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1.

Szapolyai - Zrinyi

Szapolyai 1513-ban egy 19ezres sereggel megy a torokok torok foldre
ugy irjak hogy 'Zezin vara mellett megy ki'
itt Kerchelich-nel --->
http://books.google.ro/books?id=qhEVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
210-ik oldal vege, 211 eleje
Andreas Praepositus Chasmensis korabeli [16-ik szazad eleje] iro nyoman [1513 augusztus 13-ikan ha jol
nezem]
Pray-nal is --->
http://books.google.ro/books?id=5w1PAAAAcAAJ&pg=PA344&dq=prope+castrum+zezin&hl=hu&sa=X&
ei=XuPwU8mtOKXgyQOitIB4&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=prope%20castrum%20zezin&f=false
344-ik oldal

Termeszetesen Banlaky [Brecht] aki a 'hadtortenelmet irja' nem is emliti a seregletszamot, csak a
negativokat meginnt Szapolyairol
http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0012/909.html#ref4
Rakerestem a 'zezin vara' kifejezesre de mind a 'Zrinyi/Zrin varat' dobja be;
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=zezin+v%C3%A1ra&qscrl=1
Gondoltam mar megnezem van e valami kapcsolat [kitalalt kozepkor dolog] Zrinyi s Szapolyai evei kozt;
A legismertebb evek amik 'Zrinyihez' kotodnek az 1566[Szigetvar] es az 1664-es akciok [''teli hadjarat']
A kulonbseg;

1664-1513=151 [100+45+7, - 1ev]
1566-1513=53 [45+7, + 1ev]
szoval +-1 evvel talal.

Amugy a Zrinyieknel is latszanak a 'kitalalt' szamok;
a 'masodik' Zrinyi 44 evet elt

[''vadkan olte meg'']

az 'elso' Zrinyi szuletese nem egeszen ismert [legalabbis a wiki szerint], a halala kb 100 evre van a
'masodiketol' [[ 98 evre ]] ]

Szoval ugy nezki hogy Szapolyai=Zrinyi ; csak ahogy en mar vilagosan latom az van hogy ''ha
egy szemelybol csinalnak kettot, amit meghagynak magyarnak [ez esetben Szapolyai] azt lemocskoljak,
amit 'megcsinalnak' 'nem magyarnak' [ez esetben Zrinyi aki 'horvat'] azt felmagasztaljak'' [es persze
ezzel uzenik hogy ''magyarok nem is volt magyar hősötök'']

Amugy ha feltetelezem [amugy ha ilyen szinten hamisitottak akkor kb ugy is van] hogy a 'szamokat is
fejre forgattak';
a 19 fejre 16;
a 19ezres sereg akkor Zrinyinel megvan e 16ezerben?;
van forras hogy igen 1664-ben;
itt ---> https://archive.org/stream/grfzrinvimikls00szgoog#page/n758/mode/1up
69-ik oldal alol jegyzet
amugy ugyanitt van 26 ezres szam is [ez a ''mohacsi 1526'' szempontjabol valszeg fontos lehet]

