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nemtudom@freemail.hu
(Máguskácska, 2011.10.26 02:13) 
hogy a kedélyeket tovább borzoljam két kis anekdotát osztanék meg veletek ami ide is elvezetett:
egy ausztrál lány(etnológus volt) mesélt nekem az ottani bennszülöttekről, valamint arról hogy már 
kevesebb mint 100an beszélik az ősi nyelvüket aminek megannyi szava megegyezik a magyarral...
(több mint 80ezer éve ott kóborolnak)

egy holland nyelvész professzor mesélt arról, hogy a Google-tól kapott jogdíjából él, amit a magyar 
nyelvnek köszönhet ami szerinte a leglogikusabb nyelv a földön, ugyanis nyelvek matematikai 
modellezésével foglalkoztak az egyetemen. A Google nyelvhelyesség ellenőrző programja (a zöld 
hullámos aláhúzás) bizony a magyar nyelv algoritmusára van megírva.......... 

pistosz64
(Istvan, 2010.10.17 03:10) 
Ugy 9-eve kerult a szemembe egy szalka.
Ez azota mar nagyon nagyra nott!A talmudista judeizmus.Sajat boromon tapasztaltam,mikor 
elmentem szerencset probalni az Operencian tulra,meg azon is tulra az USA-ba. Szerettem volna 
zoldkartyat a munkavallalashoz. Dolgoztam sokat,rangon aluli munkat persze. Nem akartam 
elhinni,mikor mondtak,hogy a zsido szarmazasuak nagyon gyorsan megkapjak a papirokat!Csak 
igazolni kell az anyai agon szarmazasukat. Es ez hivatalosan,nem pult alatt! Sajnos a penzukkel, 
erkolcstelensegukkel, hazug politikajukkal/vallasuk, holoiparjuk/megrontjak a vilagot! A holokauszt 
"megeroszakolastan" ugy vettem eszre nem csak engem idegesit. Azt nem ertem,hogy a holokauszt 
miertjerol miert nem beszelnek?? Miert kovetkezett be? A tortenelem folyaman es a jelenben is az 
mutatkozik,ok azok akik ezeket a hasonlo buncselekmenyeket elkovetik. Az kiabal akinek a haza 
eg! Most mar lassan ugy is kiderulnek a turpissagok,de hogy mit hoz a jovo? 
Szerintem is terjunk vissza minnel elobb a gyokereinkhez es alapozzuk ujra a jovonket,mert 
maskepp elveszunk a fold szinerol orokre!

Sokkal szebb jovot!
Pisti 

Tan-ulság
(Őszkatona, 2010.10.13 02:41) 
A Szent Korona Tan a magyar hiedelem és a magyar törvények megcsúfolása, meggyalázása. Ez az 
iromány egy ránk erőszakolt judeokrisztián eltorzulás történeti lenyomata, egy eseményleíró 
tananyag, amely a tanítás alapjának azt a Tórát tekinti, amelynek végrehajtási utasítása a Talmud. 

A Szent Korona Tannak semmi köze sincs a sok ezer éves (valódi magyar) Szent Korona 
Értékrendhez (Eszméhez). A Szent Korona Értékrend szerint az alapelvek alapja (Alkotmány) a 



magyarság történelme által bizonyított magyar alapelvek. A Szent Korona Tan szerint az alapelvek 
alapja (Alkotmány) az 1100 év története. Óriási a különbség. A Szent Korona Értékrend (Eszme) az 
ősmagyar gondolkodás és világnézet. A Szent Korona Tan a magyar nép leigázásának műszere 
(eszköze) .

"Láthatjuk, ekkor, ez időkben szakadt meg a Szent Korona Eszme valós használata, amit felváltott a 
Szent Korona Tan, amely megszakította, halállal bűntette az ősi Öregisten népet és nemzetet védő 
igazságos nyílt megvallását és ezzel gyökértelenné tettek bennünket, s egy tőlünk idegen nép 
történelmét, a Torát fogadtatták el velünk követendő példaként, megtagadtatva velünk a Mi 
Istenünket, a magyarok Istenét (Botos László). 

