
Maghreb blog
(Tóth Gyula, 2011.02.15 12:21) 
Tájékoztatok minden érdeklődőt, hogy a http://maghreb.blog.hu/ oldalon elérhetővé tettem legújabb 
írásaimat a témában. Az oldalt folyamatosan fogom frissíteni friss cikkekkel.
Tóth Gyula

hová költözött?
(>Zoli<, 2010.02.24 09:32) 
Kösz hogy szóltál. Ezek szerint nekem is át kell javitgatni a cikkeket. Azt hiszem ezután 
www.eltevedtidoszamitas.hu -ra kell mennünk.

weboldal
(Boncsa, 2010.02.24 09:16) 
A www.kitalaltkozepkor.hu weboldal már régen megszünt.
Eladó a domain is. Vajon hová költöztek? 

marosvasarhely
(andreescu_costi2000@yahoo.com, 2011.02.09 11:36) 
szeretnem meg tudni az eredeti kotetek valo erteket ,kosz......... 

még mindig Ottó
(Bognár Ízes Zoltán, 2011.01.27 10:29) 
Ha egy királyi vagy pápai név először kerül használatba, nem használják a római megkülönböztető 
számot, mert nincs értelme. Leszármazottként is előbb az Ottó fia akárki(akár Ottó is lehet)ként 
tartották észben, a pápák meg felvett nevet használtak. Az akkori írások tehát csak Ottó emlegettek 
és jóval később próbálták őket beazonosítani, így kaptak rendszámot. 

Válasz(?) Adrian kérdésére
(Őszkatona, 2011.01.26 21:54)

Az egyszerűség kedvéért, mondjuk hogy III. Otto és II. Szilveszter 1003-ban haltak meg (a kérdéses 
297 évet és Jézus pontos születésének évét most tekinteten kívül hagyva). Ezután képzeljünk el egy 
naptárt amit 10000 évvel ezelőtt kezdtek el, és írjuk rá a jelentős dátumokat.

Ma, azaz 2011, 10000
Anno Domini, A.D. 1, 10000-2011=7989
Julianus 1, 10000-2011-44=7945
Anno Mundi, A.M. 1, 10000-5771=4229

A szkíta szerzetes, Dionysius Exiguus, a mai naptár szerint 525-körül állítólag előrecsúsztatta az 
akkor használatban lévő Julianus naptárt 44 évvel hogy az évszámolás Jézus megszületésével 
kezdődjön. Számolásai elég bonyolultak, de végeredményük az lett hogy eltüntette a Római 
Birodalom (mind a kettő) szégyenét, azt az időszakot amikor Atillának adót fizettek. Ez lett a mai 
naptár. Azt viszont nehéz kiböngészni hogy ki, mikor tért át Exiguus naptárára, de azt tudjuk hogy a 
Julianus naptárt még a 20. sz-ban is használták. Nem valószínű hogy a római egyház talmudista 
irányítói rajongtak volna az általuk gyűlölt Jézus születéséhez kötött évszámolásért. Ezt az is 



alátámasztja hogy az új, A.D. naptár állítólag csak a 800-as években kezdet lassan elterjedni, de a 
Julianus naptár még azután is sokáig fennmaradt, főleg Európában.

Ha elfogadjuk hogy a római egyház csak a 11-14. században tért át az A.D. naptárra (ma ezt 
tanítják), akkor föltételezhető hogy szolgái, Otto és Szilveszter, halálának évét, 1003-at, még a 
Julianus naptár szerint jegyezte föl. Ha ezt az évszámot az írnokok egyszerűen átmásolták a 
későbbi, már A.D. naptár szerint vezetett irományokba, akkor az ott már A.D. 1003-ként szerepel. 
Ebben az esetben, a 10000-éves naptárban Otto és Szilveszter halála 8948-ra esik 
(0+7945+1003=8948).

A nyugat-római birodalom összeomlása után a zsidók, "ígért földjüket" Nyugat-Európán kívül 
Bizáncban is megtalálták, ahova magukkal vitték évszámolásuk kotyvalékát is. Ez lett Bizánc 
naptárának (Anno Mundi) alapja 988-tól egész a 15. sz-ig. Az A.M. naptár szerint pedig Jézus 3760-
ban született (5771-2011). Ha ehhez hozzáadunk 959 évet, akkor az A.M. naptárban bsz. Konstantin 
halála 4719-ra esik; a 10000-éves naptárban pedig 8948-ra (0+4229+3760+959=8948).