2. Kemeny Janos erdelyi fejedelem 'tatar Fog-saga' 1657 es Hunyadi
[1458 es 1442]

Kemeny Janos ugymond 'tatar fogsagba' kerult 1657-ben
itt Banlakynal legalol ---> http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0016/1300.html#note23
Matyas 1458-ban szabadul a PRág-ai Fog-sagbol ['PRaGa' az lehet FoGaRas is [[p-b-v-f]] ]
a kulonbseg; 1657-1458=2x100 ev [1 ev hijjan] [[amugy Matyas szuletesi idejenel is emlekszunk 5 ev
diferencaval vannak az aveszamok,azaz nem tudni pontoson]]
Hunyadi Janosnak Szebennel van egy csataja 1442-be a torokkel ahol 'egy Kemeny nevezetu Hunyadi
ruhajat veszi fel hogy a torok ot keresse';
itt--> http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0010/745.html
''Amidőn az utóbbi közeledését az elbizakodott Mezid megtudta, állítólag így kiáltott fel örömében:
„Hadd jöjjön Jankó vajda, legalább nagyobb lesz a mi diadalunk!” Mezid bég ugyanis elhatározta, hogy
Hunyadit, akitől a török csapatok máris rettegtek, minden áron elfogatja. Ezért leírván legvitézebb szpahi
csapatjai előtt Hunyadi János öltözetét, sisakját, fegyverzetét, lovát, – gazdag jutalmat, nagy kegyeket
helyezett annak kilátásba, aki a magyar hőst élve, vagy halva kézre keríti.
Mezid bégnek e szándéka kémek útján a magyarok tudomására jutván, Hunyadi elhatározta, hogy ezt a
körülményt hasznára fordítja és egész csatatervét arra alapítja. Öltözetét, fegyverzetét és lovát a
bekövetkezendő csata tartamára átengedi az erre önként ajánlkozó Kemény Simonnak,...''
a kulonbseg; 1657-1442=215
de ezelott irtam volt ugyebar hogy a ''15 ev'' is valami 'tolodasbol' kell legyen [az 1167es es az 1182es
akcioknal es a Nisibisi dolognal]; s amugy 'Matyas 15 eves kora' a koronazaskor is valszeg valami
tolodasbol van.
szoval valszeg az ''1442-es 'Kemeny' emlites es az 1657-es 'Kemeny Fog-saga' az ugyanazt az akciot jeloli;
meghat az agyalagyult duma hogy ''Hunyadi kicsereli a ruhajat a masikkal'' mar ez elarulja a hamisitast +
persze 'uezengetnek ezzel' a hamisittok valszeg XD
Es amugy a Hunyadi 'hosszu hadjarata 1443' az is 15 evre van a Matyas 'szabadulasatol a Fog-sagbol es
kirallya valasztasatol' - szoval ez is gyanus; valszeg az van hogy Hunyadi Janos = Matyas [az a 'Matyasnak
a Corvin Janos torvenytelen fia' az biztos hogy kitalaczio hamisittas ---> negativizalas, kriminalizalt
kitalalt sztori]

szoval ha a Matyas akcioira azt mondtam hogy 'Szkitia kijovetel' es a Hunyadi Janosera is, akkor a
Kemeny Fog-saga 1657 is az ---> csak kiforgatva a dolgok, mert ha Hunyadi 'kijon Szkitiabol azaz a
Fog-sagbol/Dentu-M-Agyariabol' akkor ez forditva van Kemenynel 'mert o akkor kerul Fog-sagba' ---> de
ebben a 'vilagtortenelemben' szamomra vilagoss hogy minden forditva van. [vagy a forditottja sem igaz

ahogy Pap Gabi battyonk is mondja ugyebar]

Szoval akkor ilyen ertelemben Kemeny Janos=Hunyadi Janos es Matyas es az a
'torok sereg' ami jon 1658-60-ba 'Rakoczi ellen' az a magyar sereg ami kimegy
Szkitiabol.