A Szent Korona Értékrend érvényesíthetetlen EU tagállamként, de a Szent Korona Tan egyesíthető 
bármelyik zsidó-ideológiára alapozott szervezettel.

(Lásd: http://www.magtudin.org/Ismeretek%20I.htm, http://szkszhu.szksz.com/Alap1.pdf)

pistosz64@
(Istvan, 2010.10.13 00:05) 
Tisztelt Oszkatona!

Nagyon erdekes es hasznos ez az ismeretanyag! Remelem mas is merit belole! Koszonom!
A Szent-Korona-tannal kapcsolatban varom meg az olvasotabor hozzaszolasat, mikent tudnank 
helyrehozni hazank jogrendszeret?
Hogyan lehetne az emberek figyelmet felkelteni?
Az elozo hozzaszolasomban emlitettem peldat ra, terjesszuk a tenyeken alapulo igaz 
tortenelmunket!

Udv. Minden hozzaszolonak: Pisti

Talán segít
(Őszkatona, 2010.10.12 21:45) 
Kedves István,

Megpróbálok egy kicsit segíteni. Nem vagyok történész, s ezért csak mások kutatásai eredményét 
tudom továbbítani.

1. Nem tudom a magyarok eredetét tudományosan megállapítani, Szerintem senki sem tudja.

2. Fél millió évvel ezelőtt élő, szerszámhasználó ember maradványait találták meg Vértesszőlősön. 
Ez az embertipus származott szét a világba.

3. A Kárpát-medencei ember a mai gondolkodó, homo sapeins, ember őse (P. V. Tobias 
antropológus).

4. A Kárpát-medencei lakós keleti kapcsolata már az ős-kökorszakban megvolt. Az ős-kökorszak 
2,4 millió évvel ezelőtt kezdődött és 12.000 évvel ezelőtt lett vége (Gábori Miklós, Gáboriné Csánk 
Vera, László Gyula, régészek és Grover S. Krantz, antropológus).

5. 80.000-30.000 évvel ezelőtt élt az ősember. 70.000 évvel ezelőtt Európában és a Közel-Keleten 
már értelmes, egyenértékű ember lakott. Ez az ember az utolsó eljegesedés előtti meleg korszakban 



élt. 

6. A különböző etnikumok, genotípusok, hirtelen alakultak ki az ősember kora vége felé. A magyar 
a kaukázusi-nak nevezett faj.

7. 12.000-10.000 évvel ezelőtt a Kárpát-medencei lakós magyarul beszélt. A magyar nyelv innen 
rajzott ki keletre és nyugatra (Krantz). 

8. A világ legrégibb, 7.000-7.500 éves, írása a Tatárlakai leleteken van (Torma Zsófia). A Tatárlakai 
leletek vegyi tartalma ugyanaz mint a többi környéki agyag.

9. Folyoközbe (Mezopotámiába) az írást a Kárpát-medencéből hozta a most Djemdet-Nasr-nek 
nevezett nép (ásatások helyneve).

10. Minden fémkor a Kárpát-medencében indult el és fejlődött ki (John Dayton ). Pl. A Bronzkor 
már 7.000-8.000 évvel ezelőtt virágzott nálunk. Nyugatra csak 3.000-4.000 évvel később jutott el.

11. A most szumir-nak (szabir) nevezett nép és a magyar-hun-szkíta-szarmata-avar (stb.) nép 
valószínűleg ugyanabból a népből származik. Ezeket a belső és külső nép-neveket részben ezen 
terjedelmes nép különböző szomszédai adták elődeinkre az évezredek során.

