az, hogy az általa lerakott, európai értelembe vett államiság alapjai híján mi történt volna, nem 



tudhatjuk. Persze mindenki felállíthatja a maga forrásokkal is támogatott teóriáját, lehetett volna 
egy hasonló, de bizánci orientációjú állam, lehetett volna egy ősi törvények alapján működő lazább 
szövetségi rendszer, és lehetett volna az, hogy mára már semmi sem lenne.

A forrásokkal kapcsolatban valóban bajban vagyok, egyrészt nem bírok, sokatokkal ellentétben 
elegendő információval (persze, azért igyekszem), másrészt úgy látom, hogy hivatkozási alapot 
úgy pro, mint kontra bőven találhatunk. Ennek okán csak úgy alakíthatunk ki határozott, elvi 
alapokon álló véleményt, ha bizonyos kútfőket, bizonyos kritériumok alapján elfogadunk, vagy 
teljes egészében elvetünk.

Nos, erre megint csak képtelen vagyok, ui. a békák által felzavart pocsolya &#8211; és a nagy 
részük bizony ilyen - magva is takarhat tisztavizű forrást, csak kissé macerásabb a kutakodás.
Ennek okán írom, hogy &#8222;szerintem&#8221;, mármint a rendelkezésemre álló információk 
bennem keltett vetülete szerint, ez és ez a véleményem. Talán ez a módszer sem elvetendőbb, 
mint a direkt szelektálásra alapuló megingathatatlan tételek kimondása.
Persze, Igazság csak egy van. Igaz, többször szürkés, mint fekete, vagy fehér.

Baráti szeretettel: Kántor

Válasz
JajjjjmáTörpapa! :DD
(fraktaal, 2010.09.11 13:45)

Én se büszke, se sértett nem vagyok, se nem nyilazok, se nem harcolok,
én csak szóltam, hátha...
Itt nálunk béke van, és azon vagyunk, hogy megtartsuk, sőt igyekszünk kiterjeszteni. :)
(most éppen jókedvűen hallgatom az eső meséjét és a rétes tésztáról elmélkedem.)

Ez pedig nagyon rendben:
Szerintem több ezer éves szkíta (aszkéta: tisztességes mértékkel bíró, bölcs) agy- és 
gerincvelővel közösködünk. :))
http://www.youtube.com/watch?v=hl1MCqdxQ9s

Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária

Válasz
Könnyű dolog
(Törpapa, 2010.09.11 08:52)

nyitott szemmel vaknak lenni.

Szomorúan látom az elfecsérelt energiákat, az egymás felé lőtt nyilakat. Hiszitek vagy sem, de 
mindannyan ugyanoda tartotok, habár különböző úton jártok. Más útról, más tapasztalatokkal 
vértezve törvényszerűen mást lát az ember fia/lánya a fejéből kitekintve.

Nincs azzal semmi baj, ha néha az egonk a büszkeségre, sértettségre hivatkozva harcolni kezd. 
Akkor van baj, ha nem ismerjük fel, hogy ennek a harcnak semmiképpen nem lehetnek nyertesei.

Hun - férfi lévén - főleg a fejével gondolkodik, a hölgyek pedig inkább a szívükkel. Más. Nem jobb 
vagy rosszabb egyik sem.

Válasz
Főleg Hunok Angyalainak!
(fraktaal, 2010.09.11 01:38)

A Hunor (hon*-úr) és Magor (mag**-úr) népnek nem voltak angyalai, ördögei, démonjai, tündérei...
(, és persze - tudatmódosító szereket használó - kerge fantáziájú, babonás sámánjai, és a perverz 



ember tulajdonságaival felruházott istene sem.) Józan ésszel, tiszta szívvel és jó szemmel 
vizsgálódva a természet minden megnyilvánulását, szüleményét megismerték, megértették (önnön 
magukat is) így természetes, hogy tökéletes harmóniában a szkíták (aszkéták) módján éltek együtt 
vele.
A magúrok TÁLtosai tízezer évek történéseinek tapasztalatain alapuló biztos tudást, bölcsességet, 
jólétet kínáltak TÁLjaikból,
s a hunok (itt-honok, ott-honok, bárHUN-honok), vagyis a természet védőinek nyilai az igazság és 
jogosság okán értek mindig célba.
(Sajnos a tökéletes gyümölcs fának is elromolhatnak a gyümölcsei.)

* Hon: Maga a Föld bolygó (mindennek hona).
** Mag: A kezdet és a vég

Üdvözlettel és sok sikert kívánva:Nagy Mária

Könnyű dolog (Törpapa, 2010. 09. 11. 08:52) 
nyitott szemmel vaknak lenni. Szomorúan látom az elfecsérelt energiákat, az egymás felé lőtt 
nyilakat. Hiszitek vagy sem, de mindannyan ugyanoda tartotok, habár különböző úton jártok. Más 
útról, más tapasztalatokkal vértezve törvényszerűen mást lát az ember fia/lánya a fejéből 
kitekintve. Nincs azzal semmi baj, ha néha az egonk a büszkeségre, sértettségre hivatkozva 
harcolni kezd. Akkor van baj, ha nem ismerjük fel, hogy ennek a harcnak semmiképpen nem 
lehetnek nyertesei. Hun - férfi lévén - főleg a fejével gondolkodik, a hölgyek pedig inkább a 
szívükkel. Más. Nem jobb vagy rosszabb egyik sem. 

Kedves Hunok Angyalai! (Vmari, 2010. 09. 09. 08:34) 
1.Fogalmam sincs, hogy mit szidtál a katolikus egyházzal kapcsolatban, de ha jól esik nyugodtan 
szidjad csak őket.(A hajdani hittanórák emléke segít visszaemlékeznem arra, hogy a tisztességet 
örökölt kisgyerek miként reagál értetlenséggel, amikor a Biblia rettenetes és az alapvető erkölcsöt 
nélkülöző történeteivel etették.) 2.Mivel sem a fideszhez, sem más szerveződéshez semmi közöm 
nem volt akkor sem, nem mentem ki a tömeget szaporítani és ezt most sem bánom. Tehát 2006. 
okt.23-án a Hír-TV-t néztem döbbenten. 3.Harmadszor írom le, kérlek olvasd el figyelmesebben: 
"Nem vagyok fidesz-fan, de per pillanat egyet tehetek és teszek, magamban TÁMOGATOM A JÓ 
dolgok mielőbbi MEGVALÓSULÁSÁT, amitől MEGERŐSÖDIK A NEMES MAGYAR VONAL a 
népben a buta birkaságon felülemelkedve." Ha ezt a JÓT mint írod az Orbán csinálja, ebben az 
esetben is a JÓ megvalósulását támogatom. 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 09. 01:05) 
Tisztelt Vmari! Igazan nem ertem,hogy a feled iranyzott kerdesekre miert nem valaszolsz. Tehat 
utoljara---Mit szidtam en a katolikus egyhazzal kapcsolatban? Hol voltal 2006-Okt-23-an? Miert is 
jo most a masodik szamu haza,es nemztarulo a nemzet elen?(aki mar harmadszor csinal 
forradalmat,es akit a narancsos birkak kovetnek,mint az eteto valyut?) 

Kündü és Gyula (Törpapa, 2010. 09. 08. 01:58) 
A két tisztséggel kapcsolatban sok a hazugság. A magyarul beszélő zsidó történészek olyan 
hazugság orgiát rendeztek (az általuk kiirtott) ellenpólus hiányában, hogy még az sem világos, 
melyik tisztség jelenti a hadvezér, és melyik a főpap, vagy szellemi vezető tisztséget. Dr. Halász 
József fordítva használja, szerinte a Kündü a hadvezér, és a Gyula szellemi vezér, de nem tudom, 
honnan lehetne ez pontosan tudni. A két magyar méltóságnevet Al Dzsajháni elveszett munkájára 
(X. sz. eleje) vezetik vissza, amely viszont szintén egy korábbi, IX. sz. végi útleíráson alapul. Erre 
a forrásra hivatkozik Ibn Ruszta: A becses drágaságok könyve, amely 930 körül keletkezett, és Al 
Gardízí: A híradások ékessége c. munkája, amely 1050 körül íródott. Számomra a Gyula volt a 
hadvezér, és a kende a főpap. Ha valaki az Arvisurákat nézi, akkor kavarodik csak össze igazán, 
tudniillik ezek a dolgok nincsenek így lerögzítve. Sajnos az Arvisurákban számos ellentmondást 
fedezhető fel. A részletek messzire vezetnek, de számomra az Arvisurák ugyanúgy nem hiteles, 
mint a Biblia. Mindkettőt kibelezték, és bár mostani formájukban is csodálatosak, a sátáni erők 
azokat a részeket vették ki vagy írták át, amelyek a tévelygőknek, nekünk valóban utat 
mutathatnának. A kettős fejedelemséget még a bábmesterek sem tagadják, cask azt hazudják róla, 



hogy kazár mintára alakult ki, abból a korból, amikor a magyarok a karzárok alávetettjei voltak 
(álmodik a nyomor). Ezzel együtt azoknak a nyugati krónikáknak sem kell feltétlenül hitelt adni, 
miszerint Gézáról Hartvik püspök jó száz évvel kés&#245;bb így írt: "Szigorú és kegyetlen, szinte 
hatalmaskodva bánt az övéivel, s irgalmasan s b&#245;kez&#251;en az idegenekkel, kiváltképpen 
a keresztényekkel." (Árpádkori legendák és intelmek, 34. o.) Vagy Saroltról, a feleségéről: "a szép 
úrn&#245; szerfölött ivott, és a lovat vitézek módjára ülte meg, egy embert pedig haragjában 
felhevülve meg is ölt." (Györffy György: Államalapító apa és fia, 18. o.) Ezek a részletek (partium, 
part), ahogyan a politikai pártok is, csak megosztásra jók. AMit viszont észlelhetünk, hogy még 
ilyen egyszerű kérdésben, mitn a kettős fejedelemség, sem maradt fenn hiteles írás. 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 06. 23:22) 
Koszonom torpapa! A *szent jobb*meg azert maradt meg---mert--mumifikaltak--a ***tenyt***.A test 
nem erdemelte meg.Jezust is annakidejen eppen ezert tettek el lab alol.Na kik?(tagadjak--nagyon 
tagadjak---DE kilog a lolab--MERT--Barabasert kialtottak.(az alavalok). 

Istvánosdi helyett (Törpapa, 2010. 09. 06. 21:57) 
érdemes lenne a lényegre koncentrálni. Mi volt az, ami miatt megtámadták 1093 évvel ezelőtt az 
akkori Európa egyesült hadai? Nem a földi, hanem a lelki gazdagságunk, értékeink volt az, amit 
meg akartak semmisíteni. Nem az zavarta a büdös, bárdolatlan kortársainkat, hogy őseink már 
akkor fürödtek, hanem azért lettek ellenünk uszítva, mert a magyarok Isten világosságát 
hordozták. Az Isteni világosság hordozóit mindig és mindenkoron gyorsan eltették láb alól, 
mindegy hogy katár, magyar, bogumil, manicheus vagy más szerzet volt. István ugyanolyan bábu 
volt, akit a népe ellen használtak, mint most a Viktor fiú. Ahogyan ma nem látja a többség a fától az 
erdőt Viktor kérdésében, ugyanúgy nem látja István kérdésében sem, ez törvényszerű. Nem is a 
többségnek kellene meglátni, hiszen a szellemi elzsidósodás ezeréves folyamatát egy generáció 
alatt lehetetlen megszűntetni. Azoknak kéne látni ezt, akik Gyulát játszanak, de nincs mellettük 
Kündü. Másképpen fogalmazva: őseinknek (GÉZA ELŐTT!!!) soha nem egy fejedelmük, vagyis 
uralkodójuk volt, hanem kettő. Volt egy világi, és volt egy szakrális (szellemi) uralkodó. Vajon 
miért? Miért volt akkor? És miért nincs ma? ha valaki Szent Korona Értékrendről beszél, akkor 
ezekről is beszél. A Szent Korona "tan"-ban már csak kilúgozott formai keretekről van szó, 
alkotmányozás, hatalomgyakorlás. Nem véletlen a Tant nyomatják, hiszen a lényeg hiányzik 
belőle. 

István és a szent korona (Törpapa, 2010. 09. 06. 21:24) 
Ne tévesszük szem elől: 1. Bármilyen különleges is egy tárgy, legyen az kristálykoponya vagy 
szent korona, az csak egy tárgy, egy szimbólum, ami az emberekért van. Emberben lakhat lélek, 
koronában soha nem fog, tök mindegy, milyen szenteket ragasztanak rá. Isten nem a koronát 
teremtette a saját képére, hanem az embert. 2. Én az István királyt dicsőítőket és borzalmas tetteit 
nem meglátókat egy kalalpba teszem. Ugyanígy azonos számomra az analfabéta és az olvasni 
tudó, de azt soha nem cselekvő. Aki talentumot kapott, de azt nem használja, egyazon értékű 
azzal, akinek nincs is. Talentum a gondolkodás is. Gondolkodás alatt nem azt a modern szokást 
értem, hogy a nekem tetsző konyhakész gondolatok közül kiválasztok párat, vagy esetleg kettőből 
gyúrok egy harmadikat. Példa: István törtvényt hozott, hogy a hitszegők jobb keze levágattassék. 
Figyelem: HIT-szegők. Mi történt: a fickó kortársai, akik valószínűleg jobban meg tudták ítélni 
nemes cselekedeteit, végrehajtották rajta az ítéletet. A SAJÁT ítéletét! Ebből lett a "szent jobb". Ha 
valaki ezek után veszi a bátorságot, és úgy véli, hogy a hóhér kortárasinál jobban ítéli meg a 
helyzetet, hát lelke rajta. Mehet István mellé, sok idejük lesz majd eltöprengeni a tévedésükön. 3. 
Szent Korona TAN csak azok számára van, akik nem értették meg, hogy nem ezeréves 
Magyarországról van szó. A SZent Korona tan a SZENT KORONA ÉRTÉKREND lebutított, primitív 
istván-hívők számára adaptált változat. Egy olyan maszlag, egy tapasz, amivel jövőre a fidesz a 
hihetetlen gazdasági nyomort ellensúlyozni igyekszik majd. A SZENT KORONA ÉRTÉKREND a 
demokratikus közösségben élő, keresztény (GÉZA ELŐTTI!!!) magyar társadalom hitvalóságát, 
értékrendjét, társadalmi berendezkedését és annak törvényeit írja le, gyakorlatilag a magyar ember 
Istenhez való viszonyát. Az MNA, bármennyire próbál sziget lenni a mocsok áradatában, 
törvényszerűen zátonyra fog futni, mert az iránytű nélkül hajózóknak a sorsa vagy ez, vagy a még 
mélyebb eltévelyedés. Dolgozhatnak bármilyen keményen a tengerészek, ha rossz irányba megy a 
hajó, a kemény munka nem hoz gyümölcsöt. Másképpen fogalmazva: ha a kapitányban, aki a 



hajót irányítja, nem Krisztus lakik, akkor az a kapitány nem Isten szándékát, hanem saját 
összefabrikált elképzeléseit követi. Őszkatonának: nem könnyű különbséget tenni a 
következetesség és a merevség között. Ahogy a gerinc lesz merev a korral, a gondolkodás is. 
Belülről ezt nem látni, kívülről igen. 

Szent Korona érdekkör (Őszkatona, 2010. 09. 06. 19:45) 
Szent Koronánkat többen tanulmányozzák; elég nagy az érdeklődés, tehát lehet hogy hamarosan 
többet megtudunk róla. Most még mindig eléggé eltérőek a nézetek, de a hivatalos álláspont máris 
tarthatatlan, és reméljük hogy majd kialakul egy közmegegyezés. A napokban a Magyar Nemzeti 
Arcvonal nyugdíjazta Szent Koronánkat. Szerinte "A Szent Korona szellemiségét, a Magyar 
Birodalom emlékét, a Szentkorona Tan üzeneteit a szívünk legjobban őrzött kamrájába zárjuk, és 
nem beszélünk róluk". Másodnapra saját leány-szervezete, az EMM, némileg elhatárolta magát az 
MNA határozatától de nem ellenezte azt, hanem minden Szent Korona ügyet átruházott az 
Aranykopjásokra. Nem úgy néz ki hogy itt szakadások fenyegetnék ezeket a szervezeteket, de ez 
a példa is kimutatja hogy van még bőven nézeteltérés ebben a témakörben is. Mindenek előtt, 
érdemes elolvasni ezen témával foglalkozó honfitársaink munkáit (pl. Csomor Lajos forrásmunkája, 
Badiny Jós Ferenc, Pap Gábor, Mesterházy Zsolt, Balogh Sándor, stb.). Az érdekkörök nagyjából 
három csoportba osztódnak - habár sokan a másodikat és a harmadikat egybevonják. Az egyik a 
Szent Korona fizikai léte: késztetése, vándorlása, elrablása, átalakítása, stb. Egy másik, szellemi 
léte: Értékrend, Tan, törvény, stb. A harmadik pedig lelki léte: szakrálissága, érzelmi (nemzeti) 
vonzó ereje, titokzatos ember-fölötti tulajdonsága, stb. Egy néhány érdek-keltő észrevétel. Révay 
Péter koronaőr (1613) jegyzőkönyvbe veszi hogy Jézus képével átellenben Boldogasszonyunk 
képe van. Csomor Lajos lehetségesnek tartja hogy a kaukázusi triptichon-on megcsonkított Szűz 
Mária zománc kép a magyar Szent Korona eredeti Szűz Mária képe, amit az is alátámaszt hogy e 
képen látható ciprusfa hasonlít az Atyaisten és Fiúisten képein látható ciprusfákhoz. A Szent 
Koronán megjelenő, a zsidókrisztiánok szerint a bibliai "Szent Pál" kép föliratát érdemes 
figyelmesen elolvasni (SCSPAVLUS), és azon elgondolkodni. Vajon miért írta az ötvös "U"-betűvel 
a második "U"-hangot? de sehol máshol, se az elsőt, se egyetlen másik föliratban sem (máshol azt 
"V"-betűvel írja). A zsidó Saul rabbi-n kívül ismerünk még legalább két "Pál"-t. Az egyik az 
egyiptomi remete akiről a Magyar Pálos Rend is el lett nevezve. A másik pedig a kánaáni Simon 
Mágus néven is ismert Jézus tanítványa akire a szumír "pál" szó nem névként hanem hivatásként 
utal (pl. Labat 9, pártoló, tanító, védelmező, Simon Mágus esetében a Szent-hármasság pártolója, 
tanítója, védelmezője... B.J.F. szerint). Elképzelhető hogy Saul rabbi azért vette magára a Pál 
nevet hogy Jézus valódi "pál" tanítványának óriási sikereit Szamáriában magáénak hazudhassa. 
Ha mást nem is, a második "U"-hangot jelző "u" betű érdeklődést kelt. Mikor, mire utalva és miért 
keverték a két betűt? Itt valószínűleg ki lehet zárni a hibás betűzést mert azokban az időkben az 
afféle gondatlanságot, pláne egy ilyen értékű ékszer készítésében, az ötvös fejvesztéssel fizette 
meg. Ma már minden becsületes kutató megegyezik abban hogy Szent Koronánk jóval István kora 
előtt készült. Wilhelm von Kaulbach, "Nagy Károly koronázása" (800) vagy Edward Burne-Jones, 
"Artúr Király utolsó éjszakája" (5.-6. sz) festményein ábrázolt koronák annyira hasonlítanak Szent 
Koronánkra hogy nehéz kétségbe vonni azonosságukat (itt az évek az eseményekre utalnak, nem 
a festményekre). Jómagam Szent Koronánk készítését a 4. század elejére teszem, de aláhúzom 
hogy ehhez sem értek. Sikeres kutatást 