Amugy a 'torok-tatar betoresek,pusztittasok' azok fedősztorik-nak vannak kitalalva, azaz
lefedik azoknak az akcioit akik valoban pusztitottak [peldaul a velencei kereskedo maffia altal
penzelt seregek voltak - aztan milyen 'nemzetisegiek' voltak ezek nem tudom [valszeg
mindenfele fizetett bandita XD]
Peldaul a 15-17-ik szazadokban a roman teruleteken [valachia moldova] is latom hogy
allandoan 'genovai stb kereskedokrol' irnak ezek kapcsolatait az ottani 'uralkodokkal' stb --->
szoval gyanus [vagy a velenceiek altal fizetett gyerekek + kémek stb]
Persze valszeg nem csak a velenceiek inteztek ezeket a dolgokat hanem az osszes regiot bele
lehet erteni ami Europa periferiaja azaz szelen kialakult maffiak. [nagyjabbol ki lehet talalni
mifele gyerekek lehettek, ha a 'kereskedes' a tenger partokon folyt ---> ahol en ugy gondolom
kialakithattak ezek a 'faszagyerekek' akar kisebb 'birodalmakot' amik majd igyekeztek a
kontinens kozepe fele terjeszkedni.Es ugyebar ha megnezzuk Europa kozepen [ide bele lehet
erteni a francia nemet ukran orosz teruleteket is] nem tudjuk a tortenelmet az 5-ik szazad
elottrol [csak valami emlittesek itt-ott akikkel a 'romaiak' harcoltak, de azon kivul 'fuj a szel',
'semmi nincs', csak valami 'barbarok'], DE a periferiaknak [''romai birodalom,gorogok''] azt
erdekes hogy 'tudjuk'... .
Mar hogy a nyavajaba ne! XD
Amugy a periferiaknak is valszeg a 'nomadok,barbarok' tortenelmebol irtak meg a sztorijat [a
'romai birodalomnak es a gorogoknek + a bizanciaknak es az 'ottoman birodalomnak' es az
'araboknak' [az 'arab terjeszkedes'] is.]
A 'Komnene bizanci dinasztia' valszeg Kuman azaz Kun/Hun, a 'romai birodalom' 'Nomad
birodalom' [Stephanus of Byzantium es Eustathius of Thessalonica azt irjak hogy a ''Szkitak
Trakok akiket azelott Nomaei-nak vagy Nomaeos-nak hivtak''; azaz valszeg Nomadnak]
En feltettem azt e kerdest hogy peldaul a 'h-n-r' betuk valamikor ugyanazok lehettek mert ha
levagunk a 'h'-bol marad 'n' es ha az 'n'-bol marad 'r'; van is erre pelda; Suidas a Szabirokat
Sabinores-nek irja es Procopius a Szabir-Hunokat Isabeni-nek irja] vagy
Daha-nak de Dan-nak is.

a Dakokat irtak

vagy ratalaltam egy filologiai konyvre a 18ik szazadbol ahol eg Harduin-t ideznek aki azt
mondta hogy az Eusthatius es a Stephanus altal emlitett 'Nomaeos' az Aromaeos vagy
Aromaei ---> ami akkor Romaeos ---> azaz akkor ez is tamogatja az en 'hujjesegemet' XD
itt a konyv --->
http://books.google.ro/books?id=mpGWZa0FSqsC&pg=PA797&dq=aromaei+nomaei&hl=hu&sa
=X&ei=kdbwU8aIBaOgyAP6oYJA&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=aromaei%20nomaei&f=f
alse

796-798 old.
[Amugy ez lehet az a Harduin akit emlegetnek hogy azt mondta hogy az 'okori gorog muveket' a
16-ik szazadban irtak, azaz nem eredetiek.]

h=n=r.

es akkor vissszaterve a temahoz, a 'nemet-romai birodalom' neve akkor mi az???
nem Nemet/Nomad [d-t] - Nomaeos/Nomad birodalom?XD
ennyi.
es akkor a 'caesar' titulus az = kazár
[es akkor 'a Caesar fia Brutus' az nem Prut-us azaz a moldovai azaz Szkitiai folyo?]
es amugy a 'king' 'kőnig' az is = kagan, kán
azaz a Szkitak birodalmabol es neveikbol csinaltak elsosorban a periferiaknak 'birodalmat' es
ezek szerint a 'nemet-romai birodalmat' is ezekbol.
+ egy Numa neveztu elso [vagy masodik] romai 'isten' vagy kiraly.

A 'romaeos es nomaeos' dologhoz kapcsolodo erdekesseg;
Van ugye 'romulus es remus';

ha n=r;
nomulus es nemus
Magyarul egybe beugrik valami ugyebar XD;
''a rémül és némul''
es meg logikailag is talal mert ''aki meg-rémül az meg-némul'' XD

Amugy sejtem hogy az a 'romulus vs remus' sztori is valami 'kriminalizalt' dolog, aminek az
eredetije valszeg egeszen mas valami [az okosok meg kene fejtsek]