12. A magyar nép Európa, bennszülöttje, őslakósa. A Samino et al mtDNS kutatások (2000) 
kimutatták hogy a legősibb európai genetikai jelzők legnagyobb százalékban a magyar lakósságban 
vannak jelen (pl. M173, 73%). Az M173 keleti elágazása (M17, Eu19) pedig a magyarokban a 
legnagyobb arányú. Ugyanakkor, a magyart jellemző M173 a (kaukázusi) európai lakosság 50%-
ban is jelen van, ám a magyar lakósságban egyes jelzők (pl. M178 és TAT) hiányoznak. Egy zárt 
közösségben az effajta elágazáshoz (M17 Eu19 és Eu 18 az M173-ból) 30.000-40.000 év szükséges. 
Európa őslakósa pedig egy zárt közösség volt mert akkor más nemzetségek még nem laktak itt. Ez 
azt jelenti hogy a magyarok már a würm jégkorszak előtt Európában éltek, innen rajzottak ki keletre 
és nyugatra, és hogy mindenki más csak később jött ide (Többnyire, Cser Ferenc - Darai Lajos, 
Kárpát-medencébe gyökérző magyar folytonosság).

Egyelőre ennyit. 
Szerencsés kutatást.

pistosz64
(Istvan, 2010.10.12 03:13) 
Udvozlom azokat akiknek helyen van a feje es foleg az esze!
En egy alapmuveltsegu ember vagyok.A tortenelem nem tartozott a kedvenceim koze tanulo 
koromban.Most kezdem felismerni ennek a miertjet! 
Mert nem fogott meg! Azert nem fogott meg,mert nem volt erdekes! Nem tettek erdekesse! 
Szerintem ez tudatos volt/70-80-as evek/.Jo,lehet hogy csak most vagyok ra fogekonyabb,de ugy 
erzem segit ebben a hazafias erzelmem is.Az a felismeres,hogy hany szaz eve taposnak minket,ez 
fajdalmat okoz!Utalom a haracsolos nemzeteket es embereket!Meg a hazugokat!
Mas! Kernek egy kis segitseget! Sajnos sokan vagyunk,akik nem latjak tisztan a tortenelmunk ezen 
reszet sem,jomagam is.Roviden: Mi Magyarok tehat ket iranyba indultunk Azsiabol? Karpat-
medence iranyaba /nyugatra/ es "Amerika"fele keletre?Ez kb.mikorra teheto?
Nagyon szeretnek reszt venni az igazsag terjeszteseben.Vannak ismeroseim sokfele a 
vilagban.Valaki,ha megtudna fogalmazni egy par mondatban a lenyeget,figyelem felkeltove lehetne 
tenni.Sajnos ezt ugy hivjak "reklam'!Ma az emberek az interneten nagyon sokat kommunikalnak,
ha eredmenyt szeretnenk,akkor egy hatasos rovid szoveggel felnyithatnank a SZEMEKET!Sok-sok 



e-mail mindenfele es kapcsolat!Hasznaljuk ki a technikat mi is!
A masik lenyeges tema a Szent-Korona tan jogrendszere.Szerintem.Hanyan tudjak,hogy mi a 
lenyege itt az orszagban?A nagyjanak fogalma sincs,de velemenye van!Magaban foglalja a tobszaz 
eves Magyar gondolkodast,jogrendszert,ami eleg jol mukodott.Alkotmanyunkat 
megvaltoztathatnank,ha az emberek tisztaban lennenek csak azzal,hogy miert is jo az nekik,ha 
jogfontonossagot szamba vesszuk.Sokat beszelnek errol torteneszek,politologusok,de az orszag 
nepe FOLEG egyszeru emberekbol all.Azert tartunk itt,mert nincsenek jol tajekoztatva/becsapjak a 
magyart/.Egyszeruen tudatni kellene mindenkivel milyen haszna szarmazik a nemzetnek a 
MAGYAR embereknek ,ha elfogadjak.Sok sotetlelku tortenesz a jobbagysagot meg a kiralysagot 
latja benne es terjeszti.Na az biztos,hogy nem magyar identitasu stb.-stb. Nemzeti erzelmu 
torteneszink irhatnanak egy tomor szozatot a Magyarsaghoz ezzel kapcsolatban! Szivesen es 
buszken terjesztenem!! Szivbeli udvozlettel: Pisti 
/Aki meg elezni akarja a nyelvet rajtam,annak elore megmondom,hogy a nyelve tokja itt van nalam!
Bocsi!/

alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2010.10.08 08:47) 
Ezeket a tényeket nem tanítják a magyarnak mondott történelembe. Miért is!?
Mert akkor a zsidóság olyan háttérbe kerülne, ahonnan nem egyhamar jöhetne elő. A magyarok 
dicsősége elsöpörne mindenféle holodumát meg egyebeket. 

Ki mondta?
(Eszter, 2010.10.07 14:28) 
Ugyan ki mondta,hogy "szent István "előtt nem volt olyan uralkodója őseinknek,akit ugyan 
lehet,hogy nem pont KIRÁLY-nak hívtak,de azt a szerepet töltötte be?
Attól még,hogy a római katolikus egyház elsőként őt ismeri el,korántsem biztos,hogy úgy is 
van...SŐT! 

blm38@rogers.com
(Bela L Molnar, 2010.10.06 22:51) 
"A régészeti leletek között fokosokat találunk, és a magyar koronázási jogar és országalma 
hasonmását. Móricz szerint is: ez a kettős keresztet hordozó aranyalma, tulajdonképpen a földgolyót 
jelképezi." . . . . . . . . . . . . ennel a resznel megaltam es nem olvastam e cikket tovabb. A magam 
kutatasaiban boven talalhato anyagok, ha utalnak is egy osi magyar keveredesre a kontinenseken, 
azok joval korabbi idokre vezethetok vissza, nempedig a magyar koronazasi dolgokra, melyek 
csupan as elmult napokban tortent a fold es emberiseg os-tortenelmehez viszonyitvan. Mint ijen, a 
legtobb hasonlosag a Sumer birodalom teruleten talalhato, tobbek kozott, es es idoben valamint meg 
korabban termeszeti katasztrofak altal szetszort nepek itt ot megmaradt toredeke vitte tovabb az 
ugymond osi magyar (Magar) nyelvet, szokasokat, stb. Termeszetessen alakulvan es torzitvan a volt 
valaha eredetirol, ma felismerhetetlensegig. Tovabba azt is tudjuk, ki akar tanulni, hogy a mai 
tortenelem tele van hazugsaggal, elferditesekkel, vagy szamtalan iarasos vagy egyebb 
documetumokat kihagyo formaban tanitott tortenelemmel, nagyon is jol elgondolt ordogi okok 
miatt. 

Tulipánnak
(Még valami, 2009.11.21 18:48) 
A halotti beszéd érthetősége nem csak a betűk miatt van. Aki tanult egy kis magyar paleográfiát (én 



tanultam, a paleográfia az a tudomány, amely régi írások olvasásával és megfejtésével foglalkozik), 
az tudja hogy a régi szövegek mennyire különböznek a maitól. 

Újra itt
(visszatértem, 2009.11.21 18:43) 
Nos uraim állok rendelkezésükre. Én a történész diplomámat nem szándékozom visszaküldeni, 
viszont az a véleményem, hogy mindenki maradjon meg a saját mesterségénél.Ide szerintem 
cipésztől mérnökig mindenki írt, történészt leszámítva. És még valami: ha valaki 
BIZONYÍTÉKOKAT tud hozni (fényképek, hang, videófelvételek, régészeti leletanyagok - ezt 
nevezik bizonyítéknak) hivatalosan bocsánatot kérek mindenkitől. Egyébként Erdélyben vagyok 
tanár, "tökéletes" a bejegyzés CÍME volt... 

kárpátok
(egymagyar, 2009.09.03 23:54) 
ez a történet annyira hihetetlen mint trianon!.. felfoghatatlan.. :))))))) nem lehet befejezetlen.. alig 
várom a további fejleményeket minden vonalon.. 

