
miért csak öt város?
(>Zoli<, 2010.03.29 16:49) 

Magyarországon több mint 400 000 éve éltek emberek mivel 1964 -ben emberi csontokat találtak 
egy tűzhely mellett megégett állati csontokkal és igen kezdetleges kőeszközökkel együtt. 

Ha már volt kezdetleges kőeszközük akkor mint Dr. Nagy Sándor is írja és én is állítom, hogy a 
kőkorszak előtt egy "fakorszaknak" is kellett lenni, hisz kövekkel könnyebben megmunkálták a fát 
mint a követ. De mivel ezek az eszközök elkorhadtak így nem is maradhatott erre bizonyíték.

Nem tudom mi jelentőséget kell/lene fűzni ehhez a lent említett 5 városnak hisz nem csupán ez az 
öt város létezett az őskorban, nagyon sok sumér város volt még a Kárpátmedencében. Vagy talán 
lekódolva a mai kiválasztottságra kellene odafigyelni ezekben a városokban? 

Nem ott élek ehhez nem tudok szólni. De ha már ezeket lettek említve, pl Győr városa a rómaiak 
elfoglalása előtt ARBÓ volt. Tiszta ősi sumír neve volt, ezt másították az olaszok Arrabonára. Dr. 
Nagy Sándor így elemzi: Arbó tiszta sumir képzésű szó, elől van a jelzett szó, az "ár" s utána a 
jelző, a "bo". "Ar" a sumir nyelvben éppúgy mint a magyarban, annyit jelent, hogy valamiből sok 
van. Ha a folyóvíz megsokasodik azt mondjuk, hogy megárad.

Egyszóval a mai magyarság elődei folyamatossan itt volt már évezredek óta és így itt a helyszinen 
kezdődött a magyar nép dolgozó, alsó osztályának élete a Kárpátmedencében. Nagyobb rajok 
akkor vetődtek oda, amikor a semiták Kr.e. a II. évezredben egymás után foglalták el a sumir 
városállamokat és az akkádok, a hurriták és a szubareusok területeit.

Kiragadott anyagok: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/dr-nagy-sandor-a-magyar-
nep-kialakulasanak-tortenete 

Válasz 

MAGYAR HAZA
(lajos.melczer@gmail.com, 2010.03.29 09:20) 

Természetes, hogy Álmos nem alapíthatta a felsorolt városokat, hisz Ő ide haza jött. Ami pedig a 
kétségbe vonást illeti, távol áll tőlem, mert úgy gondolom ez nem a szellemi képességek csatája, 
csak csupán információk cseréje. Ami pedig népünk kialakulását illeti az urali és a turáni népeket 
említve ez nem éppen a néppé válás hajnala. Gondolok itt Badiny jos Ferenc és Móricz János 
írásaira. Nekem ez az "őshaza" inkább a finn-ugor elmélet juttatja eszembe. A fent említett írások 
ugyanis arról tanúskodnak, hogy igen csak jól szervezett állama volt ennek a népnek jóval előbb 
mint Ázsia.
Tisztelettel :ML Legyen szép napod! 

Válasz 

ANGOL TAJSZOLASSAL BESZEL A MAGYAR
(MARCSI, 2010.03.28 20:46) 

KUBABAN VARADEROBAN SETALUNK ES EGY HELYEN A FELESEGEMMEL 
BESZELGETÜNK; VOLT EGY KIS VITA;
MIRE EGY IR ANGLIABOL ODAJOTT HOZZANK ES AZT KERDI MILYEN NYELVET 
BESZELÜNK MERT UGY NEZ KI ERTI DE MEG SEM;EN MONDTAM NEKI VALAMI ANGOL 
TAJSZOLLAS A DELI RESZRÖL;AZT MONDTA JOL VAN ES MENT TOVABB; HAT ENNYIT A 
MAGYAR NYELVRÖL;
DE VELEMENYEM NEM AZ ANGOL A MAGYAR ALAPJA HANEM A MAGYAR A IGEN CSAK AZ 
AZ ÖS NYELV; ES AZ ANGOLBAN TÖBB SZAZ SZO IGEN CSAK A MAGYARBOL VAN; NEM 
EGY HANEM TÖBB SZAZ; ES HA BALROL JOBBRA NEM JO AKKOR JOBBROL BALRA 
IGENCSAK OTT AZ EREDMENY; MERT REGI ÖSIRAS IGEN IS JOBBROL BARLA;



DE EZT MEG HALLANI SEM AKARJAK; DE HA VESZEK EGY SZOTART AKKOR OTT IGEN 
CSAK NAGY HASONLOSAGOK VANNAK MELYEKET VAGY KIEJTES VAGY IRAS 
SZEMPONTJABOL EGY ERTELEMRE LEHET HOZNI!! 