3. 'Istvanffy Miklos' 'konyve', Matyas es Bethlen [vagy Bethlehem]
Gabor

Istvanffy ugymond megirja a 'magyar tortenetet 1490-tol 1613-ig'
itt irja --> http://hu.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1nffy_Mikl%C3%B3s
'' Ebben a művében Bonfinit folytatva az 1490-1613 közötti eseményeket dolgozta fel. Az 1606-1613
közötti időszakot tárgyaló 35–38. könyvnek csak a vázlata készült el, ez mindmáig kiadatlan.''
a kulonbseg a ket evszam kozt; 1613-1490= 123 [100+23]
szoval ugy nez ki a konyveket is ugy 'irtak' hogy mutatjak a hamisittasi eveket. [ persze ezeket nem
magyarok irtak hanem velencei-bizanci maffiozok ---> nezze meg mindenki milyen keppel abrazoljak az
osszes ''16-17-ik szazadi magyarokat'' !!! [Nadasdy,Olah Miklos,Kaldi Gyorgy,Bathory Istvan, stb] --->
tiszta bizanci-velencei fekete kepuek!!! arrol nem is beszleve hogy latszik egy bizonyos 'fajtajelleg' is
rajtuk XD]

'1613-ban Bethlen benyomul Szebenbe'

itt --- http://hu.wikipedia.org/wiki/1613

1467-ben 'Matyas benyomul Erdelybe egy 40ezres sereggel'
itt Telekinel --->
http://books.google.ro/books?id=vw8VAAAAYAAJ&pg=PA539&dq=hunyadiak+kora+40,000+1467&hl=h
u&sa=X&ei=JdzwU8fbK4T4yQOj_YDwBg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=hunyadiak%20kora%2040
%2C000%201467&f=false
534-ik oldal, jegyzet; [teszik 12 ezerre is ezt a seregszamot, de a '12ezer' megjelenik ekkoriban mashol is,
mikor Moldovaba megy innen 1467-be es ugyancsak arra is 40ezret is irnak - amugy ebbol is latszik hogy
nem Erdelybe ment hanem mashova [[Bonfini azt irja mikor Matyas Erdelybe ment a lazadok
'eltorlaszoltak a hegyeket', de ami megjelenik az moldvai ugyanez evi 1467-es hajdaratnal ahol a
moldvaiak 'torlaszoljak el' - ugyanitt az 539-ik oldalon]]

a kulonbseg; 1613-1467=146 [100+46, a juliani evnek 46-al]

es erdekes hogy amikor Bethlen akciozik itt 1613-ba is emlitenek 40ezres sereget , de ezuttal 'torok
sereget' akikkel megy ''Bathory Gabor ellen'';
korabeli forrast nem latom irjak erre de a 19ik szazadi konyvekben igy irjak hogy '40ezres a torok sereg
amivel Bethlen akciozik'

itt Banlakynal ---> http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0015/1226.html#note12
forrast nem ad
itt is Orbannal Balazsnal --->
http://books.google.ro/books?id=9-1bAAAAcAAJ&pg=PA379&dq=40,000+1613+bethlen&hl=hu&sa=X&
ei=rOHXU4--L6n8ywONsYKADw&ved=0CCsQ6AEwAg#v=onepage&q=40%2C000%201613%20bethlen&f
=false
alol balrol 379-ik oldal
forras itt sincs
szoval vagy van forras erre a '40ezeres torok seregre' vagy 'valamit tudtak' ezek az irok [amugy
szerintem az osszes ''magyar tortenesz iro'' a 19ik szazadban akarmennyire 'nemzeti' volt, beavatott azaz

tudatosan manipulalo/hamisito volt akinek meg volt mondva mit hogyan irhat stb, vagy elegge naiv aki
halgatott a 'fonokokre' azaz az akademiai maffiara.
azaz Orban ad egy 'forrast' de megneztem es egy folyoirat akar lenni... [nemet persze]

Na de elegge latszik hogy a Matyi Erdelybe valo menetele 1467 es a Bethlehem Gabore 1613
az ugyanaz az akcio valszeg; es persze a '40 ezres torok sereg Bethlennel' az a M-Agyar sereg
azaz a DentUrok/Fog-Urak Dentu M-Agyariabol, Fogarasbol/FogUr-sagbol = Bathory
Es persze nem Erdelybe be hanem kifele belolle.