Halotti beszéd
(Tulipán, 2009.08.02 11:04) 
Bocsi, ha rosszul emlékszem, de olyasmit olvastam, hogy a halotti beszéd "alig érthetősége" amiatt 
van, hogy a 42 (? segítsen, aki jobban tudja) betűs magyar ABC helyett a (kb.) 28 betűs latin ABC 
betűit használták, ugyanis azon idő tájt divat volt megsemmisíteni a rovásírást. Lehet, hogy 1-2 
betűt tévedek, de a lényeg az hogy a halottí beszéd sokkal értetőbb lenne a maiak számára, ha a 
közbeiktatott latinosítás nem lett volna. Lehet megpróbálni cáfolni, nem vagyok tévedhetetlen, de 
logikusnak tűnik a dolog. Lehet, hogy fonetikusan néha jobban fennmaradnak a dolgok 
(népmesékben, Odusszeiakban) mint az inkvizítoraink által üldözött formákban, hiszen a beszédet 
nehéz kiirtani, bár habsburgék azt is megpróbálták - ha emlékeztek rá. Állítólag maya kódex is csak 
3 maradt fenn - ha fennmaradt. 

Valóban tökéletes
(BORSH, 2009.08.01 21:52) 
Üdvözlök mindenkit!
Csak jelezném, hogy a "tökéletes" név alatt bejelentkezett személy olyannyira történész, mint 
amennyire tökéletes. 
Egy valamilyen szinten művelt, és/vagy intelligens ember;

1. nem választ ilyen nevet
2. nyilván tisztában van vele, hogy a "magyarul beszélés" nem a napi aktuális tereferével lehetett 
egyenlő

Ergo, itt a cél nem más, mint provokáció, vagyis, hogy minél többen ráharapjunk a csalira, és a 
jogos elégedetlenkedéseink közepette becsússzon egy-két szalonképtelen kifejezés.
Majd, jön a barátunk, és felsőbbrendűsége teljes tudatában lebunkózza a társaságot, az egész oldalt. 
Ugye, más területről is ismerős ez a fajta megvezetés?

Javasolnám - bármennyire is nehéz -, teljes mértékben figyelmen kívül hagyni a fickót. 



lajos melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.07.31 17:49) 
Kedves Barátaim!
Közlöm veletek, hogy végtelenűl boldog vagyok, hogy végre van köztünk egy "TÖKÉLETES" és 
ráadásúl "történész". Melyik iskolában tanítasz kedves tökéletes? Légy szíves írd meg nehogy 
véletlenűl oda írassuk az unokámat, de addig is gyakorolj a halotti beszéd megfejtéséhez. Aztán 
keress egy másik oldalt magadnak.
Üdv. neked "TÖKÉLETES" 

eszterruzicska@freemail.hu
(Ruzicska Eszter, 2009.07.31 14:17) 
"Kedves Tökéletes"!
Azért mielőtt halálra-röhögnéd magad,illene utánanézni egy-két dolgnak,nehogy Te légy 
szánalmasan nevetséges! 

okolonia@gmail.com
(okolonia, 2009.07.31 13:05) 
Kedves Tökéletes!
Az "ennyi hűlyében" magamat is idesorolva személyes érintettség okán a következőket javaslom:
Nem kell idejárni, olvasni pedig számodra akár tilalomfa is!

