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A cudar masina azt mondta hosszú a KeReCSeN melléklet. 
Küldjél egy rendes "E" címet
üdv ákos 

Válasz 

horvathakosbp@freemail.hu
(Horváth Ákos, 2011.01.01 17:25) 

Kedves Zoltán!
Elnézést, hogy nem tettem megjegyzést a Végvári előadáshoz, mert csak kevés fenntartásom volt. 

Az unokáknak -Badiny tisztelőjeként- természetesen a pártus herceg örökséget mondom. Ennek 
ellenére nagyon érdekesnek látom a nyelvi leleményt. A világon régen egy hit, egy vallás és egy 
nyelv volt. Ezt változtatta meg Bábel. A régi közös nyelv, vallás és hit az eredetihez legközelebbi 
formában a magyaroknál maradt meg. Erre egy bizonyíték a keresztény karácsonyi legendatár egy 
döntő elemének fogalmi hasonlósága. A régi karácsony fogalomkör (mint mondod a rontott judeo 
változata ellenére tehát itt nem szó, hanem a fogalom egyezés) mennyire azonosan élt-, és maradt 
meg a rokon nyelvű népeknél is. 
Ezen elgondolkozva (az írásomat bemásolom), Végvárit Molnár V Józsi bácsi és Pap Gábor 
tudományával megtoldva érdekes módon a nyelvi logika vissza vezetett a Tábor hegyhez. Honnan 
van a nyelvek ez a nagy ereje, hogy mindig elvezet a lényeghez? 

Tehát nyelvi utazás a magyar korcsmától a pártus hercegig.

Válasz 

karácsonyból kocsma
(>Zoli<, 2010.12.31 20:40) 

Kedves Ákos
Az Istvánnal kapcsolatos fenntartásaidat megértem és nekem is vannak Szántai Lajossal és 
Vajk/Istvánnal is kapcsolatos fenntartásaim de most inkább az általad fenntartások nélkül ajánlott 3 
órahosszas előadásról írnák amivel nekem szintén ugyan úgy vannak fenntartásaim mint Szántai 
Lajossal.
Meghallgattam elejétől végig és bizony sokszor összeszorult a gyomrom egyes nyelvészeti 
fejtegetéseknél. Nem azért mintha nyelvész lennék, de azért amikor valaki a karácsonyt addig 
csavarja nyelvileg hogy abból kocsmát csavar és azt állítja Jézus kocsmában született, szerintem 
az ilyen ne lépjen közönség közé. Nem elég, hogy Jézusunkat zsidóink egy istállóban a barmok 
jászolába csempészték, és ez lett velünk etetve azóta, most már Végvári József nyelvészkedésre 
alapozva még kocsmába is rakja születését? A műsorban egy női hang is beszólt neki: és a 
kerecsen? Ezt dadogva de erőltetve kicsavargatta elferdítette. Hallani lehetett, hogy kellemetlenül 
érte. 
De visszatérve az ő karácsony jelentéséhez, nem egy tudósunk által már az tény, hogy Jézusunk 
se nem istállóban de nem is kocsmában, hanem palotában született. Mégpedig abban a 
Betlehemben ami Názárettől csak 6 km re volt, éspedig Badiny Jós Ferenc kutatása szerint a 



Tábor hegy közelében ahol Mária az édesanyja is nevelkedett.
Ja és a jeruzsálemi talmud szerint is ez áll BJF. idézet: "Jézus a betlehemi királyi palotában 
született." MÁR PEDIG EZ SEM KOCSMA DE NEM IS ISTÁLLÓ 

Válasz 

horvathakosbp@freemail.hu
(Horváth Ákos, 2010.12.30 20:27) 

SÁRKÁNYOK, TÁLTOSOK, KIRÁLYOK&#8230;
2008. 12. 22.

Beszélgetés Szántai Lajos kutatóval

Eretnek gondolataim a címbeli témáról, annak előre bocsátásával, hogy a tanár úr nagy tisztelője 
vagyok. Leginkább tudatlanságom okán vannak fenntartásaim István király művével kapcsolatban.