Ide johet meg az is hogy Hunyadi Janosnak az 1442-es szebeni csataja 2 ev hijjan talal a
Bethlen 1613-asatol
1613-1442=171 [100+23+46,+ 2 ev]
de ha Hunyadinak van akcioja 1443-ba is es + a 'varnai vereseg 1444' akkor valszeg ugyanaz;
1613-1444=169 [100+23=46, juliani evnek 46-al]

4. Isbul bulgar kagan, Disabulos [Disbul] turk kagan

emlitenek egy bulgar Isbul nevezetu kagant 831-836 kozott
itt --- http://en.wikipedia.org/wiki/Isbul
a Disabulos turk kagant emlitik 568-ban,575-ben,570-ben [a kulonbseg amugy 7 ev az elso ket szam
kozt]
itt --->
http://www.google.ro/search?hl=hu&q=dizabulos+turk&qscrl=1&tbm=bks&ei=-YbbU4qYAuHRywOSxoC
wAw

a 3-ik konyvben latszik 575-re
http://www.google.ro/search?hl=hu&q=disabulos+570&qscrl=1&tbm=bks&ei=_4jbU7u4KeXmyQPYwIC4
Bg#hl=hu&q=disabul+570&qscrl=1&tbm=bks
ezekben a konyvekben is 570-re
http://www.google.ro/search?hl=hu&q=dizabulos+turk&qscrl=1&tbm=bks&ei=-YbbU4qYAuHRywOSxoC
wAw#hl=hu&q=disabulos+568&qscrl=1&tbm=bks
ezekben 568-ra
http://www.google.ro/search?hl=hu&q=dizabulos+turk&qscrl=1&tbm=bks&ei=-YbbU4qYAuHRywOSxoC
wAw#hl=hu&q=disabul+568&qscrl=1&tbm=bks
ezekben is 568-ra

ha a Malamir bulgar kagan

[akinek az idejeben emlitik Isbul-t] halalanak evevel szamolok es 568-al;

836-568= 268 [2x100+45=23]

szoval valszeg a bulgar Isbul az ugyanaz mint a turk Disabulos
az hogy leszedik a nevek elejerol az elso betut mar mutattam peldat - ujabban meg egyet lattam;
Orosius peldaul a szkita Idantyros kiraly nevet Antyrus-nak vagy Attyrus-nak irja
I-D-Antyros/us
itt van --http://books.google.ro/books?id=3olbAAAAcAAJ&pg=PA638&dq=antyrus++scytharum&hl=hu&sa=X&ei
=XOvwU8CZIKn54QTXgYF4&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=antyrus%20%20scytharum&f=false
107-ik oldal

Es ami a kemenyeb az az hogy nagy valoszinuseggel ez[ek] a Disabulos es Isbul ugyanaz a dák
Decebalus-sal [Deceballal]
ezt amugy egy angol a 19-ik szazadban is mondta mar
itt --http://books.google.ro/books?id=YbtFAQAAIAAJ&pg=PA176&dq=latham+decebalus&hl=hu&sa=X&ei=_
uvwU8-ABObRywOP94DIDg&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=latham%20decebalus&f=false

175-ik oldal
'Kitalalt kozepkor szamokot' Decebal es Disabulos kozt nem latok amik osszefuggnenek egyelore de
valszeg ''mas uton masokkal''.