Bizonyíték hiány nem bizonyít (Őszkatona, 2010. 09. 06. 19:41) 
Kedves Törpapa, Kívánságodat teljesítve, átgondoltam amit leírtam, meg azt is amit válaszoltál. 
De most sem tudom támogatni tételedet, miszerint István önkényúr szerepben királykodott, felelős 
volt kora minden gonosztetteiért. Nem azért mert ezen állatások ellenkezőjére lenne bizonyítékom 
(mert nincs), hanem azért mert az Istvánt és szerepét meghatározó elméletek (mindegyik) még 
bizonyításra várnak. Szerintem, kétféleképpen lehet egy történelmi állítást sikeresen vitázni: Az 
egyik, az állítást megalapozó tények megcáfolása, a valószínűségeket kiszámító oknyomozó 
(pragmatikus történelem) hibák kimutatása, vagy a következtetések logikátlanságának érvelése. A 
másik az állítás ellenkezőjének bizonyítása. Természetesen, a kettő egyben a legütősebb. Az első 
itt alkalmatlan mert állításaid nem tartalmaznak tényeket. Az hogy valaki, valamit, valahol, 
valamikor leírt csak azt a tettet bizonyítja és azt is csak akkor ha kezembe veszem az eredetit, 
megvan a szaktudásom és a fölszerelésem amivel azt meg tudom vizsgálni, és igazolom annak 
hitelességét, vagy egy szerintem megbízható személy, intézet, stb., igazolását elfogadom (amiért, 



természetesen én - s nem az igazoló - vállalom a felelősséget). De az írás tartalmának hihetőségét 
még az sem igazolja. Ahhoz más, független vagy semleges, és ellenséges forrásokhoz kell 
fordulni, és azok jelentéseit, megcáfolásait szaktudással szükséges fölbecsülni. És még akkor is 
csak (legjobb esetben) valószínűséget remélhetünk. De tényeket nem. Tények nélkül pedig a 
valószínűségek, habár létezhetnek, kiszámíthatatlanok (valahol 0 és 1 között lesznek), tehát 
gyakorlatilag önmagukban értéktelenek. Következtetéseid logikusak de alaptalanok, s emiatt nem 
meggyőzőek. Például, főtételed (önkényúr) még nem bizonyított (mert azt akarod bizonyítani), s 
emiatt altételed (felelős), habár önmagában lehet hogy érvényes (pl. a felelősség irányítás-, 
szabályzás-, vezérlés-hatalmat igényel), csak körben forgó következtetésre vezethet. Ezen 
hiányok miatt nincs mit megcáfolni. A második pedig azért alkalmatlan mert, amint említettem, én 
sem tudom bizonyítani állításod ellenkezőjét - nagyjából ugyanazon hiányok miatt. Az én (ezen) 
tehetetlenségem viszont nem bizonyítja állításodat. Valószínűnek tartom az István ideje alatt 
történteket mert azokról eléggé bőséges a kútfő állomány, és mert a források - hazai és idegen - 
azokról nagyjából ugyanazt jelentik és mert gyakorlatilag elképzelhetőek. De ugyanazt nem 
mondhatom magáról Istvánról vagy szerepéről mert a jelentések szegényesek, ami létezik 
hiányos, sok esetben ellentmondó, vagy gyakorlatilag (a pragmatikus történelemre tekintettel) - 
számomra - elképzelhetetlen. Hogy ki felelős István kora gonosztetteiért azt nem tudom, de 
Európa 9.-11. századának valószínű történelméből föltételezhető hogy a háttér mögött 
tevékenykedő zsidóság "szentszékről"-irányított szolga-hatalma, a később "Szent Római 
Birodalom"-nak, illetve "Német-római Császárság"-nak nevezett gonosztevői felelősek a 11. 
században történtekért - és, természetesen, azután is. Azt viszont hogy egy István nevű Árpádházi 
király milyen szerepben szolgálta ezt a hatalmat - ha szolgálta - egyelőre még senki sem tudta 
(számomra) meggyőzően kimutatni. Tehát ha tényekre szomjazol, kedves honfitársam, együttérző 
társaságban vagy, mert mi is. Arra viszont ügyeljünk hogy a végcél ne a tények hanem az igazság 
legyen. A kettő nem ugyanaz. 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 06. 17:22) 
Tisztelt gyulayoyo,es a tobbiek! Irod>>ket dolog van amihez ragaszkodik az ember a vallasa,es 
nemzete...<< 
Tisztelettel----nekem egy vallasom van a *nemzetem*(noha az evszazadok alatt,es jelen 
korszakban is sokan vezetoi szinten lejarattak nemzetem),es egy nemzetem van(az osi hitben tett 
Hun-Magyar vallasom--amit Sz.Istvan bontott meg.) Csak a *tukrot*tartom.Tisztelettel. 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 06. 17:13) 
Tisztelt Vmari! Tessek mar megengedni,hogy en is tisztazzak egy-ket dolgot(nem 
szemelyeskedes).Semmi kozom a szcientologiahoz,en nem ilyen iranyban szoltam hozzad.Tehat 
az en iranyomban arra hivatkozz amit en irok.Az engem nem erdekel,hogy vannak ujsagok,es 
forumok ahol az igazsag cimen--hazugsagokkal is foglalkoznak.(en eddig beirtam a Sz 
.Istvannal ,es Orr-Ban-oddal kapcsolatban). Tisztelettel. 

gyulayoyo@yahoo.com (ygyula, 2010. 09. 06. 13:44) 
Szentkirály előtti időkre visszamenni. Tud valaki egy olyan erős médiát amellyel ezt keresztül lehet 
vinni? Na itt a probléma. Vagyük például a csángó testvéreinket: inkább imádkoznak más nyelven, 
minthogy elhagyják katolikus hitüket, mert ha reformátussá vagy bármely újprotestánttá válnának, 
magától érthetődően a felekezet határozná meg a nyelvet nem a pápa. Pedig csaknem tiszta 
református faluban helyet kaptak a szombatisták, baptisták, és még sokan mások. Két dolog van 
amihez ragaszkodik az ember, csaknem egyenlőképpen: a vallása és a nemzete. Sajnos ezek 
konkurálnak egymással. Ezért öltük többször már egymást mi és mások is. Na ez a gordiuszi 
csomó. Vágd el, ha tudod. Mert nem elég, ahogy a vers mondja, semmi sem elég. A nagy dolgok 
az életedet kérik. Adod-e? 

egy érdeklődő3 (hferi, 2010. 09. 06. 09:23) 
Olvasva a sok hozzászólást és benne az információkat, ismét felvetem: Elemi érdekünk lenne egy 
MAGYAROK KÖNYVE! Helyre tett történelemmel (események, személyek), vallással, származás 
elmélettel. Annak ellenére is, hogy több kérdésben még viták vannak. És mindezt TÖMEGESEN 
kéne terjeszteni a jó szándékú, de megtévesztett embereknek. Ki vállalkozna erre? Én hajlandó 
vagyok egy bizonyos mértékig (max. 1mFt) anyagilag is segíteni a kiadást! Biztosan van rajtam 



kívül is több olyan személy, aki nemcsak beszél, de tenne is ennek érdekében. 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 06. 05:22) 
Tisztelt torpapa! Odahaza tobbseg(kereszteny)ellensegeve valtam,mert a kezdetektol fogva 
hirdetem,hogy a nemzeti osszefogassal a Szent Kiraly elotti idokre kell visszamenni.Atilla urunk 
meg betartatta,es ellene ment a Sauli armanysagnak,csak hart valahogy az osi ellenseg mindig 
ujabb trukkokkel adigg figurazott,hogy Istvannal elerte a megosztast.Azota is tart.A verszerzodestol 
fel az osi ellensegunk.Persze odahaza nagyon okosak--alakulnak a kulonbozo civil 
szervezetek(egy a sok kozul az MSZ),es az avato unnepsegen mindjart szembeotlott MOzes 
dicsoitese.Nos ennyit a jujdejokrol. 

A zsidóként koronázott "szentkirály" (Törpapa, 2010. 09. 05. 21:02) 
Az István hívőknek idézek az istváni koronázásról: "A serdülő korban lévő VAJK-ISTVÁNNAK, 
akkor, amidőn felvette a judai-alapú római kereszténységet és az ószövetségben előírt zsidó, 
királyi ritus szerint lett a magyarok királyává olajjal "felkenve", mint ahogyan azt nagyszerűen leírja 
Dümmerth említett könyvének: "A király avatás és szimbolikája" c. fejezetében... " Tehát, zsidó 
rítus szerint koronázták a "magyarok szent királyát" www.magtudin.org/Istenes.htm Köszi. Klassz. 
Akinek ez nem elég, az gondolkodjon el rajta, hogy mit keres a "szent koronán" a zsidó Saul rabbi 
ocsmány pofája. Persze, a lényegen ez nem változtat, Daka urat ugyanis ezzel a "szent koronával" 
fogják királlyá emelni, hadd tapsikoljon a nép. Ha még nem hallottál erről, majd fogsz. Profi módon 
kihasználják az Árpád királyeszmét, amely szerint István, az áruló előttig kell visszanyúlni. Ezekről 
részben a magtudin.org -on lehet olvasni, de csak nyitott szemmel, mert az ismeretek nincsenek 
kiszitálva, és sok az ocsú a búza között. 

A szent jobb "legendája" (Törpapa, 2010. 09. 05. 20:25) 
Minden írásban lehet persze kételkedni, és kell is, de előbb olvassuk el, és utána mondjuk csak 
azt, hogy hát "nem tudhatjuk hogy történt, mert nincs róla videjó" Idézet: "Ha találkozik valaki a 
tehetősbek közül hitetlen romlott szívű, hitszegett ember, keze vesztésével fizessen 
hitszegéséért. . . (II. 15. Fej) És ettől kezdve jelennek meg a történelmünk színpadán a jobb 
kezétől megcsonkított magyar néppel, az elhajított jobb-kezek. A "szentkirály" rendelte el, hogy a 
hitszegőnek vágják le a jobb kezét. És ez a kegyetlen rendelet nemcsak a római kereszténység 
ószövetségi törvényeinek könyörtelenségét, hanem a bevezetett és a közakaratot megsemmisítő, 
új uralmi &#8211; talán mondhatjuk úgy &#8211; hogy parancsuralmi rendszert is tükrözi." Segítek: 
a szövegben hivatkozott "szentkirály" István. A forrás: http://www.magtudin.org/Istenes.htm 

Érvek? Tények? (Törpapa, 2010. 09. 05. 20:15) 
Kedves Őszkatona, Azt gondolom, a megfelelő pillanatban azonos célok fognak minket mozagtni. 
Ez azonban nem akadályoz meg abban, hogy észleljem az összefüggéseket. Minden 
bölcsességed ellenére arra kérlek, gondold át, hogy szükséges-e igaztalan állításokkal illetni a 
fórumtársakat. Azt írod itt lent (idézem): "...hogy jómagam "nem mer véleményt kialakítani". 
Elsősorban, nem hiszem hogy azt mondtam vagy sugalltam volna." Még régebbi bejegyzésedben 
ezt mondod: " ...Vajk-Istvánról keveset tudunk. Tudjuk hogy az ő ideje alatt történtek az említett 
események de azt nem hogy milyen mértékben volt felelős azokért." Kérlek gondold át, amit leírtál. 
Ha egy középkori önkényúr, egy király nem felelős az országában elkövetett és a nevével 
fémjelzett tettekért, amiért azóta is ünneplik, akkor ugyan ki a felelős? Erre mondják, hogy értem 
én a viccet, de nem szeretem. Továbbra is kitartok azon elsikkadt álláspontom mellett, hogy nem 
István ellen kell (minden bűne ellenére) állást foglalnunk, hanem amellett az értékrend, hit és 
erkölcsiség mellett, amely ELLEN István és zsoldosai harcoltak. A magyr hit és a magyar értékek 
mellett. Hogyan foglalhatnánk állást addig valami mellett, amíg az ellenségét dicsőítjük? Vagy 
Istvánt támogatja valaki, vagy az ellene harcolókat. Már leírtam, hogy miért folyt a harc, miért 
akarták lenyomni a magyarokat: a keresztény hitük miatt. Ha csak abba belegondol valalki, hogy a 
907-es támadó sereg költségei (zsold, hajók, fegyverek, páncélok 100.000 emberre!!!) az ország 
jövedelmének a többszörösére rúgtak, joggal kérdezheti, ki finanszírozta ezt a hadjáratot, és mi 
végre. Emellett az is tény, hogy a Szent Korona Alkotmánya, a jogfolytonossága, 973-ban a 
gyermek Gyejcs által kötött "szerződéssel" megszűnt. http://www.magtudin.org/Ismeretek%20I.htm 
Azt talán már nem szabadna megjegyeznem de igaz, hogy tényekkel továbbra sem terhelte meg 
senki e rovatot. 



Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 04. 10:43) 
Tisztelt bea,es a tobbiek! Valamikor gyermekkoromban romai katolikuskent kereszteltek meg.Meg 
ministrans is voltam,szerettem ahogy a pap meselt Isten-rol-az osdogrol-,es az angyalokrol.Azota 
sok viz lefolyt,es keveredett k@k@v@l is.Egy par evtized multan rakellett jonnom(nem mindenre--
mert a jo pap is holtig tanul)arra,hogy nem is ugy van ahogy mondtak.Aztan eljott egy idoszak 
amikor egy mas nyelvet kellett megtanulni,es egy idegen kornyezetben kellett -kell elni.Mas 
nyelven irt konyvek mondanivaloja eloszor idegenul csengett.De aztan rajottem,hogy 
odafigyelessel mas meg a tortenelem is.Noha azt mindig a gyoztesek irjak erosebben.A sorok 
kozott valahogy mindig ujabb ismeretek jottek.Erdekes volt atelni olyan dolgokat is,hogy valaki 
(Barath Tibor)kutatasa utan pl--Hawaii-ban valoban ugy ereztem mintha magyarul olvasnam a 
jelzotablakat-a feliratok ismerosen csengenek--stb..stb..Tobb eves ismeretszerzes utan--
rajottem,hogy nemvagyok tobbe Romai katolikus--de zsido sem--es meg sientologus sem.Meg 
aztan valahol nagyon mellyen a gyokerek bennem meg a Sz.Istvan elotti korra bizseregnek.Hiszen 
a mai napig bizonyos orszagokban,a tolvajnak levagjak a kezet..stb.,..stb..BEZZEG a fejlett 
nyugat--ah a fenet,meg megis jutalmazza a tolvajt--a hazaarulot--a tomeggyilkosokat--a 
senkihaziakat--..stb..stb..Rakellet jojjek,hogy regen a torvenyek az emberekert voltak--ma a 
gazemberekert.Lehet cafolni. 

bea.h@linzag.net (Réka Bea, 2010. 09. 04. 09:47) 
Kedves "Hunok Angyalai"kérlek keress meg, mert egy véleményen vagyok veled. Szerintem a 
történelem és a vallás összefügg egymással. Elöször a judeo-keresztény 1000 éves maszlagtól 
kellene megszadulnunk fölülvizsgálva összes szentjeinket.Egy megújult magyar egyházra van 
szükségünk. 