Ha Konstantin halálakor Bizánc még nem tért át az A.M. naptárra, akkor föltételezhető hogy még 
Exiguus A.D. naptára szerint jegyezték föl az eseményeket. Tehát a 959 év ebben esetben is Jézus 
születésétől számolandó. A 10000-éves naptárban pedig ez az időpont itt is 8948-ra esik 
(0+7989+959=8948)

Tehát föltételezhető hogy III. Otto, II. Szilveszter és bsz. Konstantin kb. ugyanabban az időben 
éltek. Természeten, egyelőre ez is csak találgatás, de talán válasznak itt megfelel.

Ottó
(Bognár Ízes Zoltán, 2011.01.26 09:56) 
Valószínűsíthető, hogy I. Ottó volt a partner, de VII. Konstantin is csak a III. volt valójában. A 
császárlistákon ezért is kellett likvidálni, így csak 4 hónapot uralkodott. 

horvathakosbp@freemail.hu
(Horváth Ákos, 2011.01.25 21:15) 
A Konstantin által adott támogatás módszertani jellegű. A történelem hamisítás gyakorlatát 
mutattatta meg az érdeklődő utókornak. 
- Bevezette az új abc-t ezért a régi szövegeket átíratta, kicsit átfogalmazta, majd a forrást elégette.
- a jobb "sajtó" érdekében így írt a családjának egy dicső(bb) múltat, ezért megnyújtotta az időt, és 
betoldott sok mindent. Nem légből kapottakat, csak az időszak elején és végén mindent 
megismételt. Esetleg kicsit változtatva.
- a nyugati célokkal nem ütközött, azoknak más volt a "vadászterülete".
üdv ákos 

jonakadrian5@gmail.com
(adrian, 2011.01.24 23:09) 
Még egy kis pontosítás. Erre adjon nekem valaki választ. Egy bajom van csak az Illig elmélettel. III. 
Otto 996-1003. I.Szilveszter 999-1002. VII. Bsz.Konstantin 913-959. A 959-ben meghalt császár 
hogyan és miért is adott segítséget a tőle kicsit(pár évtizeddel)arrébb élő és uralkodó két 
személynek? Mert ezt még Pap Gábor művészettörténész sem tisztázta az erről szóló előadásán. 



jonakadrian5@gmail.com
(adrian, 2011.01.24 20:16) 
Hunnivári elméletét úgy érzem el kell választani eme írástól és Illig elméletétől, hiszen Hunnivári 
szerint csak a pápák egy sora és az Ottó korszak a fiktív. Tehát Hunnivári elmélete nincs olyan 
jelentős hatással a magyar történelemre és a világtörténelemre, mint Illig és Tóth Gyula elmélete. 
Fura számomra, hogy Hunnivári szerint lehetséges, hogy a Karoling korszak képes építészeti és 
egyéb csodákat!!! csinálni előzmények nélkül, úgy hogy utána szintén a nagy sötétség következik. 
Hunnivári elmélete nem meggyőző, már ne is haragudjon senki. Fiktív pápákra és német Ottókra 
kinek lett volna szüksége? Holott Illig szerint az egyik Ottó volt az álidőnyerés egyik értelmi 
szerzője, ill. jeles támogatója és végrehajtőja. Ha lehetséges, véleményeket kérnék. Köszönöm. 

horvathakosbp@freemail.hu
(Horváth Ákos, 2011.01.24 13:23) 
A végén írt források közül egyet megtaláltam. Hosszú, ide nem tudom bemásolni. Aki kéri írjon, az 
EMIL elviszi. 

erdpeter@gmail.com
(Erdélyi Péter, 2011.01.24 08:44) 
Kedves Tóth Gyula úr!
Mint a történelmi igazság után érdeklődő személy, magam is úgy gondolom, hogy a különböző 
időszámításokból számolt datálásokkal van dolgunk, amelyeket szándékos érdekek szerint adtak 
meg. Akkor, most hány év telt el Jézus születése óta? Szerintem, ha ezt csillagászati módszerekkel 
megnyugtatóan kiszámítjuk, akkor a többi tudomány segítségével a Jézus valós születésétől -7-től 
számított valós évbe kerülünk, s meghamisított történelem is helyre áll. 