Az öncsonkító fejletépéssel kezdek megbarátkozni, de előtte illő lenne a történész diplomát 
visszaküldeni, akár az általános iskolai bizonyítványt is a tanítónak, aki sikertelenül próbálkozott a 
betűvetés tudományával esetedben. Remélhető csak, hogy kislétszámú osztályotok volt!
Baráti üdvözlettel
okolonia 

es hahaha
(hahaha, 2009.07.31 01:04) 
A fejedet el is fogod dobni jo messzire amikor visszalapozol, es Simon Peter irasat olvasod, ahol 
kiderul hogy o urasaga, Kanadaban a Dakota indianokkal magyarul beszelt. Mert azok, kulturaban 
hasonlitanak a magyarokhoz, es a Dakota szarmazasu bejarono, meg emlekezett amikor gyermek 
koraban magyarul beszelt a nagyapjaval. Na most tepd le, es jo nagyot rugjal is bele. Szalljon mint a 
bekezaszlo. 
De ha viszont az MTA tagja vagy akkor inkabb asd el, hogy ne talald meg soha, mert onnan is fuj 
bolond szel sok
J 

Tökéletes
(Aki tud, 2009.07.30 17:11) 
Hihetetlen.
Szinte látom ahogy a 20000 évvel ezelőtt elszakított testvéreink magyarul beszélnek. Akkor, amikor 
történész létemre alig értem meg a halotti beszédet, az illető 20000 év után is tud csevegni az 
indiánokkal! Letépem a fejem ennyi hülyétől. 



eszterruzicska@freemail.hu
(Ruzicska Eszter, 2009.07.30 15:03) 
Ezer dolgom volna,de ez a cikk ideszögezett.
Ráadásul napokig ezen gondolkodom majd,meg vissza-vissza nézek...
Ha ettől sem indul be a "magyarságtudat"... 

lajos melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.07.15 20:10) 
Kedves Krisztina! 
Azt hiszem, hogy valamit nagyon félre értettél. A fent leírt szöveget idézem és most figyelmesen 
olvasd el: "Hogy miért kellett a románoknak meghívni az ecuadori Akadémia tagjait, akkor vált 
világossá, amikor az egyik tudós cikkében, amelyet Erdélyből küldött - és az El Telegrafe leközölt - 
jelezte, hogy az erdélyi nép szokásai, népviselete stb. azonosak az ecuadori népével, vagyis itt 
nyilvánvaló rokonságról van szó: a ROMÁN és az ecuadori nép rokonságáról". Tehát a mindig 
"ügyes" román szomszédaink azonnal prédát szimatoltak a hírben. Szó nem volt arról, hogy az 
erdélyi Magyarokat kizárta volna valaki a rokonságból. Az erdélyi jóbarátom, (Nagytotyi) akit csak 
Vinettunak hívok világra szóló patáliát rendezne ilyen sértés miatt.
Nyugodj meg kedves Krisztina és legyen szép napod. 
Tisztelettel:ML. 

Erdely
(Krisztina, 2009.07.15 12:11) 
Van a cikkben egy resz ami arrol szol,hogy Erdelyben azt allitottak,hogy az erdelyi nepnek koze 
van Moricz Janos ecuadori felfedezesehez. Miert tiltakoztak teljes mertekben az a felteves ellen? 
Erdelyt Magyaroszagtol szakitottak. Az erdelyi nepviselet es nepszokas miert ne lehetne hasonlo az 
ecuadori indianokehoz, mikor Mi Erdelyiek is magyarok vagyunk? 

lajos melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.07.05 07:05) 
Tökéletesen egyet értek kedves Józsi
és boldog vagyok, hogy ilyen hozzászólásokat olvashatok e témával kapcsolatban.
Üdv:ML. 

mariaszolgalat@gmail.com
(Benke József, 2009.07.03 21:28) 
Nem értem, hogy olvashatnak emberek thrillereket, fantáziatlan rémregényeket, mikor a valóságnál
izgamasabb olvasmány nincs.
Ez is ezek közé tartozik. Több változatát forgattam már, de ez egyenesen lenyűgöző. Ráadásul 
rólunk szól. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség ! 
Szeretem az életemet, és szerelmes vagyok a hazámba. 
Benke József 
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