Mire való a szellemierő? (Őszkatona, 2010. 09. 04. 05:28) 
Eléggé kiélesedtek a hozzászólások, nem mondom. Sajnos némelyikünk a bevetett tételek 
hasznos megvitatása helyett, Isten-adta szellemi tehetségünket haszontalan öndicsőítésünkre, 
nyavalygásunkra, föltűnési viszketegségeink megvakartatására, vitatársaink kigúnyolására, stb., 
pazaroljuk. Az alanyi észlelés szűrőiben tetszés szerint megmunkált értesülések - félremagyarázott 
álláspontok, kicsavart vélemények, összekevert hozzászólók és hozzászólások, stb. - terjesztése 
még magasabbra emelik ezen honlap által ledöntésre ítélt megosztó falakat. Például, Törpapa 
honfitársam azt írja hogy jómagam "nem mer véleményt kialakítani". Elsősorban, nem hiszem hogy 
azt mondtam vagy sugalltam volna. Egyelőre föltételezem hogy ez is csak egy félreértés és nem 
szándékos megtévesztés. Azt mondtam hogy "nem foglaltam állást". Nem ugyanaz. Véleményem 
lehet, de mielőtt állást foglalok - s az által esetleg másokat befolyásolok (még akkor is ha csak 
kicsiny mértékben) -, az egyéni véleménynél sokkal magasabb fokú bizonyosságot akarok elérni. 
Mivel hogy a megadott tantárgyban nem vagyok járatos, nem valószínű hogy azt a fokot el fogom 
érni. Másodsorban, nem hinném hogy az itteni hozzászólók ne értenék a különbséget a 
határozottság és a vakmerőség között. Valószínűnek tartom hogy avval is tisztában van mindenki 
hogy az állásfoglalás kisebb-nagyobb felelősséggel jár. Sajnos túl sokan meggondolatlanul és 
fölkészületlenül ugrasztanak másokat saját elképzeléseik elfogadtatására, esetleges 
megvalósítására. Ezeknek fogalmuk sincs a felelősségről. Akit viszont egy életen át terhelt a 
felelősség mások életéért, az nem igen szélhámoskodik. Hová lett a "tisztelem véleményedet de 
nem egyezek vele"? Közölted; közöltem; kész; vége a fonalnak (pl. Kántor válasza). Fölösleges 
erőszakolni a már közölt nézetet. Véleményt úgysem sem lehet megcáfolni mert hiányzik a közös 
tudás-készlet meg a közös tapasztalat. Hogyan lehet megcáfolni egy "szerintem"-et, például? 
Minden efféle próbálkozás képtelenséget szül. Az effajta képtelenségekből pedig további 
félreértések, ellentétek, ellenséges érzületek születnek. Képzeljük csak el micsoda szellemi erő áll 
itt rendelkezésünkre, csak itt, csak ezen a fonalon. A legóvatosabb számítás szerint is van itt 300-
400 évnyi összegyűjtött tudás és tapasztalat (durván saccolva 10, átlagban 30-40 éves, 
hozzászóló). Vajon mire lennénk képesek ha újra megtalálnánk az eszmecsere titkait, azt a 
jóindulatot és azt a kis erőfeszítést ami egy üzenet hiteles vételéhez, továbbfejlesztéséhez és 
továbbításához szükséges... 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 04. 01:57) 
Tisztelt torpapa! En szemely szerint egyetertek veled.Az allasfoglalasrol pedig a *bek@kil@s*jut 



eszembe.Mert olyan nyamnyilak(ja kerem,hogy feltem az allasom--meg mit szol a fonokom--es igy 
van ez jelen napjainkban is.Ami teny(nem kuldok fenykepet rola--azert sem)Atilla urunk odavagott 
a zsidosodas egyik folyamatanak----a ***jujdejo***keresztenyek meg ugy hozsanazzak a 
Sz.Istvant--Az ALLAMALAPITOT,hogy miota kulfoldon elek ,azon gondolkodom,hogy ez is egyfajta 
zsido trukk.MERT a magyaroknak a hazajuk csak aaz ALLAMAlapitotol lehet szamolni.TETSZIK 
ERTENI?Megint a magyarok szajaba adtak valamit.Marmint a birkak szajaba.A *bek@kil@srol*. 
Valamikor itt azon gondolkodtam,hogy civil osszefogast alakitok a Hunok Angyalai neven,mivel ezt 
valamikor a neten kozoltem,alakultak is odahaza mindjart civil szervezetek oloyan vezetokkel,hogy 
csak ma is amulni lehet.A lenyeg,hogy olyan nagy gondolatok voltak ,hogy meg az odahazai 
motoros csapatra is gondoltam.Itt megkertem egy rajzolot,es (egy idore elmaradtunk)hazakerult a 
NEM-nevu motorosokhoz(akik akkor osszezordultek)es lett egy uj csapatuk a GOJ-ok.Persze 
nemtudhattak,hiszen a rajzolonak nem mondtem meg milyen celbol kell.Erre a zsido kitalacioval 
hasznaljak osi harcosunk hatrafele nyilazo abrajat a *DICSO*GOJ-ok.Oloyan JUJDEJO 
keresztenynek megfeleleoen.Arra mar odahaza gerinc kellene,hogy az osi harcosunk abrajat a 
Hunok Angyalai nevvel hasznaljak.*Bek@k@lt@k* A Hells Angels-tol.Ennyit a nemzettudatrol--
ennyit a hazafiassagrol--ennyit a gerincrol.ENNYIT a hozzaallasrol,es a RADIKALIZMUSROL. 

Mire ez a szószaporítás (Törpapa, 2010. 09. 03. 21:13) 
Sok okos dolog elhangzott a hozzászólásokban. Nekem tetszenek távoli Hun testvéremnek az 
életből merített tapasztalatai, de Kántor és Őszkatona óvatos távolságtartását az állásfoglalástól 
ugyancsak megértem. Mégis, ezen az oldalon István mellett egyetlen érvet sem olvastam. A 
szcientológiával való viaskodás nem érv István mellett. HA EGYETLEN ÉRV SEM 
FOGALMAZÓDOTT MEG ISTVÁN TEVÉKENYSÉGE MELLETT, akkor mire ez a szószaporítás? 
Őszkatona legalább kimondta, hogy nem mer véleményt kialakítani. Ez korrekt, bár nagy 
tanítónknak határozott véleménye volt a langyosokról. Kántor megpróbálja bebizonyítani a 
feketéről, hogy egy kicsit szürkés-fehéres. Érvek: nuku. Az István-hit és István-langyosság csak 
hozzájárulnak a magyarság megosztásához, bárha mást akartok is. Indoklom: nem mertek 
világosan állást foglalni a magyar történelem legnagyobb tragédiáját okozó árulással szemben. Az 
elzsidósított szellemi légkörben ez a személy (István) megosztja a nemzetet. Vannak közösségek, 
ahol ébredében lévő magyarok dolgoznak az összefogás ügyéért, a nemzetért, de a fejükbe 
pumpált szellemi maszlagot böfögik vissza, mert nincs más. Vannak regények, van az oktatási 
rendszer a téveszmékkel, és egy két lángelme írónk. Plusz rengeteg találgatás. Tényleg nem 
tudhatjuk, hogy miért vágtuk le az áruló kezét, hogy miért lázadoztunk évszázadokig a fizikai és 
szellemi terror ellen, amit Gyejcs/Vajk szabadítottak rájuk? Ennyire nem mertek önállóan 
gondolkodni? Nem mertek következtetéseket levonni, csak ha a napnál is világosabban ragyognak 
a tények? Szerintem lehet következtetni. Például, egy okos ember számára nem kell bizonyíték, 
hogy ki nyerte a catalaunumi csatát, hiszen Atilla nem sokkal később ellenállás nélkül lovagolt 
végig az itáliai félszigeten. Ugyanezért tettem be a Trójára vonatkozó linket, szem-nyitogatónak. 
Hogy merjetek szabadon gondolkodni, mert a történelem nem olyan, ahogyan azt nekünk a 
rabtartók tanítják. És, ha már Őszkatona sem mer állást foglalni, ugyan mit lehet csodálkozni, hogy 
a magukat magyarnak hívők között hemzsegnek a szellemi homokra építők?! Nem Istvánban kell 
hinni, hanem azt a hitet kell követni, ami ellen harcolt. Akkor nem lesz szükség bájbeszédekre az 
egység érdekében, ahogyan őseinknek sem kellett. Tessék kilépni a megkövesedett szerepekből, 
és példát mutatni gondolkodásban. Mit ér a mécses, ha nem világít? Tévelygő, buta embereket 
még Krisztus sem tudott egyesíteni, előbb elmondta az igazat számukra.

Válasz (Kántor, 2010. 09. 03. 17:17) 
Kedves Őszkatona! Úgy gondolom a meglévő különbségek ellenére kölcsönösen tiszteljük egymás 
nézeteit. Mindketten diagnosztizáltuk a betegséget, Te egy azonnali műtétet, míg én homeopátiás 
kezelést javaslok. Mind a két módszernek megvannak az előnyei és a hátrányai. A nem megfelelő 
körülmények, pl. a szike életlensége miatt elvérezhet a beteg, de a hosszadalmas kezelés alatt is 
beállhat a végelgyengülés. Egy dologban viszont - attól függetlenül, hogy nem sok ráhatásunk van 
a folyamatokra - egyetértünk, a cél egy egészséges, a káros környezeti hatásoknak ellenálló 
nemzet. Bizonyára ez a közös cél teszi lehetővé, hogy egy oldalon vagyunk, és ez így jó. Kedves 
Törpapa! Amennyiben nem lennék immúnis a tüskékre mérgezett nyilakat lőnék vissza, majd 
jönnének a Te ágyúgolyóid, és így tovább. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy nagyrészt 
tőlünk függ milyen a másik, és hol húzódnak a hadisáncok. Természetesen tisztába vagy vele, 



hogy mit értek az alatt, hogy a népét jobban megismerő I. István ellenállt a nyugati érdekeknek. Az 
egy másik kérdés, hogy a belenevelt vallási fanatizmus továbbra is működött. De nem tudtak 
kiirtani minket, továbbra is magyarul beszélünk, és még van miről beszélnünk. Igen, alakulhatott 
volna a sorsunk sokkal kedvezőbben is, de sokkal rosszabbul is. A helyzet az, hogy olyan amilyen, 
de van örökségünk, ezzel kell kezdenünk valamit. Például, nem kellene árulókat trónra emelni. 
Megtehetnénk? Igen. Megtesszük? Nem. Ki a hibás? Természetesen a szabadkőművesek, a 
zsidók, a cigányok, a buzik, a szcientológusok, stb., stb. Korántsem szeretném a fenti tényezőket 
összemosni, vagy bizonyos negatívan ható tényezőket elbagatellizálni, csupán azt állítom, hogy 
elsősorban rajtunk múlnak a dolgok. Például kezdhetnénk azzal, hogy mielőtt csípőből tüzet 
nyitunk elgondolkodunk a másik érvelésén, és legalább ezen az oldalon nem anyázzuk egymást. 
(Ez utóbbit természetesen személy szerint nem rád értettem.) Baráti szeretettel: Kántor 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 03. 06:41) 
Tisztelt torpapa--Oszkatona! A nevem is utal ra,hogy en az osszefogast joval elobbre teszem mint 
Sz.Istvan.(kora)Az osszamagyarsagnak visszakell ternie a osi szerzodeshez--(amitol osi 
ellensegunk fel mint a tuztol)Kazariaban jott ki a szog a zsakbol,Atilla urunk meg 
odavagott.Nyugati keresztenyseg a mai napig a legszadistabb gyilkoskent emlegeti.Kilog a lolab. 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 03. 06:29) 
Tisztelt Vmari!Irod >>Tamogatom......amitol megerosodik a nemes magyar vonal a nepben.<< 
Egyeni kezdemenyezesnek nagyon szep.En is kezdtem ilyet ,es abbahagytam-----Hunok 
Angyalai.com---Odahaza azt kerdeztek,hogy ---mi ez?.Miert nem reklamozom?Nos itt tartonak 
odahaza,hogy reklamozni kell,oseinkhez valo tartozast.Sajnos az osszefoga nelkul nemj lehet a 
nepbe vetni semmit.Ja a hulyeseget,amitol megkergulnek azt igen.Mert a *birkak*csak 
megkergulni tudnak.Marpedig odahaza nagyon sok birka van.Lehet ram haragudni-lehet ram 
orditani--de tessek bebizonyitani az ellenkezojet! ----es nem osztok eszt,mint egyesek kepzelik----
Nyugodtan lemerem irni,hogy ha a nep hosszab ideig ilyen hitvany vezetoseget megtur,akkor 
megis erdemli.Kivetelek mindenutt vannak.A megoldas megvan--csak hat a *radikalisnak*mondott 
nemzeti vonal oda sem figyel(pedig mar jo elore figyelmeztettem a *fonokot*,hogy milyen 
problemak lesznek a parlamentnek hazudott hazban.Ma mar valasz sem jon.Nagyon magasan 
vannak az urak,megha a nemzet neveben is beszelnek. 

K.G.E. művei -> történelmi távlat (Őszkatona, 2010. 09. 03. 02:50) 
Kedves Törpapa, Kérlek, egy pillanatig se gondold hogy pártfogolom I Istvánt, még kevésbé kora 
gaztetteit. K.G.E. műveit nem azért ajánlom ezen téma megvitatására - vagy, még inkább az előtt - 
mert azok megcáfolhatatlanok, tényszerűek vagy végesek, hanem azért mert, szerintem, segítik 
kialakítani azt a nélkülözhetetlen távlatot ami nélkül a magyar királyok és koruk történelmi 
kutatását a leegyszerűsítés veszélyezteti. Más szóval, K.G.E. ezen művei, egyben áttekintve, 
megkönnyebbítik a bonyolult és változó fondorkodások jelentőségének fölfogását - melyeket 
K.G.E. "forgóknak", "örvénygyűrűknek" nevez -, úgymint azok minőségének, mennyiségének és 
hatásának értékelését. Jómagam egyelőre még nem foglaltam állást Vajk-István ügyében - főleg 
azért mert közel sem vagyok eléggé járatos azon a tájon. De szerintem minden idevágó álláspont 
egyelőre eléggé ingatag. Emiatt már korábban (ahol már tárgyaltuk ezt a kérdést) azt javasoltam a 
vitatársaknak hogy ezt a királyt a semleges "István" (s nem "Szent István") néven emlegessük. 
(Különben, szerintem, érdemes meghallgatni Vmarit is. Nem biztos hogy az eltérés köztetek olyan 
nagy mint amilyen nagynak hangzik. Ne felejtsük el hogy "megfelelő" nem azonos a "tökéletessel" 
(szép szó...), de avval ellentétben, végtelen változatban nyilvánulhat meg. Törekedjünk a 
tökéletesség felé, de a megbénulást csak a "megfelelő" elfogadásával tudjuk megelőzni. Ezt a Te 
figyelmedbe is ajánlom, kedves Vmari.) 

Kiegészítés (Törpapa, 2010. 09. 02. 23:17) 
Részletekbe nem mentem bele, mert több ezer van, de azokat a "tényeket", amelyeket KGE is állít, 
és ha igazak is lennének, szeretném a saját logikám szerint értelmezne. Még ha igaz is lenne, 
hogy "szegény" István mit sem tudott Vazul úr megvakításáról, és azt valóban sutyiban, a felesége 
intézte, hogy kedvében járjon szeretett tömeggyilkosának, merülnek fel kérdések: 1. Hogyan jutott 
el odáig az ország, hogy egyáltalán Vazult tömlöcbe vetesse? Netán csak nyaralni ment oda Vazul 
urunk, mert nem bírta az UV-t? 2. Elhiszi valaki, hogy egy ilyen uralkodó tudta nélkül, a háta 



mögött tetszőlegesen lehetett ilyesmit csinálni? Mert ha igaz, akkor István nem több egy rakás 
szerencsétlenségnél. Ha nem igaz, akkor ott tartunk, amit az elején mondtam, hogy István nem 
több egy rakásnál. Leszámítva, hogy István egy könyörtelen, számító tömeggyilkos volt. Ezt nem 
rovom fel neki, ha valaki öldökölni akar, tegye, azért van ez a játszótér. Öltek már többet is pár 
százezer magyarnál, lehet tehát a fickót nyugodtan dicsőíteni, hiszen zsizsikjeink ezt 
programozták, és bünti lesz, ha valaki eltér a programtól. Nem szabad gondolkodni! Különben is 
fárasztó. Vajknak és apjának iagzi bűne, amit tán maguk sem tudtak, az a szellemi világosság 
ellen elkövetett ellen vétek. Valódi bűn csak egy van, egyetlen egy. És ők azt követték el. A 
történelemben mindig könyörtelenül kiirtották a világosság magját, legyen szó a krisztusi 
tanításokról, manicheusukról, katárokról, stb. Európával más tervek voltak, és Árpád/Koppány 
hitének nem volt keresnivalója, pusztulniuk kellett. Aki viszont a hóhérpallost megragadta, és saját 
népének nyakát elvágta vele, az ne várjon sem megértést, sem tiszteletet. Mondom ezt annak a 
tudatában, hogy nem csak a zsizsik trollok, hanem sok magyarnak született is magáénak hiszi azt 
a mesét, amit "Szent" Istvánról költöttek. Pedig nem ő volt a fontos, hanem ami ellen harcolt! 

K.G.E. műveihez (Őszkatonának) (Törpapa, 2010. 09. 02. 22:47) 
Tisztelt Őszkatona, Én eszek arról a fáról is, amelyen rohadt szilva van, és elolvasok olyan 
szerzőket is, akiknek a műveiben rohadt szilva (is) van. Konkrét példa: azért, mert ezen az oldalon: 
http://www.kincseslada.hu/magyarsag/news.php van néhány rohadt szilva is (nyirkai jóslat stb.) 
bizony elolvasgatom őket. Ha mélyebbre ásunk, le egyetlen szerző egy művéhez, ugyanaz a 
helyzet. Az általad ajánlott kitűnő szerzővel kapcsolatban (is) vannak észrevételeim. Precíz 
elemző, korrekt módon hivatkozza meg a történelmi forrásokat, és sok új értékes felismerést tesz. 
De sok a találgatás is. Nem látja a fától az erdőt. A királygyilkosságokat összemossa, így a valóban 
lényegesek beolvadnak a többi közé, ami nem is mind volt az. (pl. Mátyás, vagy I. Béla 
megmérgezése igazi sors-tragédia volt) Történelmietlen és hiányos tudásra vall, hogy nem ismeri 
Mátyás és III Frigyes közötti záradékot, amelyet a korona visszaváltása miatt kellett Mátyásnak 
bevállalni. Jogtalanul nevezi tehát a Habsburgok trónigényét jogalap nélkülinek. (nem öröm, de így 
történt). Géza, és emlékezeteim szerint a quedlinburgi szerződés jelentőségét sem ismerte fel. 
Fogalma sincs róla, hogy miért támadták a magyarokat olyan hihetetlen erővel Árpádék 
visszatérése után, és hogy miért kellett eljutnunk a Gyejcs/Vajk féle árulásig. Kérlek, kedves 
Őszkatona, pontosítsd, hogy milyen következtetéseket vonjak én le az általad ajánlott szerzőtől? 
Ha pontosítod, megérthetem, mely tényre vonatkozik a tévedésem. Elfogadom azt is, hogy egy-
egy írás hatalmas mértékben képes átformálni a tudatot, ha az egyén megérti benne a számára új 
és mélyebb összefüggéseket. Posta Imre pl. most olvasta el Áron bácsi egyik könyvét, és nézd 
meg, micsoda cikket kanyarított a hatására: http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?
readmore=255 Ha ismered a könyvet, látod, hogy hatása az egész íráson végigvonul. Leveleztem 
egy gondolkodóval, és neki az a véleménye, hogy egy könyv írója csak akkor veszélyes, ha 
szándékosan téveszt meg. Én meg azt mondom, ha tudatlanságból ír le hülyeséget, ugyanúgy 
félrevezeti az olvasóit. Az olvasója elhiszi neki, hogy pl. Trója kisázsiában van, és elhiszi a 
következtetéseit is. Pedig nem hitre, csak önálló olvasásra és gondolkodásra van szükség: 
http://www.troy-in-england.co.uk/where-troy-once-stood/where-troy-once-stood.htm 
Ha valaki képes megérteni az ilyen cikkeknek a lényegét, mint ez 
http://ujvilagrend.wordpress.com/2008/05/04/interju-harold-wallace-rosenthal-lal-1976-bol/ akkor 
azt is képes megérteni, hogy miért nem képes, vagy csak korlátozottan a gondolkodásra. Ez ritka, 
és ezért kapunk másoktól érvek helyett néha rohadt szilvákat 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 02. 17:12) 
Amikor informaciot leirva talalunk,akkor mindenkinek az egyeni sutotokjehez merten jut el.Mert 
lehet a *Bironak*oskolaba jarni evtizedekig,megsem hoz mindi helyes dontest.Nagyon sokszor az 
egyszeru emberek megitelese -talalo-egyenes-es helyenvalo.Azt nem lehet oskolaba 
tanitani.Gondoljunk csak a Szekelyek esetere,hogy mennyi vicc van arrol,hogy helyesen-
roviden,es velosen fogjak meg a dolgok magyarazatat.A vereinkben csorgedezik,(mar 
akiknek)bennunk van,a genunkben van..stb..stb.. NEM mindenki hordozza magaban az alapveto 
igazsagot,az osi torvenyeket..stb..stb..Az armanysag-a csalas-napjainkig oly magas,hogy azt *vizet 
predikal bort iszik*viselkedessel nem lehet megvaltozatni.Most itt ne ram gondoljatok.Hanem a 
jelen orszagvezetok,es a nemzet kapcsolatara. Osszefogas nelkul pedig nemmegy. Csak egy 
pelda--nagyon sokan orrolnak ram,mert az osi torvenyek alapjan a kezlevagast(a 



tolvajnak)helyeselem.Ja kerem ma mas idoket elunk.Helyesnek tartjuk a nemzet kirablojat 
dicsoiteni.Azt meg eliteljuk,aki tolvajt kialt. Tisztelettel. 