Válasz 

Melczer úrnak
(oposur, 2010.03.28 11:10) 

Természetesen tudom mi a helyzet a finnugorizmussal. Nem is gondolom, hogy erősen rokonok 
lennénk..és most jön a de!
Amikor a Hun Törzsszövetség kialakult Ordoszban, akkor 24 hunfajú népből alakult ki ez a 
szövetség. Ez a sok hunfajú népcsoport azután később szétszórródott, általában nyuagati, 
északnyugati irányban. (csak a mongolok és újgúrok maradtak végűl nagyjából a területeiken) A 
szétszóródásnak több oka is volt, ezeket kellően részeletezi atz Arvisura. Amikor többek között 
Virolájt is felfedezőútrra küldte Ordoszból az Öregek Tanácsa és a fejedelem, (ie. 4020) akkor Ő 
élhető, lakható területeket talált a mai finn haza előtti térségben (Észak-Ural) A finnek csaknem 
első "kivándorlók" voltak az őshazából, először az Uralba. majd -nagyjából- a mai hazájukba 
vándoroltak. Van még valami: ekkor még a Magyar Törzsszövetség (a magyarok) nem létezett. A 
magyarok "keletkezése" az Uralnál történt iu. 200 körűl, alaphelyzetben manysikból és kabarokból 
(részletek az Arvisurában). Így tehát a rokonság másodunokatestvér szintűnek mondható.A 
magyarok kialakulása -két népből- nem egyszerű és nem látványos történet, ez önálló 
megbeszélést kívánna. 
A fentiek szerint tehát a finnek távolabbi rokonaink és jómagam így is értem ezt a dolgot, tehát 
nem vetem el kerek-perec. Míg mondjuk a rokonsági fok az avarokkal, a jászokkal, a szarmatákkal 
(Ők is jászok) a kunokkal, a besenyőkkel, a szkítákkal, a palócokkal, a kazahunokkal, a 
székihunokkal (székelyekkel)..vepszékkel stb néha meghatározható, néha pedig nem, mert 
"belőlük vagyunk", de pl a székelyek többnyire külön tömbben élnek ma is. Persze a dolg a székely 
ügyben sem egyszerű...mert pl Atilla ittmaradt széki és kazahunjai keveredtek, először az 
avarokkal, majd Álmos törzseivel..A NAGY KEVEREDÉS PEDIG ÁLMOS HONFOGLALÁSA UTÁN 
TÖRTÉNT IGAZÁN, MERT A FELSOROLTAK TÖBBSÉGE ITT ÉLT, MÁR RÉGEN ... Gondolj bele: 
Bátaszék (a báta az avar pap neve), Százhalombatta ( száz báta halma).. 
Gondolj bele egy érdelkességbeis : pl ki alapította Debrecent, Pécset, Veszprémet, Győrt, 
Nagykanizsát ...és még sorolhatnám. Nem Álmosék...,
Törtémnelmünk tehát igen összetett, elemzése -az Arvisura szerint- nem könnyű feladat és pl a 
másik szellemi képességeinek kétségbevonásávalsem tisztul a kép.. 

Válasz 

MAGYAR HAZA
(lajos.melczer@gmail.com, 2010.03.28 07:56) 

Kedves oposur!
Valóban- Európában sem vagyunk egyedül, hiszen a horvátokkal, az ukránokkal és a lengyelekkel 
bizonyított a genetikai rokonság is. Ezen és még más népek között is rengeteg a turáni típusú 
ember. A finnek azonban egy másik európai rasszhoz tartoznak. Hiába tanítják még ma is az 
iskolákban a Finn-Ugor elméletet.
Tisztelettel:ML 

Válasz 

oposur69@citromail.hu
(oposur, 2010.03.27 18:01) 

Tisztelt W. Gáspár úr!
Még Európában sem vagyunk egyedűl, mi magyarok...egyre szélsebb körben folynak itt pl az 
etruszk kutatások..És Ők ugyan kik lennének? Mitől soka a barnahajú bajor és horvát, szlovén, 
osztrák Európában? Na és a baszkok? Még Atilla harcaiban is résztvettek, mint rokonnépek.



Északon pedig az észtek, lettek és -távolabbiak ugyan- de rokonaink (minden ellenkező...ellenére) 
a finnek is.
Gáspár úrnak feltétlenűl ajánlanám, hogy olvassa el az Arvisurát, ez a könyv részletesen 
tájékoztatzni fogja a magyarok kialakulásáról és egyéb dolgairól is. Ez persze nem könnyű 
olvasmány.
A magyarok a hunfajú népek körébe tartoznak, ez a népcsoport pedig több mint kéttucat népből áll. 

Válasz 

MAGYAR HAZA
(lajos.melczer@gmail.com, 2010.03.26 07:13) 

Kedves kotráb rodnás ez a rendkívül kimerítő és körültekintő megállapítás, hogy "lusi" is lehet a 
rokonunk tökéletes. Azt azonban soha nem fogod megtudni, hogy igazak e azok a feltételezések 
amiket Gáspár Vilmos a fentiekben leírt, mert téged ez egyáltalán nem érdekel. A megállapításod 
is csak egy cáfolata a fentieknek. Vannak hasonló gondolkodású ismerőseim, de az én szerény 
véleményem szerint és elnézést a megállapításért: ezeknek az embereknek nagyon sivár lehet a 
képzelet világuk, mert csak bezárt világukban élnek és gondolkodnak.
Tisztelettel:ML. 

Válasz 

Talán igen
(hunicillin, 2010.03.25 22:41) 

kedves kotrab rodnás, valóban vannak Luc-nek fennmaradt ősei. Te hova sorolod magadat? A 
magyarok ősei abba a csoportba tartoznak, amelyet kb, 40.000 éve hoztak létre. Néhány ezer év 
kellett az elszaporodáshoz, aztán év-tízezredekig a kultúra terjesztői voltak őseink az egész 
világon. Nem csak az amerikainak nevezett kontinensen, hanem ázsiában és Európában is. 
Milyen bizonyítékot szeretnél? Videofilmet? Kabala bejegyzést egy "túdos" rabbitól? Lángbetükkel 
az égre írt üzenetet? Egyik sem pótolja az önálló gondolkodást. 

Válasz 

kommando
(kotrab rodnás, 2010.03.24 14:31) 

ijenformában a kétmilio éves lusi is lehetrokonunk 

Válasz 
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