5. Kijev, Szkitiai Kijöv-etel 889, Merseburg 934 [933], Ungárok,
'Uncrani-k'

Regino azt irja hogy 934-ben [933-at teszi 934-re] 'mikor a hungarok Saxoniaba betortek es Henrichus
megveri oket [Merseburg], ugyanabban az evben a ''Szlavok akik Uncrani-k'' azok is betortek.'
itt irja --->
http://books.google.ro/books?id=L1QAAAAAcAAJ&pg=PA29&dq=slavos+qui+uncranos&hl=hu&sa=X&ei
=4ZbwU9zoC8n4yQOhnYHIAw&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=slavos%20qui%20uncranos&f=false
30-ik oldal 'm' jegyzet
http://books.google.ro/books?id=OrZKAAAAcAAJ&pg=PA490&dq=ungarorum+934&hl=hu&sa=X&ei=Y5
bwU4eYEInnygOYwYLgDQ&ved=0CCkQ6AEwAjgK#v=onepage&q=ungarorum%20934&f=false
490-ik oldal balrol , 2-ik bekezdes [ugyanitt jobbrol a 490-iken ir egy csomo kronikat amik nem 933-ra
teszik hanem 934-re de van egy 935-re is, a 933-as akciot - ebbol is latszik az '1 evek' vagy akar 2 is
mennyite 'jonek-mennek']
http://books.google.ro/books?id=rnCqwuHZVfwC&pg=PA325&dq=slavos+qui+uncrani&hl=hu&sa=X&ei=
bZfwU9THGYufygPtlYGwAg&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q=slavos%20qui%20uncrani&f=false
325-ik olal kozepe Assemani-nal

itt is maga a kronika 1609-es kiadas --->
http://books.google.ro/books?id=24KxHPw77xUC&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
438-ik oldal

ugyanebben a 429-ik oldal kozepen irja hogy a 'hungarok 889-be jottek ki Szkitiabol a Tanais melleti
mocsarakbol' [motsár/szarmat-a].

Regino a hungarok kijovetelet Szkitiabol 889-re teszi;
itt is latszik kesobbi kiadasokban emlitik --->
https://www.google.ro/search?tbm=bks&hl=hu&q=reginonis+889&qscrl=1&gws_rd=ssl
Szoval nezzuk meg;
Amikor a magyarok 'kijonnek' akkor 'Kijevnel is elmennek', de

a lenyeg hogy emlittodik 'Kijev';

Ha megnezzuk a 'Kijev' nevet akkor az a Kijöv-etel vagy Kijön szó [foleg ha a regi latinba a v=u es az 'u'
fejre allitva az 'n'] + erdekes az Etel szo is marcsak igy adalekkent is ---> az Itil folyo a Volga [ami aztan
lehetett mas folyo is vagy ki tudja mi volt az 'Itil' es milyen ertelemmel hasznaltak, neveztek a dolgokat]
es ugyebar az Atilla/Etel-e,Ital,Ital-ia, stb.
Ez senkinek nem tunt fel eddig senkinek hogy ha a 'magyarok kijonnek' es 'Kijevet' emlittenek akkor
Kijev=Kijövetel vagy Kijön ??? vagy csak en nem tudom hogy mar mas is eszrevette?XD
Arrol nem is beszleve hogy Kijevet is irtak Kijov-nak de mindegy vegul mert vilagos.

Kijev = Kijöv-etel, Kijön
Szoval akkor kerestetik hogy ''hol van Kijev''.

Es akkor a Regino altal emlitett 'Szlavok akik Uncrani-k' akkor vilagos hogy az 'Uncrani' azok az Unkari
vagyis Ungari [g-k hasonlo hangzo] es akkor a 'Szlav' nev az a Szabir/Szavar azaz meginnt a Hungarok
masik neve vagy egyszeruen a Szabir-Hunok.
ja es akkor Uncrani az Ukrajna is, csak az a helyzet akkor hogy az itt volt [vagy itt is]

es ha megnezzuk az evszamokot akkor meg tisztabb;

934-889 = 45 ev
de ha 934-ben a hungarok mar 'elvileg' itt vannak s nem a Fekete tenger felett, akkor meginnt az van
hogy a 'Szkitiai kijov-etel' az innen volt; szoval ugy nez ki ami a Karpat medence-Duna regioban volt azt
'kitoltak' a Fekete tenger es a Kaspi kozti regioba [persze ettol elhettek ugyanazok a nepek a Kaukazus
kornyeken is, csak a lenyeg hogy amik itt voltak a Karpat medenceben azokot 'eltuntettek']

Szoval;