Vmari add már fel! :D (fraktaal, 2010. 09. 02. 16:35) 
Nem értik, mert nem érthetik. Ahhoz ugyanis minimum közepes magyarnak kéne lenniük, és 
minimum közepesen kéne tudniuk magyarul. Az asztalos vagy a pék is csak akkor asztalos vagy 
pék, ha... Ajánlás magyaroknak a magyar megmaradás érdekében: Szerinted mit ér a bármennyi 
bármi ha én, te és a többiek nem ruházzuk fel értékkel, és nem vagyunk megvehetők, elhitethetők? 
Szerinted hány hét alatt pusztulna el az élősködő réteg - mellesleg irtás nélkül - ha mindenki 
nagymária lenne? Ezt terjeszd tőlem, ha már terjeszteni akarsz valamit, mert ez a helyes és 
magyar emberhez méltó emberséges megoldás: Amennyiben értékes, tisztességes, 
felelősségteljes ember vagy és jobb világot akarsz, akkor ennyi a dolgod: Az élősködő szutykokat 
VEDD SEMMIBE, mintha nem is lennének!!! Ne kérj tőlük semmit, ne tanulj tőlük semmit, ne 
használj tőlük semmit, ne szolgáld őket, ne higgy nekik, s ne félj tőlük és ne is bántsd őket!!! Ha ez 
nem megy, akkor meg csendesedj, mert egyértelmű, hogy te szorulsz rájuk és nélkülük te lennél 
életképtelen idióta! (mert én és a hozzám hasonlók a legígéretesebb haszon reményében se 
vetnék beléd semmit.) Tört-ÉN-elem, Ő-sök, GYÖK-EREK??? (Hivatkozásnak kevés.) Nézz 
magadba! Ennyi vagy most te, ezzel a magaddal kezdj valami nemesebbet, ha lehet felelősen! 
Üdvözlettel és sok sikert kívánva: Nagy Mária 

Őszkatonának (Vmari, 2010. 09. 02. 08:35) Őszkatona, totál félreértesz és félremagyarázol! Én a 
lekvárfőzéshez! nem veszek olyan szilvát, ahol a ládában rohadt szemek vannak. A lekvárfőzésbe, 
azaz "megőrzésbe", a másnak továbbadásba nem keverek rohadt szemeket. Mert ha én látom is, 
hogy melyek voltak a rohadtak, aki a "lekvárt" (vagyis a továbbított írásos anyagot kapják) már 
nem biztos hogy észreveszik az eredetileg benne maradt rohadt szemeket, ha a lekvárt 
telenyomom tartósítószerrel (vagyis igazságmorzsákkal). A fáról, ha jó a szemem és van kedvem 
kurkászni a rohadtak között én magamnak szemezgethetek, de bolond lennék onnan válogatni 
már nagyobb mennyiséget, ha a kertben van még más, egészséges gyümölcsöket termő szilvafa! 
Akiben van alapvető tisztesség, az másnak a legjobbat adja: a legjobb falatot, a legpuhább ágyat, 
az igaz tudást. Ha utóbbiban maga sem biztos, akkor inkább hallgat. Kedves Hunok Angyalai, ha 
idézel, idézz pontosan, mert enyhén szólva lecsaptad a mondandóm lényegét! Ezt írtam: "Nem 
vagyok fidesz-fan, de per pillanat egyet tehetek és teszek, magamban TÁMOGATOM A JÓ dolgok 
mielőbbi MEGVALÓSULÁSÁT, amitől MEGERŐSÖDIK A NEMES MAGYAR VONAL a népben" 

Könyvajánlat (Őszkatona, 2010. 09. 02. 03:50) 
Törpapának is ajánlom Kolozsvári Grandpierre Endre műveit: pl. Királygyilkosságok, A Magyarok 
Istenének elrablása, Őshazakutatás(sorozat). 

Kántor + (Törpapa, 2010. 09. 02. 01:22) 
Kántor hozzászólásában felbukkant egy érv-szerűség a témával, tehát István-Vajk szerepével 
kapcsolatban. Azt írta, hogy "öregkorára más lett", pontosabban "a nyugati érdekeknek, 
hódításoknak ellenálló öregkirályt is I. Istvánnak hívták. Számomra nem világos, hogy minek állt 
ellen István. Dicső tettei, miszerint figyelmeztette rokonait, hogy megölni készül őket, is többnyire 
legendák, mint bizonyított tények. Ha igazak is lennének, akkor is le kell sütnünk a szemünket, 
hogy az országnak ilyen vezetője is volt. A maiak legalább nyilvánvaló kóklerek, nem játszák meg 
magukat, leszámítva a kötelező elemeket a tömegek számára. István tudomásom szerint nem 
véletlenül vakíttatta meg Vazul, a törvényes örököst. Ugyancsak nem véletlen az sem, hogy egy 
magyarul sem beszélő külföldi uracsot tett meg utódjának (Pétert) anyai ágról. Hol itt a kemény 
ellenállás külföldnek? Akik keményen ellenálltak, azok őseink (őseim) voltak, akik még évtizedek 
múlva is harcoltak ősi jussukért, tehát hitükért és szabadságukért. Nagyon szeretnék már látni 
EGYETLEN konkrét érvet, ami bizonyítja, hogy az országért, a nemzetért mészároltatta a 
nemzetet. Még 50 évvel István halála után is lázadtak az őseink, és hát mi végből kellett Lászlónak 
és Kálmánnak brutális törvényeket hozniuk, karddal kényszerítve a kifosztott, saját orszgáukban 
rabszolgává tett magyarokat a "templomba"? (Jahve, azaz a Sátán templomába, bár az talán van 
akinek új). A szabadságharc évszázadokon 
(!) át zajlott, de csak a tatár etstvérnéppel nyílt meg az ország elhagyásának a lehetősége. Sok 
százezren hagyták itt a vérben tobzódó, inkvizíciót a magyarok nyakára ültető "nemes" királyokat. 



Az itt maradó birkáknak vagyunk a leszármazottai, és nem azé a nemzetrészé, akiket Julianus 
barát később megtalált. Kemény bégetés fogad hát minden gondolkodót, akik a vezérürük 
mestermunkáit akárcsak meg kérdőjelezni merik. Pedig, a lényeges dolgokban nagy a sötétség. 
Kántor utal az "ősvallásunkra", de persze nem fejti ki, hogy mire gondol. Talán jobb is. Az a kevél 
írás, amit Práczki és hasonló szerzők fémjeleznek, csak mélyíti a tájékozatlanságot. Náluk még 
Bodor Ernő is közelebb van a valósághoz, de sajnos egy két kifogásolható gondolata miatt sokan a 
vmari féle elvet követik, hogy ha egy fán egy rohadt szilva van, egyet sem esznek arról a fáról. Az 
ehhez hasonló felfogások csak erősítik bennem a hitet, hogy itt már régóta (kvázi Recsk óta) nem 
beszélhetünk valódi értelmiségről, legfeljebb diplomásokról, vagy idejükkel mit kezdeni nem 
tudókról. 

Nem értem... (Őszkatona, 2010. 09. 01. 22:40) 
Kedves Hun, Ne haragudj, nem értem mire utalsz a "Szo sincs rola" mondatoddal ??? 

Tenmagam részéről (Őszkatona, 2010. 09. 01. 21:28) 
Kedves Kántor, Mindig szívesen olvasom józan szavaidat. Most is nehéz bármit is kifogásolni 
mondanivalódban. De azért két észrevételedet megszeretném világítani más szempontokból. Az 
egyik a "különböző források kategorikus elutasítása más források kritikátlan elfogadását hozza 
magával" állításod. Jómagam is azt mondom hogy tanuljon ez ember mindent, minden forrásból. 
Viszont miután már egyszer megmérgezett vizet ivott egy kútból, vagy már látta hogy az azon 
kútból merített viz megmérgezett valakit, jót cselekszik ha figyelmeztet másokat. Igen, mintát lehet 
venni a vízből és azt meglehet vizsgálni, meg lehet keresni benne a mérget, talán még 
hatástalanítani és lehet. De akinek nem gyanús a viz, vagy ha gyanús is de szomjas és nem áll 
rendelkezésére a megvizsgáláshoz kellő tudás vagy fölszerelés, az egy veszély tábla hiányában 
könnyen áldozatul esik. Hogy egy bizonyos forrás kategorikus elutasítása magával hozza-e más 
források kritikátlan elfogadását, azt is talán tisztábban láthatjuk kút példával: Egy veszély táblával 
megjelölt kút, szerintem, inkább fokozza a többi kutak vizeinek megkérdőjelezését. A másik, 
szerintem kiegészítésre szoruló gondolatod, Orbán Viktor helyzetének méltánylása. Senki sem 
felelős más cselekedeteiért, sajátjaiért viszont annál inkább. Tudtommal, Orbán Viktort senki sem 
kényszerítette bele jelen helyzetébe. Helyzetét nem lehet összehasonlítani, például, egy 
katonatisztéhez aki nem utasíthatja vissza a szerinte lehetetlen föladatot. Orbán Viktor föladatára 
saját maga jelentkezett, mégpedig sokkal nagyobb tudás és tapasztalat háttérrel mint például egy 
újdonsült politikus. Tehát minden cselekedete és mulasztása felelősségét terheli, úgy jogilag mint 
erkölcsileg. A bűnöző azért bűnöző mert bűncselekményt követ el. Ha a miniszterelnök - vagy a 
pápa - föladata összeegyeztethetetlen felelősségérzetével vagy lelkiismeretével, mondjon le. Aki - 
céljától függetlenül - a gonosszal alkudozik, egyezkedik, az ne számítson se Isten segítségére se 
ember együttérzésére. Szeretettel, 

Partalan vita (Kántor, 2010. 09. 01. 18:38) 
A magam részéről úgy gondolom, a mit mond, mit tesz az elsődleges szempont, a forrás csupán 
jelzés értékű arra vonatkozólag, hogy feltegyük magunkban a kérdést; van-e rejtett szándék, 
amennyiben igen, kinek/minek az érdekében. A különböző források kategorikus elutasítása más 
források kritikátlan elfogadását hozza magával. Jelen esetben finoman fogalmazva is hiányos 
ismeretekkel rendelkezünk a forrással kapcsolatban. A hatalmi érdekeket szolgáló médiaösztüzet 
sohasem tartottam hitelesnek, sőt itt van igazán helye a kinek/minek az érdeke kérdésének. A 
szcientológia nyilvánosságra hozott céljaiban semmi kifogásolnivalót nem találni (kivételt képezhet 
a családi életet esetlegesen negatívan befolyásoló önmegvalósítási elképzeléseik), ellenben egy a 
tagok által sem kontrollálható hierarchia, vezetőválasztás, gazdálkodás, vagy pénzmozgás 
gyakorlatai titkos szándékok meglétére utalnak. Mindemellett, ebben az esetben sem vagyok híve 
az általánosságban történő lebunkózásnak. Annál is inkább, mivel sok közöttük a korunk 
ocsmányságaiban megcsömörlött magyar érzelmű fiatal, akiknek egyenes szót, hitet és reményt 
kellene adnunk és nem kirekesztést. Hasonlóképpen nem tartom jó dolognak a nemzeti oldalon 
(ha egyáltalán még van ilyen) történő orbánistázást, vagy nácizást, még inkább nem a másik 
magyarságának megkérdőjelezését. Egyet tudomásul kell vennünk a világ, a környezetünk nem 
független tőlünk, nagyon is nagy szerepünk van benne, hogy milyen a másik, milyen a túloldal, 
azaz mindenekelőtt a saját portánkon kell sepregetni. Azt látjuk, hogy mit tesz Orbán Viktor, azt 
viszont nem tudjuk, hogy milyen mozgástere van, meddig mehet el. Hasonlóképpen nem tudjuk, 



hogy mit tennének az úgynevezett radikálisok, ha hatalmon lennének. Csak gyanítom, hogy 
forradalom, mit forradalom, világforradalom híján nem sokkal többet, mint a jelenlegi kormány. De, 
hogy a kérdéses írásról is essen szó, a zsoldos hadak élén saját nemzetére törő, idegen 
neveltetésben részesülő &#8222;gyermekkirályt&#8221;, és a népét már jobban ismerő, a nyugati 
érdekeknek, hódításoknak ellenálló &#8222;öregkirályt&#8221; is I. Istvánnak hívták. Az 
ősvallásunkban pedig az volt a veszélyes, hogy nagyon is hasonlított az újvallásra, mondhatnánk 
az eredeti, romlatlan tanokat tartalmazta. Így Európa közepén akkor lett volna esélyünk megtartani, 
ha képesek lettünk volna egyszerre legyőzni Rómát és Bizáncot. Baráti szeretettel. Kántor 

Igazságos és kevésbé elítélő (Őszkatona, 2010. 09. 01. 18:01) 
Kedves bellamore, Tiszteletben tartom véleményedet, de nem értek egyet veled. Maradjunk 
igazságosak és kevésbé elítélők. Azok a magyarok akiket a sors tengere külföldre sodort lehet 
hogy nem tapasztalják, nem élik meg a hazai helyzetet, de ha "hallgatnának" - ahogy azt itt 
javasolod - akkor vajon kiderült volna-e már az ezeréves hazugság? A külföldre szakadt magyarok 
- a Bobula Idák, a Baráth Tiborok, a Badiny Jós Ferencek, meg mind azok akik lelkileg, szellemileg 
és anyagilag támogatták és támogatják a külföldi vagy hazai magyar kutatásokat - hozták 
napvilágra nem csak valódi múltunkat de hazai (pl. MTA) hazudozások hihetetlen tömegét is. Nem 
azért mert tehetségesebbek a hazai kutatóknál, hanem azért mert hozzájuthattak rengeteg, a 
hazai kutatók számára elérhetetlen anyaghoz, és mert aránylag kevesebb akadály állt fenn 
útjukban ezen a területen. Viszont más, a hazaiak által ismeretlen akadályokat kellett nekik 
legyőzniük ahhoz hogy kint érvényesülhessenek. Sokan nem vágtak neki egy új életnek ismeretlen 
földön, nem próbálták még meg megtartani magyarságukat idegen környezetben, idegen 
társadalomban, idegen műveltség, idegen gondolkodás hatása alatt. Persze, jó lenne ha minden 
magyar a Magyar Hazában élhetne boldogan, ha építhetne a magyar jövőt magyar gyermekei 
számára. De bitófán lógva nehéz küzdeni a magyar megmaradásért. Kedves mindenki, Kérlek 
mellőzzük a személyeskedést mert az rettentően bomlaszt. Ha kifogásolunk egy hozzászólást, 
akkor azt cáfoljuk meg ne a hozzászólót minősítsük. Nem szívesen törölöm a különben intelligens 
és értékes hozzászólásokat, de még a legnemesebb lovak közé is néha oda kell csapni ha nem 
egy irányba húznak. Szeretet, türelem, megértés, remény: Ezek is gyertyáink a sötétségben. Ha a 
fáradtság, a fájdalom, az elkeseredettség, a reménytelenség, a tehetetlenség kifújja valamelyiket, 
gyújtsuk azt újra a többivel. 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 01. 17:36) 
Vmari! Amikor irod,hogy >>>nem vagyok fidesz -fan de tamogatom....<<< Mit Vmari?Az OrR-
Bant--vagy Kertesz Imrust...Wittner Marit...Vagy a nagy nemzeti egyseget amit a Fityma part 
kepvisel koverkkel az elen?Vagy mi a szosz? 

Hunok Angyalai (A Hun , 2010. 09. 01. 17:24) 
Aszongya a Bellamia Judapestrol,hogy --Ki vagy te,hogy mereszelsz te itt szolni,nem itt elsz oszt 
ne oszd az eszt,hogy johetsz te magassagban hozzank...stb..stb... Csikorgasodra csak 
annyit,hogy igaz nem ott elek,de nem a nemzetem hagytam el te kis szoba IQ-s!Csak a mindenkori 
hatalom,amelyik megvont a tamogatast az MVSZ-tol mert nem az o vazallusuk kerult 
vezetonek.Eszt mi soha nem osztottunk,csak a kaposztafejuek gondoljak ezt.Ami meg a 
magyarsagot illeti,hat nem hireskednek az elmult 20-ev tavlatobol(meg az elmult 60 ev)tavlatabol 
sem.Dr Papp lajos ha mar sziven utott---nem ismerem az urat(lehet,hogy jo szakember)DE--
amikor mar az OrR-Ban-t(Aki elautozott amikor nem kellett volna) isteniti,mindig az jut az 
eszembe,hogy a *takaritono is tudja nyomni a gazpedalt.*A Wittner mari is beult a Fityma part 
koze.Hat legyen mar 56-os a tesopartba igaz? Nos ha elernek *addig*,pontosan az ilyen 
nagymagyarokmiatt vagytok olyan jo Ajropaiak. 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 01. 17:13) 
Boncsa! Megkerlek,hogy irj ujra! 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 01. 17:11) 
Oszkatona! Szo sincs rola.Igen vannak ertelmisegiek akik szivvel szolgaljak a nemzetet.Ismerek 
ilyeneket.Tisztelem ,es becsulom oket.(egy a sok kozul--Gyarfas Agnes..)Sajnos millioink 
nincsenek,de amink van szivesen megosztjuk,amikor hazamegyunk. 