horvathakosbp@freemail.hu
(Horváth Ákos, 2011.01.23 21:01) 
Kedves előttem szóló Risti! 
Kérlek küldd amit sikerült a hivatkozási részből megmenti. 
Nálam az I-IV rész van.
Egyébként a nagy "találmány" már régebbi. Azt olvastam, már az egyiptomi dinasztiák is 
betoldottak évszázadokat, hogy dicsőbb legyen a múltjuk. 
baráti üdvözlettel ákos 

jonakadrian5@gmail.com
(adrian, 2011.01.23 19:51) 
Tisztelt Tóth Úr! Az okfejtés tényleg jó, már csak egy kérdésem van. Arius vagy Mohamed? Egy 
személy? Két külön személy? Vagy valamelyik fiktív személy? Erre válaszoljon valaki,mert erre 
utalást egy okfejtésben sem láttam. 

qq77-kukac-freestart-hu
(qq77-kukac-freestart-hu, 2011.01.23 09:53) 
Sajnos a megadott domain-t törölték (vajon miért?): www.kitalaltkozepkor.hu
De mivel számítottam rá, még időben elmentetem Tóth Gyula munkáját. Önkitömörítős formában, 
vagy zip-pelve szívesen odaadom bárkinek, a fenti (önvédelemből elváltoztatott) villámposta címen.



Ritsi 

jonakadrian5@gmail.com
(adrian, 2011.01.22 16:45) 
Valóban!Annyira ésszerű és stabil a történelemhamisítás elméletének háttere, a miértek logikusak, 
ezzel ellenben a finnugor elmélet és egyebek, a valós múltat tagadó elméletek még semmi valós, 
ésszerű bizonyítékot nem tudtak felmutatni. Tényleg remek. 

Igen. Meg kellene jegyezzük
(Őszkatona, 2010.10.25 16:42) 
Kedves Perdro,

Ajánlom Badiny Jós Ferenc tanulmányit melyekben többek között megmutatja hol találod meg a 
több mint 4000 éves utalást az Istenatya-Istenanya-Istenfiú Szenthármasságra. 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/badiny-jos-ferenc .
A korai följegyzések pedig, szerinte, a valódi Pál apostolt - nem a zsidókrisztiánok saul rabbiból 
koholt "Szent Pált" hanem Jézus valódi tanítványát, kánaáni Simont - kifejezetten a 
"Szenthármasság hirdetőjének" nevezi ki Jézus (az arám "pál" szó ezt jelenti). A szerző kútfőit 
kutatásai eredményei mellőzésével is lehet tanulmányozni - ha valaki, például, attól fél hogy 
mélyen gyökerező hiedelme esetleg megrendül. Azt is megmutatja, hol találod meg Isten-Jézus 
azonosságát - még a bibliában is.

Jézus Istenségében minden keresztény mindig is hitt és hisz, hiszen ez a kereszténység alapja már 
legalább 5000 éve. Nem szabad összetéveszteni a Jézus kora előtti és őt követő (Péter-vezette) 
valódi, keresztényeket a csak a római birodalom területén terjesztett, nem-zsidók számára kiagyalt, 
saul rabbi-féle zsidókrisztiánizmusnak nevezett zsidó szolga-szektával. Jézus Istenségét csak a 
zsidókrisztiánok utasították, és utasítják el (szerintük Jézus még ma is csak a "körülmetélkedés 
szolgája", Romaiakhoz 15:8). 

A "pogány" kifejezéssel pedig vigyázzunk mert ezt az "országban lakót", "népet" értelmező szót 
csak a 4. sz. végefelé hamisította át a szentszék hátrányos, sérelmes értelemre hogy lecsorbítson 
minden nem a zsidóistent imádó népet.

Constantinnak pedig nem valószínű hogy lett volna vallása - se "pogány", se másféle - mert ateista 
volt. Anyja, Heléna, viszont (eleinte csak titokban) az egyiptomi-római "Chr-e-stos", azaz, "Jóságos 
Napistent" tisztelte akinek nevéből a (római) zsidókrisztiánok a 4-5. században egy hasonló 
hangzású de egész mást jelentő "chr-I-stos (krisztus)" nevű "fölkent" zsidó messiást koholtak.