889 Szkitiai Kijöv-Etel = 934 Merseburgi csata
[persze hogy 'igy kikaptak ugy kikaptak' az rablomese]

Erdekes a 'Merse-burg' nev is;
angolul a Mocsár az 'Morass,Marsh'
'Merse' = Maross/Marsh? [ugyanazok a massalhangzok]
http://dictzone.com/magyar-angol-szotar/mocs%C3%A1r
ezelott 150 evvel meg a 'cs'-t 'ts'-nek irtak;
MotSár
'A Magyarok a Mocsarak mellol jonnek';
Regebbi terkepeken 'Sarmatia Asiatica' a Tanais-tol kezdodott keletre , azaz a Tanais -Kaspi kozti terulet
is ez alapjan Azsia volt mar , de ami megis Europa [a 'magyarok Azsiai eredeterol' maximum ezt kene
mondani hogy innen a Tanais mellol jottek, de ugyebar mar kb 150 eve elkezdtek hogy ''bolyongtak
Azsiaba valahol'' ''aztan beszedelegtek a Fekete tenger eszaki reszere valahogy majd onnan ide'' --semmi gond Azsiaval mert ma is kulturalisan legalabb olyan mint Europa, csak elsosorban az
'indo-europaiak' lejarattak oket, majd a magyaroknak kitalaltak hogy 'onnan jottek'.
itt a terkep;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabula_Asiae_II_-_Sarmatia_Asiatica.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatians#mediaviewer/File:Map_of_Colchis,_Iberia,_Albania,_and_the_
neighbouring_countries_ca_1770.jpg
amugy erdekes hogy a Tanais-tol keletre Azsiai Szarmatia es nyugatra Europai Szarmatia es ezeket
elvalasztja a Tana-is [a Don, de ami tulajdonkeppen a Duna neve...]
Ha ugy nez ki ami ott volt a Tanais-nal az lehetett itt, akkor itt mi van? esetleg nem a Duna az elvalaszto
[ami a mai Magyarorszagnal Europa kozepe] ? es akkor 'Nyugat Szarmatia' az hol van? , es mettol
meddig az Azsiai?
Vagy az is hogy a Duna masik neve az Ister de a Duna kette osztja a mai Hungarit s amugy Valachiat is ha
azt vesszuk hogy a bulgar-roman terulet ott delen egy volt valamikor.

Ister-Osztó-r
amugy az 'Isten Ostora' az valszeg az ŐsTanya Osztója [ha az 'n'='r' es Is-Ten---Ős-Tan(y)-a]
A Tanais-nal van a Meotiszi Mocsar/Motsar de ez feltéve a Jásdi féle körforgóra és ugy olvasva Szarmat-a
nevet adja es a Meotiszi Motsarnak van meg egy neve ami a 'Palus Maeotis' ---> Palus körforgóra téve
Lápos azaz Mocsár.
Szoval a 'Meotiszi mocsar' neve is magyarul van csak nem vesszuk eszre mert meghulyitettek minket
[ahogy Jasdi is mongya D].

Es akkor a 'Merse'-burg az valszeg ugyanaz mint a Meotiszi Motsár - Palus/Lápos Maeotis
Amugy a 'Pozsony' nev is valszeg a Posvány azaz Mocsar nevet jelenti.

Ezzel a 'Mocsár' dolgokkal amugy valami le van kodolva [le van fedve valszeg a valodi sztori], mert miert
az istenert olyan fontos hogy ''a mocsarak mellol jottek''? ; csak nem tudom meg mi lehet.
Lehet valami nagyon regi dolgorol [időkről] van szo azt is el tudom kepzelni, azaz meglehet amikor a Fold
formalodott [folyok,hegyek,stb - szoval geologia]
Porcius Cato-nal ['' i.e. 3-ik-i.e.2-ik szazad] valami hasonlo szoveg van [persze ezt az irast hamisittasnak
mondjak amit Annius of Viterbo hamisitott - lehet jo reszt hamisittas de valszeg tartalmaz 'dolgokat'
amik lehetnek a valodi ostortenelmenek a foszlanyai]
itt irja Horvat Istvan-nal a Jaszokrol,... cimu irasaba;
http://books.google.ro/books?id=iL85AAAAcAAJ&pg=RA2-PA18&dq=az+arany+kor+folyt&hl=hu&sa=X&
ei=8k1zU92eEaTrywPy3IGABg&redir_esc=y#v=onepage&q=az%20arany%20kor%20folyt&f=false
18-ik oldal