Elgondolkodtató... (Vmari, 2010. 09. 01. 12:13) 
Sok mindent lehet olvasgatni Magyarországról a jobb oldali netoldalakon. El bírom képzelni, hogy 
aki kint él mennyit aggódhat értünk és nem érti, miért nem keltünk még fel az "elnyomóink" ellen? 
Pedig csak azért nem, amiért szerte a világban még nem keltek fel: mert jobban szeretjük a békét. 
Na meg az igazság az, hogy mi éltetjük EZT a rendszert a bankolásunkkal, a vásárlásainkkal, a 
tankolásunkkal, a silány minőség, a tisztességtelenség elfogadásával,a nekik dolgozásunkkal , 
amiket ugyan egyre jobban utálunk, egyre többet pofázunk rá, de azért használjuk. Na majd ha 
nem használjuk egyáltalán Te, én és sokan, azt lehet változásnak mondani! Nagy a felelőssége az 
ehhez hasonló oldalaknak, mert sokan olvassák szerte a világban és ezen keresztül alkotnak 
képet a mostani helyzetről és az un.jobb, &#8222;radikális&#8221; oldalról, amit én siralmasnak 
látok. Kb.ugyanannyi hülyeség jelenik meg általuk, mint amit a zsidó média terjeszt kifelé a 
magyarul sem tudó külföldi tudósítók kezein át. És bizony maga a jobb oldal gerjeszti az 
összeférhetetlenséget és ilyenkor elgondolkodom, hogy vajon csak a jobbikba sikerült a 
&#8222;NEKIK&#8221; beépülniük? Döbbenetes számomra, hogy senki nem állt mellém a 
Törpapával folyó vitánkban. Inkább benyelni látszanak a szcientológus maszlagot. Ennek az 
országnak Magyarország a neve, nem csonkaország. Ha Magyarországra gondolok, akkor az 
egész Kárpát-medence benne van hegyeivel, völgyeivel, földjével, népével, állataival. Ha 
Magyarországra gondolok, akkor az egészre gondolok, arra, ami nagyszerű benne, ami 
továbbörökítendő. 

Kedves Hunok Angyalai! (vmari, 2010. 09. 01. 12:02) 
Kedves Hunok Angyalai! Karvalytőkét kiszolgáló vazallusok mindenütt vannak a világban, a 
legfőbb fészke ennek pontosan az USA ha jól tudom és ugyanúgy szerte mindenfelé elegük van a 
népeknek belőlük, mint nekünk. Az tán nem összefogási hiba, hogy velem ordibálsz anélkül, hogy 
értelmeznéd, amit írtam? Hogy engem kiabálsz ki ellenségnek? Igen, tudok a TIKRÍT-ről és még 
sok először hihetetlennek tűnő dologról legtöbbször Fraktaal barátnőmtől, mert én kismiska vagyok 
hozzá.(Ő azon szerencsések közé tartozik, aki az édesapjától tudott meg olyasmiket, amiket a 
nagy átlag a netről vadászgathat csak le mostanában. Vele szoktam megbeszélni az új csodákat 
is, amiket valamelyikünk felfedez böngészés közben. 
Nem vagyok fidesz-fan, de per pillanat egyet tehetek és teszek, magamban TÁMOGATOM A JÓ 
dolgok mielőbbi MEGVALÓSULÁSÁT, amitől MEGERŐSÖDIK A NEMES MAGYAR VONAL a 
népben a buta birkaságon felülemelkedve. Nem rettegek és rettegtetek betegségtől, Nibirutól, 
háborútól és egyéb szarságoktól. Hamisságokat látva közbeszólok, hogy minél többen 
megismerjék a MAG-URAság lényegét az igazságot saját magunkról, hogy elkezdenek 
gondolkodni, meg tudják különböztetni a selejtet a minőségtől és elkezdjenek tenni érte, közben 
persze magamon is "dolgozva". Ahogy a fenti hamis forrásból való hazugságokkal teli cikket is 
meg tudják majd különböztetni a tiszta forrásból valótól. Hű, de nagyon elkanyarodtunk az eredeti 
vita tárgyától!... 

Budapest (bellamore, 2010. 09. 01. 09:57) 
Kedves "Hunok angyala" ? Miért gondolod,hogy onnan messziről "osztogathatod az észt " ??? 
Próbálj meg ITT, MAGYARORSZÁGON boldogulni ! Meglátjuk majd,hogy fog sikerülni ! Nekem az 
a véleményem,hogy aki ELHAGYTA az országot,a süllyedő hajót - az csak hallgasson, és ne 
pocskondiázza az itt maradt embereket . Arról is lehetne vitatkozni,hogy ki a nagyobb magyar- 
Papp Lajos vagy te ! 

Kedves Hun! (Boncsa, 2010. 09. 01. 08:52) 
Írtam neked a jó múltkor, de még nem kaptam választ. Lehet, hogy nem kaptad meg a levelemet? 

Magyar értelmiség (Őszkatona, 2010. 09. 01. 08:19) 
Kedves Hun, Nahát pontosan azért kertem, tisztázd kikre gondolsz, miután azt írtad hogy pártokba 
vetődtek. Igaz egyes értelmiséginek tekinthető magyar "behódolt", vagy meg lett félemlítve, vagy 
egyszerű kapzsiságból vagy önzőségből tolja a rendszer szekerét, ahelyett hogy tekintélyét a nép 
tájékoztatására használná föl. De tudtom szerint ezek kisebbségben vannak. Viszont kizárólag az 
ő hangjuk jelenik meg a zsidó sajtóban, oktatásban, szórakozás ipar propagandájában. A magyar 
értelmiség döntő többsége hiába próbálja megjelentetni figyelmeztetését. A hivatásos kutató, a 



hazafias egyetemi tanár saját pénzéből - pláne miután elvesztette állását mert kifogásolta a 
rendszert - még barátok, hazafias támogatók segítségével sem képes összeszedni annyi pénzt 
hogy "az egyszerű emberek szemét" föltudja nyitni. Ott van például az MVSZ 2008-as kiadványa, 
az a 29 tudós által írt, két nyelven kiadott, 850 oldalas 
Magyarságtudományi tanulmányok munkája, vagy a mostani 48 havi kiadásban megjelenő 
Kisencilkopédia, Magyarságtudományi füzetek. Ezeket több millió példányban kellene eljuttatni 
minden könyvtárba, minden főiskolás, minden egyetemista, minden gimnazista kezébe. A valódi 
magyar értelmiség ezekért a "szemfölnyitó" munkákért egy fillért nem kér, a hazafias kiadók 
haszonmentesen nyomtatják ki - sokszor csak az anyagért kérnek valami megtérítést. De az 
anyagi igények még így is meghaladják a többmilliárd forintot, arról nem is beszélve hogy az 
anyagot a hivatalos oktatáson kívül lehet csak tanítani. A Miskolci Bölcsész Egyesület is, például, 
évek óta küszködik, próbálja fölnyitni az emberek szemét, de a hatalom tűzzel-vassal beléjük 
folytja a hangot. Létezik egy hazafias magyar értelmiség. Ezen a honlapon is olvasható némelyik 
tanulmánya (és mi, vének is dolgozunk, sokszor késő éjszakákat hogy munkájukat ide föltöltsük). 
Ezért a munkáért még elismerést sem kérnek, de azért jól esne ha legalább szeretteik ne őket 
hibáztatnák a magyar nemzet siralmas helyzetéért. (A csoóri vagy kósa-féle becstelen álmagyarok 
pedig még csak meg sem közelítik a magyar értelmiség szintjét). 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 01. 03:47) 
Torpapa! Csaladi rokonokrol nem tudok onnan,de ennek ellenere 2004,Dec -5-e utan az internet 
vilagaban en voltam a elso aki elnezest kertem a Szekely testvereimtol,a csonka orszag 
gyalazatos viselkedese miatt,elso voltam akkor is ,amikor az elso szamu hazaarulo OrR-Ban 
Tusnadfurdoi *eneklese*utan a Parlamentben a masik hazaaruloval a Gyurcsannyal egyutt 
megszavazta Romania EU-s csatlakozasat,anelkul,hogy a Szekely fold onallosaga folmerult 
volna.A radikalizmusrol meg ne nagyon enekeljenek odahaza,ezert meg a jobbik haragszik 
ram.Valamikor EU-s szinten lefoglaltam a Hunok Angyalai nevet,mert voltak elkepzeleseim,egy 
civil osszefogasrol,a civil elet minden teruleten.Idekint megkertem egy jo rajzolot(mar elhunyt--
Bodolai),hogy a kulonbozo csoportoknak igy a motorosoknak is rajzoljon mar egy jelet.Kulonben 
odahaza a GOJ-ok hasznaljak ezt a kitalaciomat(osi harcosunk abraja hatrafele nyilaz a motoron)--
Nesze neked nemzettudat.Osszekeverni osi harcosunk abrajat a zsidoktol kapott gunyszoval. 
Kepzeld el,meg azt a nevet is bojkottaljak,hogy Hunok Angyalai.Nos ennyit oseink 
tiszteleterol.Sokan haragszanak ram,azert is mert nyiltan a Dr Papp Lajos ellen szoltam amikor 
nyilatkozott,amiben megkerdeztek tole,hogy kiben latja az orszag jovojet>--mire megjegyezte,hogy 
OrR-Ban--ban.Nesze neked civil mozgalom,amikor ilyen emberekre figyelnek.Maskulonben a 
lanyom mar jart A Szekelyfoldon.Volt egy program valamikor tiz eve,amikor megszakitotta 
egyetemi tanulmanyat,es odahaza volt a Magyar nyelvi Intezetben tanulni.Irj a cimemre! 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 09. 01. 03:19) 
Oszkatona!Ugy latom felreolvastal.Az *ertelmiseg kremje*alatt semmi esetre sem a senkihazi 
politikai partok,es vezetoikre gondoltam.Hanem azokra az ertelmisegiekre akiknek a dolga az lett 
volna,hogy folnyissa az egyszeru emberek szemet.De hat ezek tobbseguk behodoltak a 
mindenkori politikai partok --politikai korrektsegebe---Csurka is --Csori is--Lezsak is---stb..stb.. Amit 
a karvalytoket kiszolgalo vazallusokrol irsz egyetertek. 

Értelmiség krémje? (Őszkatona, 2010. 09. 01. 03:01) 
Kedves Hun, Nem értem kire utalsz az "ugyn..ertelmiseg kremje" kifejezéssel. Ha itt a magyar létet 
szándékosan megsemmisítő politikusokra utalsz, akkor csak megdicséred munkájukat avval hogy 
fölhívod figyelmüket azon károkra melyeket a nemzetben okoztak. Ezek viszont korántsem a 
magyar értelmiség elitjei. Magyarországon 45 óta a magyar értelmiség rosenfeld ávósai 
haláltáboraiba halt vagy rokkant meg, kádár hóhérai kötele alá került vagy börtöneiben hervadt el, 
külföldre menekült, vagy elnémítva sínylődik ötvenezer forintos ($250) nyugdíjból. Ugyanez történt 
a szintén szorgalmas és becsületes parasztsággal, a honszerelmes egyetemistával, és bárkivel aki 
meglátta és kimerte ejteni a száján az igazságot. Akik Hazánkat a mostani összeomlás küszöbére 
süllyesztették, azokat egyáltalán nem lehet a magyar értelmiségnek - pláne nem annak krémjének 
- nevezni, többségben még csak értelmiségnek sem. Ezeknek a döntő többsége vagy idegen 
élősködő, vagy a Hazánkban-élő-de-nem-magyar társadalom legalsóbb rétegéből kipiszkált 
lezüllött, gerinctelen, megalkuvó vagy megvesztegetett söpredék - a rosenfeld (rákosi), singer 



(gerő), stb., zsidóktól kezdve a szláv czermanik (kádár)-on meg a zsidó göncz-ön keresztül a 
közönséges gyurcsány proletárig. Jelentős magyar értelmiség befolyás a magyar kormányokban 
65 éve nincs. 

Tisztelt Hunok Angyalai (Törpapa, 2010. 09. 01. 00:51) 
Isten áldjon, amiért meg tudtál maradni magyarnak, és erőt egészséget kívánok számodra az 
összes hátralévő évedre. Jól lehet onnan kintről látni, és nem Te vagy az egyetlen, aki kintről 
jobban lát, mint sokan itthonról. Ez egy ilyen világ. Ha módod van rá, egyszer még az életben 
látogass el Székelyföldre. Nem, csak mert szép és felemelő, hanem mert szerintem magyar ember 
nem halhat meg úgy, hogy ottani testvéreink hűségét egy fejbiccentéssel legalább, vagy egy kupa 
borral, meg ne köszönje. Minden jót Néked és családodnak! Törpapa 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 08. 31. 18:24) 
Tisztelt Vamari! Abban persze igazat adok,hogy naprakeszen nekem nincs olyan informaciom az 
odahazai esemenyekrol mint akik otthon elnek.De ujra felhivnam az ertelmiseg felellossegere a 
figyelmet.Csak az utobbi 20-evben micsoda karokat okoztak a nemzetben az ugyn..ertelmiseg 
kremje.Partokb(nyiltan-burkoltan)csoportokba verodve sutogettek a pecsenyejuket.....a partok,es 
csoportok egymassal vetelkedve versengtek,hogy a Magyar Koztarsasagnak nevezett teruletet 
minnel jobban lejarassak.De mindenutt ,es minden mogott az osi ellenseget kell keresni.Nos KIK 
azok? 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 08. 31. 17:49) 
Tisztelt Vmari! Annyit meg az elozoekhez,hogy ( a lanyom itt kezdte az elemi iskolat..) A lenyegre 
ternek,mert ezeket maganban sem szegyenlem. Kik a jo magyarok?Elarulok valamit. Az 
orditozokat,az ondicseroket-a hazugokat a tolvaj magyarokat---odahaza a 
csonkaorszagban kell keresni.A gondolkodokrol.Sajnos azokat is odahaza kell keresni,mert jol 
atgondoltak,hogy-hogyan hagyjak magukra a nemzetet.Persze az odahazai ertelmiseg *kremje-
java*mminduntalan a karvalytoket kiszolgalo vazallusok kegyet kereste.Tessek megcafolni! 
Kulonben nagyon ez a ujsag-meg a neve is talalo. A Magyar megmaradasert.Hat igen vannak akik 
kuzdenek erte,(barhova is kerulnek),odahaza is--,es vannak akik a sarba tapossak .Miota itt 
mashoz is hozzalehet ferni,nemcsak a cucilista vezette tudashoz(ja Sztalin meg mindig 
diszpolgar?),bizony joggal erzem,hogy a *tukrot*odatartsam a *csipasszemuek*ele. Hadd 
szolgaljak egy peldaval--ez meg a Hun talalmanya.(nem kell elhinni,csak tartom a *tukrot* A jelen 
Iraq teuleten,ahol a volt (diktator) A Szaddam szuletett ugy nevezik,hogy Tikrit. Ez is 
magyar(nemkell elhinni) Miert? Mert odahaza a Karpatmedenceben vannak tajszolasaok is,es tobb 
heley a tyukot ugy hivjak,hogy tik. A retet(legelo)meg,hogy rit.Osszeolvasva TIKRIT. Tessek 
megcafolni!Nagyon buszke vagyok,hogy odahaza az elzsidosodott ertelmisegnek ezt az orra ala 
dorzsolhetem(meg sak mast is) Mindezek a kis szosszenesek a Magyar megmaradast szolgaljak. 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 08. 31. 17:08) 
Tisztelt Vmari!Az elso mondattal tokeletesen egywetertek.Odahaza a csonka orszagban tessek 
elgondolkodni azon,hogy most akkor *KIK is az inger szemelyek--kik a csalok--es kiki erzik 
magukat kiszolgaltatottnak!Hogy ki a jo magyar?Hat egy biztos,hogy nem a volt partok,es 
vezetojuk-az Antallok-a Gyurcsanyok--az OrR-Ban-ok..stb..stb..Ja es az oket ajnarozok-a lepten 
nyomon oket vakon kovetok! Irod,hogy>>>onnan a messzi Amerikabol.....<<< Tisztelt Vmari,ne 
tessek elfelejteni,hogy az eletet itt ugy kezdtem,hogy a nyelvet nem beszeltem,egy budos filler 
nelkul,es az allam egy budos vasat nem adott,hozzateszem a csaladommal.Persze nem 
mindenki,voltak akik kijottek,es mindjart lakast kaptak,konyhapenzt kaptak--es egy ev utan (vagy 
meg hamarabb) az allam elhelyezte oket a szakmajukban.Hat nekem ez nem jutott. ENNEK 
ellenere,a lanyom itt eloszor foiskolat,majd egyetemet vegzett,es beszel--ir-olvas 
magyarul.Roviden itt is megtartottuk a magyarsagunkat.Amig masok maskepp csinaltak,hadd ne 
mondjam,hogy hogyan.Ennek ellenere peldaul otthon voltam en 2006.Okt.23-an is,OTT 
voltam,talalkoztam tobbekkozott a Halasz Jozsival is(meg is jegyeztem,hogy oriasi osszefogas 
hibakat latok.)Persze mindjart ott delelott megjegyeztem a A radionak is,hogy a kerulet 
polgarmestere tenykedesenek koszonhetik a rendori tenykedeseket.Varjal csak a Fitymas part 
tagja a polgarmester a Rogan volt.Folytatom. 