- A magyar néphagyomány Jézust &#8222;égi táltosnak&#8221; nevezi. Táltossá csak a teremtő 
elhívása által lehetett válni. A Turul-nemzettség, Jézus nemzettsége táltosok voltak, így az Árpád-
házi királyok is azok. Szt. István a táltos vallást soha nem szüntette meg, az tovább élt A Kárpát-
medencében békésen fér meg a két szemlélet.
?? Nocsak, mit nem olvasok - és Koppányt, (aki régi vallás visszaállítását követelte) is békésen 
daraboltatta négyfelé ez a szent? És a magyar múlt tisztelete okán volt az állam- és krónika írás 
hivatalos nyelve a latin? És a judeo papok békésen tüntették el a múlt táltos papjait és rovásos 
emlékeit? És István azért Pétert jelölte meg utódként, mert az a velencei és burkus országi táltos 
iskolákban nevelkedett? 

?? Imre helyett nem talált itthon elegendő számú férfi ági Árpádházi herceget? Nem a Magyarok 
Istenének rendelése volt a hazaáruló Géza ág magjának veszése, hogy Taksony másik ágáról 
megválasztott András király kergesse el a pápát?

A lovas temetkezésről van szó, ami István korában eltűnik a Kárpát-medencében. Erre lehetne 
mondani, hogy az erőszakos térítés eredménye. De gondoljunk csak bele, ahol ilyen történik, ott 
még évszázadokkal később is titokban végeznének ilyen temetéseket. Fokozatos átmenet lenne 
megfigyelhető. Továbbá ennyi hittérítőt sem lehetne szétküldeni.
?? És régi temetkezési módról való teljesen önkéntes lemondás mellett volt a tyúklopásról való 
lemondás is. Ez utóbbit István a kar levágásával büntette. Nyilván arányosan súlyosabb volt a régi 
vallás büntetése. A Koppány féle forradalom leverése utáni ÁVH megtorlás tartotta rettegésben az 
országot. És hogy legyen elég III/III&#8211;as besúgó, ezért kellett a sok judeó pap. 

Az István kori Róma nem ismeri, nem tiszteli Máriát, Jézus anyját. Gellért döbben rá, hogy a 
magyarok Nagyboldogasszony-kultusza szó szerint megegyezik vele. 

?? Mivel egyezik meg a magyar Baba Mária? A judeoknál nem létezik női főszereplő!! Az ide 
türemkedő római keresztényeknél a szentháromságuk egy férfi klub. A főnők a heted íziglen 
bosszút álló zsidó Jehova, a lélek talán semleges nemű?? de elég férfias a nő 
megtermékenyítésére, és a fiú az erőszakos terjeszkedés viselkedési mintáját kapja ebben a 
családban. Hogyan lesz ebből a szervesen fejlődő társadalom alapját, legkisebb egységét mintázó 
családmodell? 

Van a hálón egy nagyon érdekes előadás, benne hosszú rész a hármasságról
VÉGVÁRI JÓZSEF - DOBOGÓ
2006. nov. 20. ... VÉGVÁRI JÓZSEF: Emeljük fel szavunk! A nagyszerű nyelvész professzor több 
mint 3 órás előadása a magyar nyelv csodáiról. ...



http://dobogommt.hu/letoltes/vegvari.wmv 
nyugi nincs baj csak hosszú a letöltési idő. 

Baráti üdvözlettel 
Horváth Ákos 
horvathakosbp@freemail.hu 

Válasz 

sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2010.12.29 13:03) 

Gratulálok! 
Mindig csodálattal tölt el amikor ilyen írásokat olvashatok! Örülök, hogy egyre többen vagyunk!
Boldog új esztendőt kívánok, minden Magyar Testvéremnek! 

Válasz 

Nagykőrős
(Pőrge Gábor, 2010.12.29 05:02) 

Kőszőnyük szántai ur sok mindent tanultunk öntöl 
hunokrol kora beli magyarrol de még sok embernek nem jut a tudatáig kitartás 

Válasz 

klaratamas@yahoo.com
(Tamas Klara, 2009.08.25 15:41) 

Szantai Lajossal hogy vehetem fel a kapcsolatot?
New Yorkban elo muvesz vagyok, aki etruszk-sumer-magyar
antropologiaval is foglalkozom 

Válasz 


	e-postám
	horvathakosbp@freemail.hu
	horvathakosbp@freemail.hu
	karácsonyból kocsma
	horvathakosbp@freemail.hu
	sandor.janos@eloszto.hu
	Nagykőrős
	klaratamas@yahoo.com

