
az minek?
(Tomi, 2009.08.19 22:46) 

Én igazi Sárvíz-völgyi vagyok, családom egésze: 
Vajtáról,Pusztaegresről,Kálozról,Sárszentmiklósról stb. való. Úgyan ismerem, a "besenyő-
származást", büszke is vagyok rá, de általánosságban nem él az eredet-tudat, csak a müveltebbek 
tudnak róla. 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2009.07.19 14:57) 

Kedves Kikerics, hát nem találtad el, de amúgy már otthon vagyok mindenhol, s a veszekedést 
nem annak romboló, hanem építő oldaláról közelítettem meg. Amikor az eredménnyel zárul, 
kiderül az igazság stb. Amúgy gyűjtögetem az anyagot, s a tudást, s amikor együtt lesz a kettő 
közölni is fogom. 

Válasz 

Besenyök
(>Zoli<, 2009.07.19 09:16) 

Ujabb adat a besenyökröl. Részlet: 

A Tatárok 1241-ben a Vereckei -és a Rodnai-szoroson és a Bodzai hágón törtek Magyarországra. 
A besenyök és a kunok akik körülbelül ugyanazon a területen laktak, mint a magyarok a 
honfoglalás elött, mejdnem kivétel nélkül a RADNAI-szoroson jönnek Erdélybe és a Szamos 
völgyén át rontanak be Magyarországba...

Ugyan itt található: 

Porphyrogennétos bizánci császár azt irta, hogy a besenyök akik akkor a mai Baszarábiába és 
Moldávia területen laktak négynapi távolságban vannak a magyaroktol... 

Válasz 

Emese
(igazad van, 2009.07.19 05:16) 

De meg mindeg nem arultad el hogy hol, es mikor jottek a Besenyok, es voltak a verszerzodes 
idejen. Az allitasaid meg nincsennek alatramasztva. Az hogy keresd meg magad, az szerintem 
nem eleg. Az arvisurat olvasva es eddigi utalt irasokbol az derul ki hogy a besenyok kesobb 
erkeztek a karpatmedencebe. Tomegesen. Mert elszorva kissebb csoportok a birodalmon belul 
koltoztek, igy tobb mint valoszinu besentok es mas torzsekbol is jottek a karpat medencebe. 
Nem allitom azt hogy a besenyok nem reszei a magyar nepnek. En csak a bejovetel idejevel nem 
ertek egyett.
udv
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Válasz 

1kikerics@gmail.com
(Emese, 2009.07.18 12:43) 

Kedves Gyula,



utolsó mondatod tipikus anyaországi. Ki veszekszik veled? Senki. 
Miért vagytok állandóan darázsfészek? Ezt fejtsd meg, és mindjárt nyugalom lesz. 

Én már kielemeztem, de nem irom le ezt a jelenséget. Sokrétű, összetett jelenség, amit eddig 
sehol sem tapasztaltam. (Eddig három országban laktam). Abba kellene hagyni, mert igy nem 
lehet előrelépni. Pedig a magyarban óriási potenciál van. Kár ezt igy elpazarolni.
Több tudásra, és több alázatra, szerénységre volna szükség. Nem biztos, hogy mindig mi tudunk 
többet a másiknál.

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2009.07.17 16:25) 

Hát igen, miután mindenki (ez költői tulzás), mindenkire megorrólt, akkor rájöhetünk 
gyermekkorom egyik szólására, hogy Csángliában még az ég is kék! Na aki ezt megfejti, jóval 
elöbbre jut a dolgok megértésében. Jászok, kunok, hajduk, besenyők, de szégyelem nem tudom 
mindnek a nevét, azonban meggyőződésem, hogy a kalotaszegiek is külön nemzettség, s az 
alszegiek a csángó-besenyőkkel rokonok, szegről végről. De hát rokonok közt jól esik a 
veszekedés. Ne haragudjatok rám. Veszekedhettek amennyit akartok velem. 

Válasz 
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