Kedves Hunok Angyala! (Vmari, 2010. 08. 31. 08:19) 
Soha ekkora lehetősége még nem volt az embereknek az igazság megismerésére, de soha ekkora 
hazugsághalmazt sem próbáltak még begyömöszölni a fejünkbe, mint most, az internet 
segítségével. Ember, MAGÚR/MAGYAR az, aki válogatás nélkül bevesz mindent, mert ott van a 
csaliszöveg: pár ingerszó mint pl.István, Orbán, Nemzet, Magyarok, turáni átok, stb.? 
Nem tudom, hogy én jó magyar vagyok-e, mindenesetre igyekszem és messze elkerülöm a 
magukat ordítva annak vallókat, mert az öndicséret büdös, mondja a közmondás, a közmondások 
pedig a régi, eredeti bölcsességen alapulnak. Kedves Hunok Angyala, a tükörtartást onnan a 
messzi (azt hiszem Amerikából) erre az állandóan ismételgetett, pár szóba belekapaszkodó, de a 
LÉNYEGET mindig tökéletesen FIGYELMEN HAGYÓ zagyvaságra érted? Ettől gondolod Magad 
jó magyar embernek, hogy azokra üvöltöd az eszement szövegeidet, akik gondolkodnak és nem 
hajlandóak mindent galádságot csont nélkül elhinni?... 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 08. 30. 16:36) 
Hat igy is lehet.Mert akik a jelen csonka orszagban nem a *hiteles*Media utjan erintkeznek azok 
keremszepen *terroristak*.Tetszik tudni,azok akik a mondjuk az elmult20--60-stb,ev tanitasait 
megkerdojelezik azok kerem nem akartak(nak)beilleszkedni a cucilista tarsadalomba,azok kerem 
ellenesek--reakciosak--meg turosak..stb..stb.. Azok akik a Biblia *hitelesseget*megkerdojelezik 
-akik az elmult 20-ev *epito*munkajat megkerdojelezik..stb..stb..azok kerem bortonbe kerulnek 
,akik megkerdojelezik a a volt partok ,es vezetoik a NEMZET *erdekeben*vegzett munkajukat,azok 
kerem kivulallok,azok az acsarkodok,azok is acsarkodok akiknek nincs testverpartjuk..stb..stb...T 
Tessek mar a *tukorbe*nezni amit ugy 20-eve tartok kisebb kevesebb eredmennyel!Mas szoval 
-most akkor melyik *szaros*huslevesrol akarunk ertekezni?Arrol amit a jelnkori kormanyok akarnak 
belenk sulykolni--vagy arrol amit a romai papok akartak a Sauli tanitas utan-- mar tobb evszazada 
lenyomni az emberek torkan?
 
NEMesedés (Vmari, 2010. 08. 30. 07:49) 
Kedves Törpapa! Rég nem Istvánról vitatkozunk... Az eredeti etalon platinából készült. Nem 
tésztából, nem agyagból, nem fából tákolták, hanem NEMESFÉMBŐL öntötték. 
(http://www.sasovits.hu/anyag/meter/meter_sztori.htm) Ha jó minőségű, finom, tartós lekvárt 
akarok, akkor azt a jó minőségű alapanyagból főzöm be és nem veszem meg az első utamba eső 
árustól a piacon a barackot, mondván hogy az is barack. De ha a kiválasztott helyen a mellettem 
álló vevő rohadt gyümölcsöket piszkál elő a gyönyörű barackok alatti sorból, akkor továbbmegyek, 
mert bizony a lekvárfőzés is hasonló a tudás gyarapításához: Egyetlen rohadt gyümölcs is 
tönkreteheti az egészet! De nem tudom, hogy hány példát hozzak még fel a szaros húsleves 
példája mellé. Talán még Kodály mondását: "Csak tiszta forrásból!" Egy terjesztendő írás 
hitelességének mérőrúdja bennünk van, úgy hívják ezt, hogy lelkiismeret. Hogy nem adok tovább 
semmit, amiben hiba van mondván, válogassa külön 
belőle az "ocsút a búzától" a címzett, mint a Hamupipőke! Fejlődni, NEMESEDNI, NEMESÍTENI 
bizony a kritikával és a nemet mondással lehet! Mi lenne a kukoricával, a petrezselyemmel, a 
paprikával, a büdöskével, stb. ha nem egyelnénk ki? Ha válogatás nélkül hagynánk nőni? 
(Satnyák, gyengék maradnának, tán ki is pusztulnának.) Szidjuk a liberálisokat, hogy hagyták 
elhatalmasodni a bűnözést, a koszt, a rendetlenséget, az ország rettenetes elgazosodását szó 
szerinti és átvitt értelemben is. A szidásukra akkor van erkölcsi alapunk, ha mi kőkeményen rendet 
csinálunk, betartjuk és betartatjuk. A fenti írás az alattomosan vegyített, a tudatlan elmében sunyin 
leülepedő igaz/hamis állításai és az írói, a szcientológusok miatt a lelkiismeretes ember számára 
egészében hiteltelen és terjeszthetetlen. (Szaros húsleves példája...) 

Hitelesség (Törpapa, 2010. 08. 30. 01:02) 
Egy hozzászóló a hitelességet kifogásolta a fenti írásban. Ennek kapcsán két kérdést szeretnék 
feltenni: 1. Ki dönti el, hogy egy írás hiteles, vagy sem. Vagy ha nem hiteles, akkor mely részei 
nem hitelesek? Az egész? Vagy csak 15 mondat? Régen a méterrudat Párizsban őrizték, az volt 
az etalon, a hiteles (x celsius fokon) Most hol van a méterrúd, mondjuk egy cikkhez? A pápánál? 
Józsibácsinál? 2. Ha minősítéseket aggatunk valamire (netán kritizáljuk) azzal nem szolgáljuk sem 
a magunk, sem mások fejlődését. Fejlődni a megszerzett ismeretek feldolgozásával, beépítésével 
lehet. De még ez is olyan, hogy két eltérő bel-értékkel rendelkező ember ugyanazon ismeretek 
hatására teljesen különböző utakon indulhat el. Ezért tartom én részletkérdésnek a forrást, és 



nézem inkább a tartalmat. Külső tekintélyek, "hitelesítő szervezetek" véleményét meghallgatom, de 
magam döntök, meglévő ismereteim alapján. A nagytemplom függönyének az elhasadása Jézus 
mennybemenetelekor - még ha nem is igaz - számomra azt jelképezi, hogy nincs szükség 
közvetítőre Isten és ember között. Nem kellenek, papok, tekintélyek, vagy ürlékes hasonlatok, 
hogy segítsenek az önálló következtetések levonásában. István annyira nem fontos, hogy küzdjek 
érte, mert cask egy volt az árulók sorában. Nemzetünk sorsa már jóval korábban eldőlt, és 
972/973 táján pecsételődött meg. Mivel erős és Istenhívő, keresztény nemzet voltunk, sok 
pecsétet kellett tenni ellenünk, és István/vajk csak egyike volt a gonosztevőknek. Ettől még a 
zsidókeresztény egyházaknak és a szcientológusoknak ugyanúgy magvannak a maguk bűnei, 
cask nem kelletik elveszni a részletekben. 

magdimama@t-email.hu (Magdimama, 2010. 08. 29. 18:44) 
Kedves hozzászólók és vitatkozók! Én is a megengedett történelmet tanultam kis hazánkban és 
sokáig fel sem merült bennem,hogy hazugság is lehet./Persze sok egyébbel együtt/Egyszer a 
kezembe került Kós Károly:Az országépítő c.regénye.Most újra el fogom olvasni,ajánlom az itt 
vitázóknak is. 
Lehet az Ő verziójával egyet nem érteni,lehet azt vitatni,de főleg elgondolkodni.Az előttem leírt 
véleményekhez érdemben nem tudok hozzászólni.Érdekesnek és értékesnek tartottam a 
hozzászólásokat.Lassan átépítem magamnak,ha még lesz annyi időm az eddigi 
ismereteimet.Üdv.Magdimama 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 08. 29. 16:08) 
Hat mar a hazaarulok,es a senkihaziak emlegetese is szemelyeskedes?Valamikor a Nemzeti 
Hirhalo-nal is ilyesmik tortentek a Kovacs a tulaj kidobott beirokat mert tul sokat OrR-
Banoztak.Kerem engem kilehet tiltani,DE attol a tenyek meg makacs tenyek maradnak. Igy a Sauli 
(GOJ-kresztenyseg Roma iranyitsaval--A *Szentnek*avatott Istvani osmagyar odoklesek nemet 
nehezlovassag segitsegevel--osi rovas irasok elpusztitasaval--A romai Goj papok *aldasaval*a 
tobb evszazada a nemzet vakitasaval--stb..stb.. kovetkezmenye?Meg is latszik.Napjainkra 
levetitve ujra olyan vezetoi vannak a nemzetnek,akik ujra a Sauli armanysaggal kotnek 
testverpartisagot--eladjak meg a termofoldet is ,termeszeti kincseket is--nemzeti vagyont is,es meg 
vannak akik ajnarozzak oket.Szemelyeskedtem? 

Köszönöm (Vmari, 2010. 08. 29. 10:03) 
Kedves Zoli! A témához méltatlannak tartom reagálnom egyes hozzászólásokra, de maradt még 
egy zsinagóga-kategóriájú, aminek semmi, de semmi keresnivalója sincs a Törpapával való 
vitánkban. Kérlek töröld azt is a kérésemmel együtt! Köszönöm. Vadady Mari 

Személyeskedés. (>Zoli<, 2010. 08. 29. 07:57) 
Kedves Hunok Angyalai, Fraktaal, és Vmari! Kettő hozzászólást töröltem, mert azok megütötték a 
személyeskedések, egymás sértegetése, határát is de egyes szavak sem illettek ide. Első volt a 
Hunok Angyalai, majd arra válasz Fraktaaltól. Kérem ne egymást minősítjük, hanem találjuk meg 
az igaz utat egymás tapasztalatai alapján. Olvassátok csak végig újra a hozzászólásokat. 
Tapasztalhatjátok, hogy ebből már is egy nagyon értékes anyagot lehetne összeállítani. Ne rontsuk 
el mind ezt egymás sértegetésével de főleg ne akarjunk mint kedves barátom írta, zsinagógát itt 
ezen a lapon. 

Igazság (Vmari, 2010. 08. 29. 07:49) 
Törpapa a katolikus egyház tanainál hitelesebbnek mondod a szcientológusok írásait, mert "van 
igazság is" abban, amit terjesztenek? Ha így nézzük, akkor akár az Ószövetség is lehet hiteles, 
hisz van alapja, pont az, amit összelopkodtak az ősi népek eredettörténeteiből! Szoktad ezt 
ajánlani valakinek, mert "van benne igazság IS"? (Ahogy Cecília is próbálta.) Vajon egy 
irományban az eddig érintetlen olvasó számára hogy működik az elfogadás? Nem úgy, hogy 
olvasás közben találkozik pár ismerős dologgal, ami láttán kialakul benne egy bizalommal teli 
érdeklődés és szépen belekúszik egy csomó hazugság az elméjébe, amit nem tud, vagy lusta 
ellenőrizni és igazként fog beleülepedni akaratlanul, csendben, sunyin? 
Aztán éppen ugyanezen oldalon talál más írásokat, amikben RÁERŐSÍTVE megleli az ugyanerre 
a valótlanságokra való utalást és készpénzek veszi máris? Az emberek kezdenek ébredezni és 



érdeklődni az igazságok iránt, könnyen hozzájutnak mindenféléhez a neten. Ha valaki itt szövegel 
a Magyar Megmaradás című oldalon, az LEGYEN HITELES! Hozzon ide olyan anyagot, ami a 
saját maga szerint is az és ne csak "sok igazság is" legyen benne! Kérdés: ha a tányérodban levő 
húslevesbe madárszar pottyant, mit csinálsz a szaros levessel? Szépen kihalászod a puha oldódó 
matériát, aztán tovább eszed a levest, vagy kiöntöd az egészet és kimosott tányérba újat szedsz? 
Hm? Törpapa, Neked fogyasztató forrás, előadó, közvetítő, vagy akármi az, aki aljadék céllal 
gyűjtögeti az embereket, vagyis szart potyogtat a levesbe? (Ugyanezt a szaros levest próbálták 
megetetni velünk ezer éven át.) 

Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 08. 29. 07:29) 
---Aszongya a Vmari,meg az Uramatyamjezusmaria!--vigyazni a *nagymagyarokkal*mert mar ok a 
*postaimruskanal*tapasztaltak egyet,es mast.--- Szeretnem mar megkerdezni a 
nagyerdemuektol,hogy az OrR-Bannal mit tapasztaltak?Talan azt,hogy tulszarnyalta a Gyurcsanyt 
esetleg?(a likudjaval)Vagy talan olyan *Ajropai*-ak lettek mar,hogy a nemzet hazaba is zsido 
csillaggal vonulgatnak?Vagy olyan Dr Papp Lajos utanzok akik a vegen mindent az OrR-Ban-ban 
latnak? Fraktaljal mar erre egy kicsit! 

Összefüggések (Törpapa, 2010. 08. 28. 23:55) 
A pedagógusok a gyakorlatban tapasztalhatják, hogy a megértésnek van egy ideális szintje. Ha túl 
általánosan, vagy túl részletesen adják át a tudást, akkor az egyformán veszít a hatékonyságból. A 
fenti cikk vagy más írások forásainak értékelésekor csak azt szoktam nézni, bolond-e az illető, 
vagy érdemes elolvasni az írását. A részletekbe csak akkor megyek bele, ha a lényeg világos. Ez 
itt most nem áll fenn, mert mintha elveszne a lényeg. Minden sátánista érdeket közvetítő 
társadalmi csoport úgy igyekszik eladni a mondanivalóját, hogy az igazságba hazugságot vegyít. 
Miért kellene csak a hazugságot kell meglátni valamiből? Megértem vmarit, ha a 
szcientológusoktól vagy a zsidókeresztény egyházaktól próbálja óvni tudatlan embertársait, hiszen 
ezek az intézmények halálosan veszélyesek, lélekölő tevékenységet folytatnak. Kérdés, hogy ez a 
lényege a cikknek. Szerintem ha valaki olyan fejlettségi szinten van, hogy csábítja őt a szirén-
ének, vmari figyelmeztetése ellenére is be fog dőlni nekik. Én máshová helyezem a hangsúlyt. Azt 
látom, hogy a szcientológusok sajnos jobban ismerik a történelmet, mint a hungaristák, vagy más, 
magukat magyarnak gondoló társaink. Indoklom, 
mire alapozom ezt: A jovonk.info pompás cikkeket jelentet meg Istvánról, meg hogy ez mi mindent 
jelent a magyarságnak. A magyar embereket ösztönösen taszítja a gyilkosság, és ha át is van 
mosva az agyunk, a vérünk őseinktől való. Nem hisszük el, hogy őseink 1/3-át azért kellett 
megölni, és a többieket rabszolga sorsba taszítani, hogy jobb legyen nekik. Mitől akarom 
megvédeni azt, akit megölök, kedves vmari? A szcientológusok mögött álló sátáni intelligencia, 
amely újabb áldozatokat kíván beszippantani, nyilván jobban ismeri a történelmet, mint a kádári 
oktatáson nevelkedett hontársaink. Tudja, hogy az emberek ösztönösen megérzik az igazat, és ezt 
persze a saját érdekei szolgálatába állítja. Nem véletlenül van több szcientológus, mint hungarista 
Mo-on. Ahelyett, hogy azt próbálnánk megfejteni, ki lehetett az a dicsó ősünk, aki az áruló 
patkánynak levágta a kezét, sokan inkább csak az egokájukat villogtatják. Az igazságot azért kell 
kimondani, mert aki már tudja, hallotta, elolvasta, az már utána maga felel azért, hogy az 
igazságnak megfelelően cselekszik-e vagy sem, és nem a fórumon kell elszámolni vele halála 
után, hanem a mindent átvilágító fénnyel, ami előtt nincs titok, és nincs melléduma. Csak az 
igazság tesz szabaddá, ahhoz viszont tudás szükségeltetik, és nem hit. A hit csak az alap, amire 
építünk. Elég körülnézni a világban, és látni lehet, mire építünk ma. 

Amíg én itt tanyázok (Őszkatona, 2010. 08. 28. 19:24) 
Kedves Celilia, Egyáltalán nem próbáltam minősíteni szándékodat - mert azt nem ismerem - se 
megvetni véleményedet. Viszont minősítem és megvetem a zsidó bibliát, de nem akarok vitába 
szállni a héberek vagy "szentek országa" témában. Sajnos nem vagyunk olyan jólétben - nekem 
legalábbis nincs meg a hozzá kellő szaktudásom és időm - hogy egy minden szempontból 
ellenszenves háromnegyed millió szóból álló szöveget áttudjuk fésülni, s abból kitudjuk válogatni, 
csipesszel kitudjuk szedegetni az esetleges értékes anyagot. Az ószövetségnek is nevezett tanakh 
zagyvaságot kánaáni Simon mágus (apostol) tanítványai is az "ördögi világ írásának" nevezték 
(Eusebius szerint). Itt pedig az "ördögi világ írása" nem fog gyökeret növeszteni amíg én itt 
tanyázok. (Természetesen, Zoli barátom, a honlap tulajdonosa, ezt bármikor vétózhatja.) 



Háború (Vmari, 2010. 08. 28. 15:47) 
Vajon háborúik voltak a magyaroknak, vagy az idegen megszállók elleni szabadságharcai?... 
Ahogy odafigyelek, egyre több szemét szöveget fedezek fel. 