Továbbá itt is: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/hitunkrol_-vallasunkrol/4705 ... 
2010. 07. 16. 17:43 és 2010. 07. 16. 17:44 hozzászólás) 

pb7349@gmail.com
(Pedro, 2010.10.24 09:51) 
Tisztelt Tóth úr,
érdekes okfejtés. De nem az okfejtés miatt írok, hanem, mert több helyen, amikor fanatikus 
keresztényekről ír, azt írja, "talán éppen arianus", és ez zavaró számomra. Ezt nem tartom 
helyesnek. Épp elég, hogy az egyház, mármint a katolikus egyház eretnekként állítja be, ezt az 
irányzatot, nem kell méginkább ellene uszítani a köztudatot. Azt meg kellene jegyezzük, hogy 325-



ig a legtöbb keresztény nem hisz Krisztus Istenségében, 325-ben egy pogány császár, Constantin 
vezeti azt a zsinatot, amelyen elfogadják a szentháromság dogmát, amelyet az ariánusok nem 
ismernek el. Érdemes az újszövetség könyveiben olvasgatni, ahol azt írja az evangélista, hogy 
Krisztust Isten feltámasztotta a harmadik napon, vagy azt, hogy amikor István mártír halált szenved, 
megnyílik az és, és látja Istent dicsőségben és az ő jobbján Krisztust... és sorolhatnám, a bibliai 
helyeket. De igazán sehol nincs utalás a szentháromság létére (kivéve a keresztelési ige, amely nem 
Krisztusi szöveg, persze ez ellenőrizhetetlen, mivel egyetlen evangélium eredetije sincs meg, így 
nagy az az esélye, hogy későbbi betoldás)Arra viszont van utalás nem is kevés, hogy Isten egy, és 
nem engedi át másnak az Ő dicsőségét. A pogány császár viszont a háromság tant ismerte a saját 
pogány vallásából, nézzük meg, hány pogány templom van az ókori Rómában, melyet három 
istenségnek avattak. 
Tehát, érdemes lenne, az arianizmust a saját értékén ismerni, és nem a katolikus/pogány tanítások 
alapján.
Pedro 

Tobb info
(Szemtanu, 2010.03.05 02:07) 
A Szögligeti megalitrol hol lehetne tobbet megtudni? A Google kereson sajnoj semmi sem jon be 
evvel kapcsolatban csak ez az oldal.

a szögligeti megalt érdekelne
(nimrud, 2010.03.04 11:40) 
Kedves Tatarek Richard!

Engem az Ön által említett szögligeti megalit nagyon érdekelne. Ha rendelkezik bővebb 
információkkal róla kérem küldje el nekem a tometti@freemail.hu e-mail címre. Fotóknak is 
nagyon örülnék vagy internetes forrásoknak szintén. Köszönettel... 

cartwright@freemail.hu
(cartwright, 2010.03.03 13:27) 
Tisztelt Tóth úr!

Teljesen igaza van az itt állítottakkal kapcsolatban és bár nem tudtam még Jordanes - Getica-ját 
elolvasni, de a Tarih-i Üngürüsz-t igen, ezért az alábbi kijelentéséhez "nem azt mondom, hogy ne 
lettek volna gótok, mert gótok történetesen voltak" csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy gótok 
nem voltak, mert a gótok=hunok és Valens császár aki a gótokkal Hadrianapolis-nál vívott csatában 
esett el, nem más mint Marcianus=Metrikusz és ilyenformán a tárnokvölgyi és cezumóri csatában 
esett el, ami pedig a Száva és a Drina összefolyása előtti sík területen történt.

Tisztelettel:
Bognár Ízes Zoltán 

cartwright@freemail.hu
(132, 2010.02.23 08:07) 
Tisztelt Tóth úr!

Tudomásom szerint (Révay lexikon) a következő dátumok léteznek az időszakra.



hunok bejövetele 373 (Képes Krónika)
Valens császár 364-378
I. Coelestin/us/ pápa 422-432

Attila halála 445 (Képes Krónika) 373+72
II. Marcianus császár 450-457
I. Galasius /Geláz/ pápa 492-496

Ha Attila halálának dátumát megváltoztatja, vagyis leviszi 411-re (a catalaunumi csata után két 
évvel)
akkor a vele egy időre jelzett császár és pápa dátumát is meg kell változtatni. Ha a két pápa idejét 
megnézzük akkor kb. 50-51 év csúszás már észrevehető. De akkor még nagyobb időkülönbség 
jelentkezik. Ez csak azt jelzi, hogy ezeket az eseményeket ill. időpontjaikat jobban körül kell járni.
Tisztelettel:
Bognár (Ízes) Zoltán 

remek
(Zoli, 2010.01.10 02:53) 
Csatlakozom az elottem irohoz, remek! most mar csak arra varok , hogy valaki osszekosse az 
egeszet egy folytonos tananyagga. viszont kivancsivagyok mi lett Aladar es Csaba harcabol? mi volt 
Attila elott a magyarokkal ? Valoszinuleg a Szent Koronan kicserelt 3 fotonak is ez lehetett a celja

atilla.vass@gmail.com
(Attila, 2009.11.25 00:20) 
Gratulálok Tóth úr! /a kutyafáját!/ 