Igaz, vagy hamis? (Vmari, 2010. 08. 28. 15:37) 
A fenti iromány tele van egy csomó sántító szöveggel, amikben van némi igazságtartalom, így 
könnyen elsiklunk felettük. Pl. A Raffaello-kép alatti szöveget olvasva rendes magyar ember, aki 
ismeri ezt a történetet vajon ezt mondaná? (És ezt megismétli a hosszú szövegben is az aljadék...) 
"... akkora sarcot ígér a hunoknak, hogy azok elvonulnak." (Jaj de nehéz a zsidóskodást 
tökéletesen leplezni!...) Aztán: "Ő pedig elszakította a magyarságot keleti gyökereitől," Milyen keleti 
GYÖKEREKTŐL? Mert ugye milyen ciki lenne ha megtudná mindenki, hogy a magyarság nem jött 
sehonnan, innen a Kárpát medencéből ered és csoportjaik innen széledtek szerte a világba majd 
jöttek vissza időnként. Aztán: Röhej, de az 1000. évi rendelet valószínű, hogy Forrai Sándor 
eredetileg tréfának szánt nem régi hamisítása, aminek részleteiről itt lehet érdekességeket olvasni: 
http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=52822 Aztán: "Nemcsak vallásukat hagyták veszni a 
magyarok, de hagyományaikat, értékrendjüket, történelmüket és eredetüket is." Ez sem igaz. 
Akkor hogyan "lett" a felületes szemlélő számára pl. a Boldogasszonyból Szűzanya?... A 
hagyományok még most is élnek (persze nem a városokban), sőt lassan kezdenek felelevenedni, 
az értékrend minden rendes emberben megvan, a történelmünk és az eredetünk pedig minden 
hamisítás, tagadás ellenére egyre ismertebbé válik,csak győzzünk felnőni hozzá! Aztán: "A 
legyilkolt több ezer magyar főpap (gyógyító és történet-író Sámán és Táltos)" A MAGYAROKNAK 
TÁLTOSAIK VOLTAK! Aztán: " hogy a magyarok ötszáz éve minden megvívott háborújukat 
elveszítették." Fogalmazzunk úgy, hogy csak a vesztes háborúkat verték bele a köztudatba. Ahogy 
ez a szemét oldal is teszi. Győztes csaták, nagyszerű vezetők bizony hogy voltak és sokszor a 
behívott idegen túlerő, amivel nem számoltak döntötte el az addig bizony eredményes háborút. 
Aztán: "A nemzet széthúzása vezetett ahhoz is, hogy vesztesen kerültünk ki az első és második 
világháborúból, de még az 56-os forradalom is ezért bukott el." Milyen nemzet széthúzása???? 
(Egyre mérgesebb vagyok...) Aztán: "Hogy van az, ha bármit is mond a kormány az rögtön mást, 
gyökeresen ellenkező véleményen van?" Magyarokhoz "szónokoláskor" legalább értelmesen kéne 
tudni írni... Aztán: "Miért oszt meg Orbán Viktor?" Nekem úgy tűnik pont az ellenkezője történik, 
jóval többen sorakoznak mögéje, mint eddig bárki mögé. 
Aztán: "Miért hazudik Gyurcsány?" Jobb, ha tudatosul mindenkiben, Gyurcsány hazugságai 
eltörpülnek amellett, amit összelopott és másokkal összelopatott. Valahogy ez jobban illene a fenti 
(i)gazságokba. 
Kedves Törpapa! (Vmari, 2010. 08. 28. 14:07) 
Nem személyeskedtem, hanem feltettem a kérdést, hogy a szcientológusok oldalának 
terjesztésének mi értelme? (Most már, hogy tudjuk, az övéké...) Mennyivel nagyszerűbb lett volna 
az értelmetlen ledorongolásom helyett azt mondanod: köszönöm hogy észrevetted! Majd mellé 
megadni egy másik linket, ami sokkal hitelesebb (pl.:http://www.magtudin.org/Ismeretek%20I.htm) 
és simán a saját szavaiddal leírtakat, mert Te jobban ismered a történelem e szeletét, mint velem 
együtt még sokan! Van egy csomó írás a neten, amit terjeszteni volna érdemes, de nem azokat 
küldözgetik, hanem én is a szcientológusokét kaptam meg több helyről. Az ismereteim 
gazdagítása céljából járok ide, talán még közösséget is keresek a szó legnemesebb értelmében, 
de mivel az itt olvasottak között találok olyat ami ütközik az általam elfogadottakkal, ezért 
közbeszólok, felesleges emiatt ellenséggé kikiáltanod engem. Egy szóval nem védtem Istvánt és a 
judeokereszténységet, mert valóban fals a történet. A kérdéseidre a válaszom: Igen, a többire 
pedig nem. Az utolsóra: "nekem a jó minőségű EMBER az ISTEN. Isten (istenek) nem más, mint 
bonyolult elmeprogramok, kizárólag az emberi fejekben! Egyébként pedig minden, amitől függsz 
az fölötted van, így hatalma van rajtad, amíg ALÁveted (függeszted) magad. De ezek is mind csak 
általad gyártott vagy elhitt, hamis istenek." 
Budapest (Cecilia, 2010. 08. 28. 12:52) 
Kedves Őszkatona Nagyon félre értetted a dolgokat és attól, hogy a Bibliából idézett dolgok Dániel 
neve alatt futnak az nem azt jelenti, hogy a héberek országáról beszéltem hanem a szentek 
országáról. 
Volt benne egy bibliai kód is ami napra pontosan megtörtént (a kívánatos földön aminek a 
megszerzéséért már évszázadok óta alattomosan dolgoznak ) úgy ahogy az meg volt írva ! 



Quo vadis? (Őszkatona, 2010. 08. 28. 04:52) 
Kedves Törpapa, "Hová visz...?" kérded. "Kérem, mutassatok utat." kéred. Röviden: Nem tudom, 
és majd próbálok. Terjedelmesebben, íme: Mindenki valami-ért jön ide. Az a "valami" viszont lehet 
kíváncsiság, komoly érdeklődés, vagy egy közös vagy magán cél űzése - a szórakozástól a 
bomlasztásig. Aki egy céllal jön ide, az mind reméli hogy az itt töltött idő őt célja felé viszi. Aki 
céltalanul jön, az esetleg itt megtalálja célját, tovább halad, talán vissza-vissza látogat - keres, 
reménykedik. De függetlenül attól hogy miért jön ide, mindenki föláldozza idejét, esetleg lelki és 
szellemi erejét ittlétével. Az a "valami" ami idehúz bennünket lehet tudatos vagy tudat alatti. Így is 
úgy is, észleljük a vonzóerő hatását - a fölbérelt "látogatók" kivételével - de a tudatos látogató nem 
csak ezen erő hatását észleli, hanem annak "miért"-jét szóba is tudja foglalni. Ez a tudat, 
természetesen, semmivel sem értékesebb a tudat alatti vonzásnál. Sőt, az összpontosítás szűkíti a 
látókört. Viszont a céltalan kóborlás elkerülése érdekében, tanácsos föltenni Törpapa alapvetö 
kérdését: Hová visz? Mi várható? Mit képes termelni az ide bevetett erő? Összefogást, tiszta 
forrást, új rendet, vagy szellemi megtisztulást? Más szóval, mi-ért járok ide? Aki útját keresi az már 
jóval megelőzte mind azokat akik még azt sem tudják hogy keresni kellene útjukat. De föladata 
mégsem könnyű. Hajdanában voltak útmutatóink, a mágusok, táltosok. De ma már csak tanításuk 
töredékei maradtak ránk. Ezek viszont korántsem elegek nemzetcélunk meghatározásához. Más 
szóval nem tudjuk hová megyünk, nem tudjuk hová mennyünk. Azt viszont tudjuk hogy olyan 
életszínvonalon (itt nem anyagi színvonalra gondolok) szeretnénk élni amilyenen évezredekig 
éltünk - az utolsó ezer év kivételével. Avval is eléggé tisztában vagyunk hogy mi volt annak az 
életszínvonalnak az alapja. Ide tartozik például a magyar hivatás az emberiség fölemelésére, a 
magyar erkölcs amit a magyar értékrend hordoz, vagy a "magyarul gondolkodás" (ygyula szavait 
idézve), úgymint kilétünk többi meghatározói - műveltségünk, nemzedékrendünk, stb. Tehát utunk 
a kívánt életszínvonal alapjának megtalálása, építse, megerősítése, megvédése. Olyan ez mint 
egy iránytű. Nem muszáj látni túl a tengeren ahhoz hogy odataláljunk. Csak követni kell a 
megadott irányt mert az föltétlenül a helyes kikötőbe vezet - még viharban is. Ergo, remélhetőleg 
odá visz. Na meg, persze, az is lehet hogy Isten szándéka - földi életünket illetően - nem 
megérkezésünk valami végállomásra, hanem maga az utazás - az út megkeresését beleértve. (A 
kicsit gúnyos, "ne foglalkozzunk részletekkel", témáról csak annyit hogy nem az foglalkozik 
keveset - vagy semmit - egy témával aki még nem foglalt állást hanem az aki már meggyőződött.) 

Amíg élek, itt nem épül zsinagóga (Őszkatona, 2010. 08. 28. 01:32) 
Kedves Cecilia, A judaizmus terjesztését nem tűröm. A héber biblia (Tanakh) idézeteidet töröltem a 
hozzászólásokból. Kérlek e gonosztevő ideológiát többé ne hozd be ide a magyar szívekbe. 

válasz vmarinak (Törpapa, 2010. 08. 28. 01:10) 
Ne, tartom szerencsésnek, ha valaki ezt a fórumot pitiáner személyeskedésre használja, de 
válaszolok. Ha valaki nem tudja, hogy börtönben van, nem akar megszökni. Ha a magyarok nem 
ismerik fel azt a szellemi bélyót/kantárt, amelyet rájuk vetettek, nem is akarják levetni. Amíg a 
Stokholm-szindróma szerűségben szenvedő magyarok (Te, Kedves vmari) nem ismerik fel, hogy 
gyilkosaik kezét csókolgatják és az őket rabságba taszítókat dícsőitik, nem beszélhetünk a 
börtönből való szabadulásról. Börtönünk nem fizikai, mint ahogy az ellenünk zajló háború sem 
teljesen az. Isten kezének elengedése azt jelenti, hogy feladtuk hitünket és helyette a 
zsidókeresztény vallást választottuk. Amint elfordulunk a zsidókeresztény vallástól (és az olyan 
terjesztőitől, mint István) és visszatérünk őseink (keresztény, de nem zsidókeresztény) hitéhez, 
véget ér a turáni átok. Biztosan észrevetted, hogy Te viszont egyetlen kérdésemre sem válaszoltál. 
Kérlek használjuk ezt a fórumot méltóképpen. 

Hitünk szerint (Törpapa, 2010. 08. 28. 00:57) 
A hit mindenkinek a magánügye, kérdéseimet nem az István hívők befolyásolására, hanem az 
idelátogató gondolkodó embereknek tettem fel. Video-felvétel nem maradt fenn, és a történelmet 
(illetve a töri-könyveket) nem vesztesek írják. Vannak azonban olyan történelmi események, 
amelyek láncolatát szemlélve ok-okozati következtetéseket lehet levonni. Legjobb barátunk a józan 
ész. Aki a magyarok múltját egy ellenséges papok által nevelt, a magyarok vérszerződését, 
legszentebb dolgait, ősi vallását, hitét, ERKÖLCSÉT eláruló pernahajderben szeretné látni, az 
benne fog hinni. Ha valaki szemében dicső tett, hogy nemzetének színe virágát, rokonait 



legyilkoltatni a hatalomért, akkor Sztálin és Rákosi is példakép lehet. A különbség a bolsevik 
vérengzők és István/vajk között, hogy a bolsevikok nem oroszok, hanem cionisták voltak, ezért 
nem tudtak hazaárulást elkövetni, ahogy bajnaiék sem. Akinek nincs hazája, nem tudja elárulni. 
Istvánnak viszont nemzetét, véreit árulta el hitvány módon. 
A meghamisított történelem ellenére tudjuk, hogy István alatt és utána is sokáig voltak 
"pogánylázadások", amelyek valójában a keresztény magyarok lázadásai voltak. Belegondolt 
valaki, hogy abban a korban, telefon és net nélkül mit jelentett megszervezni egy több tízezres 
"pogánylázadást"? Képzeld vissza magad az időben. Ki tud arról, hogy István nem csatában ölette 
meg a hatalom jogos birtokosát, hanem tárgyalni hívta, és a sátorban orvul (HÁTULRÓL) ledöfette 
Koppány urunkat? Ha lett volna csata, lett volna részletes feljegyzése a dicső István krónikásai 
részéről. Volt csata, persze, csak akkor már Koppány vezér halott volt. Gellért püspök miért is lett 
szent? Azért, mert oly vitézül kínozta halálra keresztény magyarok százait, hogy az egyik lázadás 
során a nép kivégezte. Vajon miért kellett halomra kínozni a magyarokat, hogy fogadják el a 
pompás zsidókeresztény vallást? Gellért "püspök" halálát (1055 talán) követően 3 évtizeddel, miért 
kellett "szent" László-nak karddal beterelni szívének kedves népét a templomba? IV. Béla dolgait 
már sokszor leírtam, de ha az nem elég, hogy ő engedélyezte először a zsidók letelepedését az 
országban, ő hívta be az inkvizíciót az országba, és úgy gyűlölte őt a "népe", hogy a tatár 
testvérnéppel mintegy 100-200 ezer magyar hagyta el ezt a szentistváni trágyadombot 
(elnéptelenedett az ország c. hazugság, csak hát sehol a sok sír), akkor nem tudom, mivel lehet 
még embereket elgondolkodtatni. A zusa Irakban az emberek kb 20-25%-át ölte meg vagy üldözte 
el az országból. Sztálinék szintén, az ország lakosságának kb 30%-át ölték meg, hogy hatalmukat 
megszilárdítsák. Lehet saccolni, hogy az idők során a magyarok hány százalékát irtották ki István 
és dicső utódai, hogy a zsidókeresztény vallást ÉS gondolkodást (sikeresen)rákényszerítsék a 
túlélőkre. Igen, az emberek élni akarnak. Görgey tábornok is letette a fegyvert, hogy a nemzet 
fiainak színe virága tovább élhessen, mert az élet élni akar. Ahogyan van kádári nosztalgia, volt és 
van szentistváni nosztalgia is, hiszen sírokat benövi a fű, mert az élet élni akar. A tettek azonban 
beszélnek, és a tettek mögött a hit áll. Mindenki maga dönti el, hogy kősziklára, vagy homokra épít, 
de az élet vihara majd elbírálja, helyesen döntött-e. 
Hunok Angyalai (A Hun, 2010. 08. 27. 23:30) 
Nagyon sokan odahaza a csonka hazaban mar tobb mint ezer eve a *Sauli*keresztenysegnek 
ujjonganak.Holott kinyithatnak mar a csipas szemeiket.Marpedig TENY,hogy a verszerzodesunket 
nem a Koppany vonal szintette meg,hanem a Judaskeresztenyseg Geza-Vajk segitsegevel--a 
vegrehajtok pedig nemet nehezlovassaggal lett kivitelezve.Egyseg marpedig nemfog letezni a 
verszerzodes nelkul. 
Kérdés (Vmari, 2010. 08. 27. 23:27) 
Törpapa és a fenti írás terjesztése, meg az oldalukon található többié vajon hova visz? 
Szerintem (Törpapa, 2010. 08. 27. 21:44) 
Mindenkinek igaza van a maga szempontjából, de hová visz ez a sok pompás igazság? 
Összefogáshoz, tiszta forráshoz, új rendhez, vagy szellemi megtisztuláshoz? Kérem, mutassatok 
utat. 
Nem várható, hogy bárki is kibújjon a bőréből, és a cinege egerészni kezdjen, de mindenhol 
vannak alapok, alaptörvények, axiómák, amelyekre tudományágak, birodalmak, jogi és 
hitrendszerek épülnek. Van aki a scientológusokkal, van aki aprólékos részlet-elemzéssel 
foglalkozik, de tényleg ez lenne a fontos? Ez a cikk mondanivalója? Most volt augusztus 20, amely 
napon az István nevű királyt és tevékenységét dicsőítették. Ne, nem csak a judeokeresztény, és 
más sátánista földi szolgák, a magyarokat szellemi rabszolgasorban tartó erők. Nem. Sok magyar, 
sőt a magukat hungaristának nevező csoportok is megemlékeztek arról az alakról, akihez képest 
Kádár János egy talpig tisztességes bűnöző volt. A magát magyarnak hívő, de szellemileg, 
pontosabban gondolkodásában elzsidósodott magyar ember úgy nyalja a rabtartói által elé 
helyezett gondolati) képet, mint erdei vadak a sót. Stockholm szindróma? Rosszabb. Tudatlanság. 
HIszen a tudókat folyamatosan ritkították, a maradékot hatalmi eszközökkel szellemi börtönben 
tartották. Ma több munkaórát fordítanak MMO-ra az emberek, mint templomba járásra. "Elvész az 
én népem, mert kevés benne az ismeret" - panaszkodott egy felvilágosult már több ezer éve. Ezt 
olvasva legtöbben másokra gondolnak, hiszen bennük aztán van ismeret. Van, de mivel 
kapcsolatban? Hányan ismerik vajon a magyarság sorsát meghatározó quedlinburgi szerződést? 
Hogyan halt meg Koppány urunk? Nem érdekes, mondják az okosok, hiszen István bevezette a 
lusta magyarját a munka világába. Ráadásul úgy "megvédte" a "kereszténységgel" a magyar 



népet, hogy azóta sem álltunk talpra. Előtte pár ezer évig nem kellett megvédeni minket. Miért 
vágták le István jobbját? Nem tudhatjuk pontosan, mondják az okosok, nem voltunk ott. Talán 
kenyért szeletelt, és különben is, ez gyakran előfordul a nagy királyoknál, ne foglalkozzunk 
részletekkel. Turáni átok? Legenda, mondják a bölcsek bölcsei, és mi hálásan mosolygunk ezért a 
nagyszerű igazságért. Nem foglalkozunk azokkal a szörnyűségekkel, amelyeket István, "szent" 
László, vagy IV. Béla elkövettek, inkább megesszük a velük kapcsolatos marketing dumát, és nem 
foglalkozunk a tényekkel. Az okos ego persze nem olvas, hanem visszahörgi: na akard mondd 
meg te a tutit, banyek (jó esetben banyek). Persze nem képes befogadni a tutit, ahogyan a 
hangyászsün sem képes repülőt vezetni, vagy az óvodás a bonyolultabb dolgokat felfogni. 
Kérdeznék inkább tehát: - Van-e élő kapcsolatod Istenhez? Volt-e? A környezetedben van-e, 
akinek van? Ismersz ilyen személyt? - Lehet-e a homokra várat, vagy akár csak istállót építeni? - A 
judeokereszténység elterjesztói, Istvánnal az élen, igaz hitet adtak a magyaroknak, olyat, ami 
Istenhez vezette őket? - Az irányítók által nyakunkba ültetett judeokereszténységhez, illetve 
materializmushoz miáért ragaszkodunk? Bevált valamelyik? - Ha nem az igaz, Istenhez vezető hit 
a fontos, akkor micsoda? 
Somogy (Aladar, 2010. 08. 27. 17:35) 
Azert egy kis hiba adodik a lapon: Istvan kiraly nem szedett-vedett fattyu kolok volt. A vallas pedig 
nagyon elfajzott, mert O nem adott hatalmat a Papanak. A romai Papa fuggoben volt Istvan 
kiralytol.Mara pedig elfajult a dolog.Istvan nem Romai Katolikus egyhazat alapitott.De a hiba ott 
volt,hogy nem kellett volna sajat vallasunkat feladni, a nepet es a papjainkat kiirtani.Koppany kellet 
voltna, mondhatjuk. Van ertelme? Ez tortent,ide jutottunk.Most kell a talpunkra allni! Magyar 
politikusaink nem igen vannak.A zsidok megesznek bennunket,mert minden part arulo. 

hferinek (Vmari, 2010. 08. 27. 15:11) 
Az oldal: http://magyarostortenet.gportal.hu/gindex.php?pg=22598276 A magyarok azóta nem 
összetartók és bizonytalanok, amióta bevették és használják a zsidóskodó (jelző!) maszlagot. 
Azóta küzd bennük a régi zsigerekben még meglevő MAG, a jóerkölcs és a rengeteg tanult 
ostobaság, meg az elfogadott, sőt törvényekbe iktatott hétköznapi erkölcstelenség. Azért volna 
fontos helyesen értelmezve magyarul tudni, mert még rengeteg bölcsesség él a szavainkban, 
kifejezéseinkben, amik közül soknak a lényegét van egy sanda gyanúm, hogy egy adott 
pillanatban elkezdték pont az ellenkező értelemben használni. Pl. Ember tervez, isten végez. Most 
úgy értelmezzük, hogy hiába tervezgetünk, úgyis az lesz, amit isten "akar". Minden "meg van írva". 
De vajon a régiek így értették-e, vagy esetleg úgy, hogy az ember kigondolja, a benne levő 
akarattal, tudással, gyakorlattal rendelkező "isten", vagyis ő saját maga pedig megcsinálja? 
Enélkül alkothattak volna valami nagyszerűt, lehettek volna MAG-ok? Hm? A nyirkai jóslat és társai 
vajon MAG-találmányok-e?... Ha azok volnának, érezne-e az ember velük kapcsolatban valami 
fura émelygő kételkedést ott belül? Amiben hiszünk, amiről beszélünk, sőt sokan hiszünk és sokan 
beszélünk az beteljesedik, ez alapján működnek a jóslatok. Tudják ezt a rosszakaratúak is. Nem 
véletlen ez a sok egyház,irányzat, új tanok, jóslatok,képzések, stb. mind a tudatlanok, 
bizonytalanok megzavarását szolgálják. 

egy érdeklődő2 (hferi, 2010. 08. 27. 12:22) 
Most olvastam el ezt: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/figyelemre-melto-
irasok/4449. No ilyesmire gondoltam összefoglalóként, de még tovább bővíteni kellene néhány 
témával (Szent Korona, István vs. Koppány) ... 

Egy laikus gondolatai2 (Csaba, 2010. 08. 27. 10:36) 

Kedves Vmari! Köszönöm hozzászólásodat, máris többet tudok a szcientológiáról. Kedves 
Őszkatona! Elolvastam a lent megadott cikket, viszont Yotengrittel kapcsolatosan csak 1-2 
megjegyzést találtam benne. Azt, hogy a Yotengrit egy silány másolat - a teljes könyvekre érti, 
vagy a Nyirkai Jóslatra? Nekem személy szerint a kilenc "künv" - ben megfogalmazott dolgok 
nagyon tetszenek. 

egy érdeklődő (hferi, 2010. 08. 27. 10:26) 
Köszönet a gyors hozzászólóknak, akik ezáltal megvédik a (még) megvezethető sokaságot! 
Kedves Tájékozott Magyarok! Nagyon hasznos lenne egy esszencia a magyarság igaz 



történelméről született anyagokból, amely a téveszméket és megtévesztéseket lenyesegetve (ill. 
egy részlet valóságának bizonytalanságát megjelölve) tálalná felénk az eddig már bizonyított igaz 
magyar (ős)történelmet. Vagy lehetne egy könyvajánlója a honlapnak, amelyeket elolvasva 
kialakulhatna egy EGYSÉG a történelem szemléletünkben. Sajnos a magyarságnak nem csak a 
cselekedeteiben, hanem az irományaiban is nagyon nagy az ellentmondás - hogy más példát ne 
mondjak: a Szent Korona története. Vegyük észre, hogy azoknál a népeknél, akik összetartók, az 
alapok gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlenek! A magyarság alapjai hiszem, hogy a 
legtisztességesebbek. Akkor mielőbb legyen meg egy MAG-tan, amelyet kezdjünk tömegesen 
terjeszteni. Bár tudom, hogy ennek a portálnak nem célja, küldetése, de fontos lenne a portál 
témáin alapuló rendezvények, vitaestek elindítása is és ezen rendezvények megállapításait, 
kiegyezéseit aztán itt publikálni. A személyes kommunikációt, vitát, érvelést semmi nem 
helyettesítheti! Zoli! E "közösség" mozgatása a Te kezedben van, ezért is írtam ezt Neked! Mindezt 
rendkívül fontosnak tartom, mert - szerintem- mi, magyar gyökereket vallók már most 
kisebbségben vagyunk a saját hazánkban! Tehát nem szabad késlekedni, mert az '"ellen" 
szervezetten és tudatosan, óriási erőkkel hajtja végre a saját világuralmi, ezen belül pedig a mi 
(mint az igazi kiválasztottak) megsemmisítésünk programját. 

Kifelejtettem (Vmari, 2010. 08. 27. 07:37) 
Ja és kifelejtettem a legfontosabbat, azért veszélyesek, mert az előadásaikkal annak az új 
világrend gondolatainak a beépülését segítik, ami ellen minden rendes (magyar) ember küzd, aki 
fontosnak tartja a természet törvényeit, a körülötte levő közösség életét, a család, mint legkisebb 
közösség szeretetteljes működését és minden olyan emberi bölcsességet, értéket, hagyományt, 
ami évtízezredek alatt kristályosodott a legjobbá. Ahogy öregszik az ember rájön, hogy mekkora 
hülyeség mindig az újat keresni! A legeslegjobb ott van az orrunk előtt bennünk, a gyökereinkben. 
Csak észre kéne venni! :o) Az új vackok helyett nemességek pl. Pap Gábortól: 
http://www.magyartaltos.info/index.php/tar/58-pap-gabor?start=20 
Csabának (vmari, 2010. 08. 27. 07:20) 
Kedves Csaba, ha a neten utánaolvasol a szcientológiának kicsit alaposabban, sok mindent fogsz 
találni, Pl. hogy néhány tízéve tervszerűen kreált "vallás" saját istennel és mitológiával, ami főleg 
azért jött "így" létre, mert az egyházak mindenütt adókedvezményben részesülnek. Egy bizonyos 
ember hozta létre, szigorú, piramis-rendszerű szervezet és nem a jóság, okosság, tehetség által 
lehet előbbre jutni, hanem sok-sok rém drága tanfolyam elvégzésével. (Egy ismerősöm egyszer 
megmutatta a marha nagy plakáton elférő hierarchia-piramis rajzát. Közép tájtól úgy lehet följebb 
jutni, hogy valami óceáni hajózáson vesz részt az illető a saját hajójukon, ahol egy újabb tanfolyam 
elvégzése után vizsgázhat és juthat tovább. Ez az ismerős évek óta ezen a szinten topogott, mert 
4 "elvált" gyerek után fizetett gyerektartást.) A pénz csak akkor jön vissza, ha valaki szigorúan az ő 
kereteiken belül működik, nincs lazsálás és pardon. A sok pénz gyakorlatilag milliók folyamatosan. 
Aki közéjük téved és csinálja, nem hibázhat, mert csak akkor sikeres. Vannak csábító programjaik, 
hisz főleg "tanácsadásból" élnek. Vettem részt én is ilyenen munkahelyi szervezésen belül ás az is 
így működik mint ez a fenti cikk: keverve a szezont a fazonnal, a jót a hamissal. Támadják a 
kábítószerezést, az ideggyógyászatot (nem csoda, hisz ide szoktak kerülni a náluk 
összezavarodtak, kábítószer helyett pedig ők tudatmódosítanak.) Ha valaki komolyan csinálja, az 
annyi energiát, időt vesz igénybe, úgy leköti, hogy gyakorlatilag minden addigi emberi közösségből 
kiesik, legyen az család, barátok, gyakorlatilag minden gondolata a körül forog, hogy előbbre 
jusson, vagy minimum ugyanazon a szinten tartsa magát a szervezetben. Na meg az új tanokat el 
nem fogadó hozzátartozók, barátok befolyásától félő szervezet nem szokta sokáig szó nélkül 
hagyni a régi kapcsolatokat. Vagyis a Szellem szabadsága szigorúan az ő szabályaik szerint 
működik. Egyébként a neten lehet találni tőlük sikeresen elszabadultak beszámolóit, érdemes 
ezekbe is belekukkantani mielőtt követendőnek hiszi valaki a Szellem szabadságának hirdetését... 

Összekevert /2 (Őszkatona, 2010. 08. 26. 23:43) 
Az "Isten maga az élet..." meghatározás túl szűk. Grandpierre Attila szerint (is) a magyar 
hiedelemben Isten három erő-összesség, három szempontból nézve: Élet-öntudat-anyag, lélek-
szellem-test, érzés-gondolat-téridő jelenség (Grandpierre a téridő jelenséget atomnak nevezi). 
Vajk-Istvánról keveset tudunk. Tudjuk hogy az ő ideje alatt történtek az említett események de azt 
nem hogy milyen mértékben volt felelős azokért. "náci... Ilyen szörnyű teljes kúltúrát eltüntető 
gondolata legközelebb Adolf hitlernek volt... náci könyvégetés..." Föltűnőek ezek az elcsépelt 



zsidó-bolsevik kifejezések (helyesen, "nemzetiszocializmus"). Tudtom szerint Hitlernek semmiféle 
"szörnyű teljes kúltúrát eltüntető gondolata" nem volt. Viszont kiakarta űzni a zsidó ideológiát a 
német műveltségből. Egy ideológia pedig semmiképp sem nevezhető "kultúrának". A habsburg, 
lenin, kohn, sztálin, rosenfeld korszakokban viszont tombolt a magyar műveltség pusztítása. 
Szerintem helyesebb lett volna azokkal példázni ezt a témát. a "szent jobb"-nak nevezett kéz 
eredete, levágása még nem tisztázott. 
"magyar főpap (gyógyító és történet-író Sámán..." Tudtom szerint a sámánoknak semmi közük a 
magyarokhoz. Ezt a kapcsolatot a finnugristák találták ki - és terjesztik. Voltak sámánok, de azok a 
főleg északi népek papjai voltak, akik esetleg látták és lemajmolták táltosaink mozdulatait, énekeit 
- anélkül hogy értették volna azok jelentőségét. "vallásukat hagyták veszni a magyarok..." A 
magyarok nem "hagyták" vallásukat veszni hanem vezéreiket, tanítóikat a "szent-szék" 
alkalmazottjai vagy ügynökei meggyilkolták vagy elűzték. A magyar hit vallását, gyakorlását 
fejvesztéssel büntették (Thuróczi). Értékrendjüket pedig még máig sem nem hagyták el - persze 
ma már van azért kivétel bőven. Sok mindennel egyet értek de a cikk írója vagy nem érti a "tény" 
szót vagy vakmerően rendelkezik vele. Szándékosan vagy véletlenül összekeveri a tényt, a 
valószínűt, a föltételezhetőt, a valószínűtlent, meg az elképzelhetetlent. Az igaz hogy a széthúzás 
már egy jó ideje tart. De ennek semmi köze sincs semmiféle átokhoz. A bankárdinasztiák óriási 
összegeket (természetesen, a mi pénzünkből) és erőfeszítést vetnek be ezen "széthúzás" 
fenntartására (nem csak nálunk). Módszerük változó: Gyűlölet keltés a válogatós jutalmazástól a 
szerződéses fegyveres erőszakig. De kedvenc módszerük a becsapás: Elidegenítik a 
szomszédokat - még családtagokat is - egymástól szakadatlan híradó hazudozásaikkal - hirdetik 
és fokozzák a különbségeket; irigységet, igazságtalanság érzést és önfenntartó bosszút keltenek 
nem megérdemelt jutalmak osztogatásával, és igazságtalan vádak és büntetések kitalálásával, 
fölfújásával, végrehajtásával; szomszédot szomszéd ellen uszítanak más, megosztó, bomlasztó 
cselszövésekkel. Ha megszűnne ez a hadjárat ellnünk, az emberiség természetes 
együttműködése (szerintem) rövid időn belül önmagától helyreállna. Egyelőre ennyit. 

Összekevert /1 (Őszkatona, 2010. 08. 26. 23:41) 
Kedves Csaba! A Yotengrit-et - többek között - itt tárgyaltuk. Nagyon úgy néz ki hogy a Yotengrit-
nek nevezett írás egy silány hamisítvány. 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/figyelemre-melto-irasok/4449 Jó, de nem 
kifogástalan (Őszkatona, 2009. 08. 08. 21:01) Kedves Vmari! Nagyjából egyet értek 
hozzászólásoddal. A cikk írója vagy tájékozatlan vagy kérdéses szándékú. Egy néhány észrevétel: 
"Turáni átok..." Az átkozódás, megátkozás, elátkozás ismeretlen az ősmagyar hiedelemben, 
hagyományban, szokásban. Ilyesmit még a minket megvető írnokok sem írnak rólunk sehol. Ez a 
jellegzetesség a zsidóisten ismertetőjegye melyet annak terjesztői és hívei hozták be Hazánkba 
(pl. mózes könyvei). Elképzelhetetlen hogy efféle kezdetleges népekre jellemző (néger, zsidó, 
cigány) babonával táltosaink foglalkoztak volna. Viszont egy leigázó hatalom számára hasznos 
elhitetni a rabszolgaságba kényszerített néppel az efféle babonát nehogy kutatgassa balsorsa 
valódi okozóit. "Attila halála után nem volt győztes utód..." (Atilla, s nem Attila. Attila egy a mai 
magyar 
keresztnév). Egyelőre nem tudjuk hogy volt-e győztes utód. "hazamentek Szittya országba 
(Szkitiába..." Szittya országának, Szkitiának szíve valószínűleg a Kárpát-medence volt Atilla előtt 
is, után is. Tehát ha elmentek, akkor nem "haza" mehettek - de valószínűnek tartom hogy nem 
"mentek el" sehova. "már nem hunnak, hanem székelynek nevező..." De igen. Még 1554-ben is 
mindig hun-szkítáknak hívják a székelyeket is, magyarokat is egyformán - megkülönböztetés 
nélkül. "engesztelő áldozat is létezett..." Ilyesmit senki sem említ az ősmagyar hiedelemben. A 
magyarok áldomást isznak, esznek, de az "áldozat" fogalmat csak a zsdókrisztiánizmus hozta be. 
(A zsidók istenük dühét és bosszúját "engesztelő áldozatokkal" - állatok (és emberek) 
lemészárlásával - próbálják csillapítani. Szerintük a zsidóisten élvezi a vérontást, s annak láttára 
megbocsájtja bűneiket.) "az ISTEN szó is két ősi istenség..." A magyar hiedelemben sehol sem 
találkozunk a két- (vagy több-) istenség fogalommal. Badiny (és mások) szerint is az "IZ(AZ)-TEN" 
szó maga ("ten") az örökkévaló-bőlcsasség (pl. brahman, vagy latin, logos, János 1:1) Egyisten 
fogalom címkéje. Az Atya-Anya, illetve, Atya-Anya-Fiú fogalom nem több isten-személy egyesülése 
- mint például a zsidókrisztiánizmusban - hanem az Egyetlenegy-Isten fogalom következtetéshez 
kellő - ember által megfigyelhető és fölfogható - isteni megnyilvánulások összessége. Ezt a 
fogalmat jelképezi a mi "GIM", azaz, nőstény szarvasunk is (Csodaszarvas) melyet a szkíta 



kincsek egyike, a szoptató (agancsos) anya-szarvas, meg is örökít. 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/badiny-jos-ferenc/4170 

Egy laikus gondolatai (Csaba, 2010. 08. 26. 12:38) 
Kedves Vmari, A Szcientológiáról, amiről eddig csak hallottam, de nem tudom pontosan mi az, a 
neten talált információkból azt látom, hogy a Szellem szabadságával foglalkozik, azt állítja, hogy az 
ember szellemi lény amely tapasztalataiból tanulva halad előre a megismerés útján. Tehát eddig 
ezzel semmi gond nincs. A fenti írást olvasva és összevetve mondjuk az Arvisúrákkal(amely 
feltehetően a több 1000 éves történelmünk) és a Yotengrit vallás tételeivel(amely az ősi magyar 
vallás) mindenképpen világosan látszik, hogy sem István király sem a Római kereszténység nem 
volt a magyarság javára. Szorgos kezek pedig még mindíg nagyon munkálkodnak, hogy ezt a 
népet a sötétben tartsák. 

Bocsánat. (>Zoli<, 2010. 08. 26. 09:59) 
Igazad van kedves Vmari, ezt nem oda szándékoztam de mivel Délvidéken töltöm szabadságom 
talán megbocsájtató elhamarkodás amit már is kiigazitottam. 
Igaz történelmünk szálai (Vmari, 2010. 08. 26. 07:51) 
Most látom, hogy a szcientológusok cikke az Igaz történelmünk szálai rovatban van. Ugye ez 
vicc?... 
Ébresztő, ők SZCIENTOLÓGUSOK! (vmari, 2010. 08. 26. 06:56) 
Kedves magyar Jóemberek! Mielőtt önként és dalolva terjesztenétek valamit saját magatok ellen, 
érdemes volna megnézni az impresszumot!!! (Itt a bal oldalon: a KIADÓ-t.) Ezt a szart elolvasva 
fura érzésem támadt, mert néhány igazság van benne, de keverve rengeteg hazugsággal és 
minden cikkében elbizonytalanít, mindent tagad, hitet rombol. Csupa nagy betűvel emeltem ki a 
SZCIENTOLÓGUSOKAT. (A barikad.hu szerint: http://barikad.hu/node/16927) FÜGGETLEN 
SZABAD EURÓPA | nemzeti gazdaságpolitikai hetilap Kiadja: NEW AGE MÉDIA KFT. Magyar 
kisvállalkozók tulajdona (mármint SZCIENTOLÓGUS kisvállalkozók!) Felelős kiadó: A 
Főszerkesztő ELEK ATTILA Ügyfélszolgálat: Stafankovics Katalin (20) 213 0302 Keresse 
munkatársunkat kérdéseivel munkanapokon 8-12 óráig. Ha a szám esetleg foglalt a telefon által 
kijelzett számot 24 órán belül visszahivjuk. Írjon az ugyfelszolgalat@szabadeuropa.com e-mail 
címre. Hirdetésfelvétel és előfizetés: Posztulatum Bt. Menyhárt László (20) 213 0155 
info@szabadeuropa.com Állandó szakértői tanácsadó testület: GYURKA ANDRÁS, Sales Radio, 
értékesítési szakértő SZABÓ GÁBOR TEAMTUNING BRÜSSZEL CENTER Kft., a pályázati 
szakértő A KZEGYENSÚLYOZOTT EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY 