Osvath Laszlónak
(Hunicillin, 2009.11.17 10:19) 
Kedves Laszló,

Ez igazán nemes és figyelemre méltó észrevétel, amit tettél. A baszkok nyelve is valóban ősi, már 
többen megvizsgálták és igazolták ezt.
Érdemes lenne megfordítani is a kérdést, hogy vajon egyes népeket miért nyomnak el másoknál 
jobban, megfosztva őket még a legalapvetőbb jogaiktól is? A kurdok esetében világos, hatalmas 
természeti kincsekkel bír az országuk, amit el akarnak rabolni tőlük, hasonlóan az ujgorokhoz. De 
baszkföldön valóban kevés földgázmezőről és aranybányáról tudunk.
Az is egy nagyszerű meglátás a részedről, hogy igazi képességeket csak a szülőktől kéaptt génekel 
és vérörökséggel lehet kifejleszteni, és a baszkok helytállása valóban bámulatra méltó.
Ehelyütt azonban még meg kell említenünk távoli rokonainkat, az íreket, akiket ugyan most 
bedaráltak a lisszaboni szerződésbe, de szabadságszeretetük és harcuk közismert. 

NY, Scarsdale , USA
(Laszlo Osvath, 2009.11.16 12:47) 
Ugy nez ki hogy mind ez igaz. A baszkok tobb mind valoszinu a hunok leszarmazotjai. Miert 
kuzdenek olyan hittel egy szabad hazaert?? 



06309863-189
(Egyed Zoltán, 2009.11.15 08:12) 
Megtaláltam ATILLA -ÁRPÁD-SZENT ISTVÁN elveszett városát és be tudom 
BIZONYÍTANI ! ! !
Amit találtam igazolja a történelemhamisítást ami még a 18 században is folyt ! Nézd meg a 
műholdas képeket !
http://www.panoramio.com/user/2499022

3300 Eger Konstantín u.5.
(Tatarek Richard, 2009.09.02 18:20) 
Kedves Gyula !
1999 ben Helyőpapi mellett "avar" sírokból, arany férfi övcsatt került elő, AZTÉK !!! arcúindián 
fejjel!! Szóval régebbi és homályosabb az itteni történelmünk, a Boszniában talált magyar 
piramisok 35 ezer éves magyar-székely rovásírású köfeliratait már nem is számolva!!!
Úgy látom, mikor az itteni /nyugati/ népek még fákon legelésztek, mi már piramist építettünk, 
visszajöttünk az azték útról, lábbelit használtunk, kerek kő templomokat építattünk Kőből.! ezek 
tények. Ja és a Szögligeti megalit építményről mindenki hallgat, pedig ott van!.
Üdv. egy kutató. 

Ráfogták, hogy honoriánusok?
(Szeter, 2009.07.26 17:34) 
Egy kérdés merült fel bennem: Hogy lehetett elhitetni 300 ezer emberrel, hogy ők nem is azok, 
akiknek hiszik magukat?
Ez nem túl életszerű: "tudom, hogy hun vagyok, de valaki azt mondja, hogy honorianus vagyok, 
egy császárról elnevezett gót, erre elhiszem..."
Gondolom persze, nekik ezt nem mondták, csak később írták le így. De ennyi ember egy kisebb 
honfoglalás, ahogy a szerző írta. Hogy-hogy akkor ennek a "népcsoportnak" eltűnt az emlékezete? 
Főleg, mivel a később sem volt sokkal később?
Vagy butaságot kérdezek? Lehet, kicsit megkavart a sok évszám, még ülepednie kell... 

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.05.03 19:51) 
Egyszerűen nem találok szavakat....! Rendkívűl lenyűgöző és kimerítő magyarázatot kaptam 
népünk multjának eltiprásáról és annak miértjéről. Tudjuk, hogy sajnos napjainkban tovább tart a 
multunk eltagadása.
Egyet azonban nem értek, vagy rosszúl értelmeztem. A betoldott idő, hogyan válhatott ennyire 
elfogadottá? Ugyanis a Szent Korona ismereteim szerint jóval korábbi eredetű mint ahogy azt 
tanították és az abban kódolt idő egyértelmű évszámokat mutat. Vagy a Szent Korona barbár módon 
történő átalakításának az lett volna a célja, hogy igazolják a meghamisított éveket? 

http://www.panoramio.com/user/2499022
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