Mivel a szkitakrol irja hogy legregebbi nep, es tudjuk hogy a hamisitott vilagtortenelmen belol is amit
meghagytak pozitivat a szkitakrol, ma azt sem emlegetik vagy 'tulzasnak mondjak', akkor ez a Cato fele
szoveg a Szkitakrol nagy valoszinuseggel igaz.
latinul itt Cato --->
http://books.google.ro/books?id=VoY6AAAAcAAJ&pg=RA1-PT284&dq=scythia+mortale+genus&hl=hu&s
a=X&ei=NOjxU82DEIrmyQPLl4CQBg&ved=0CEMQ6AEwBjgK#v=onepage&q=scythia%20mortale%20genu
s&f=false
160-ik oldal
Berosus ugyancsak Szkitakrol beszel Noe idejeben [csak mivel Annius adta ki ezt is hamisittasnak veszik
ma]
http://books.google.ro/books?id=0G8UAAAAQAAJ&pg=RA4-PA114-IA1&dq=ogyges+saga&hl=hu&sa=X&
ei=r-rxU4OSEcik4gSh-ICwDg&ved=0CDIQ6AEwAzge#v=onepage&q=ogyges%20saga&f=false
11-ik old.
http://books.google.ro/books?id=qHWVvsvRRd4C&pg=RA2-PT129&dq=ogyges+saga&hl=hu&sa=X&ei=rrxU4OSEcik4gSh-ICwDg&ved=0CEIQ6AEwBTge#v=onepage&q=ogyges%20saga&f=false
22 oldal [Liber tertius]

6. Atilla es Leo papa 451, Bakocz [Bakocs]-Dozsa es Leo papa ['10-ik']
1513-1514, Bocskai 1605, Budai Nagy Antal 1437, Batho pannon vezer
i.sz. 9.

Az 1514-es parasztfelkeles Dozsa es Bakocz
Bakocz 'majdnem romai papa' lesz, helyete Leo [a '10-ik'] lesz 1513-ba.
Atilla 451-be es Leo papa [az 1-so'] [az hogy 'nem 451' hanem '452' az mindegy mert van leiras hogy a
451-galliai buli utan direkt megy Romaba Atilla]
1513-ba 'Leo keresztes bulit hirdet'

1514-2x532= 450 [1 ev hijjan 451]

A Bocskai fele akcio [szabadsagharc] 1604-1605 es a Dozsa fele akcio ['amit Bakocz vere le'];
1604-1514= 90
ez meginnt gyanus mert a 'Kitalalt 9-be' irtam volt ugye azt a '90 evet' ami nemtom honnan van...de
mutat osszefuggeseket;
Szoval ugy nez ki a Bocskai fele akcio az = a Dozsa fele akcioval

Akkor ahogy a 'Kitalalt 7-be' irtam, hogy; Batho=Bocskai/Botskai=Bathory=Bethlen=Budai/Buthai
es akkor a Dozsa-Bakocz buli is ez[ek]
a Dozsa-Bakocz 1514 es a Budai Nagy Antal fele 1437 akcio kozt;
1514-1437= 77 [23+46+7, juliani evnek 46-al, +1]
de ha 'a keresztes haboru' 'akart lenni belolle' amit 1513-ban..;
1513-1437= 76 [23+46+7,juliani evnek 46-al]

Szoval a Dozsa-Bakocz fele akcio = a Budai Nagy Anti fele akcioval

hasonlosagok;
a Bakocz nevet meg 150 eve Bakocs-nak irtak; igy mar jobban hasonlit a Botskai-ra
Bakots-Botksa-i
na de a Bacskai regio az Pannonia szomszedsagaban van ami alatt van Dalmacia [ez azert mert ugyebar
az a Batho i.sz. 9-ben 'pannoniai es dalmaciai']
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(provincia)#mediaviewer/F%C3%A1jl:Roman_provinces_of_Il
lyricum,_Macedonia,_Dacia,_Moesia,_Pannonia_and_Thracia.jpg
szoval

a helynev [Bacska es a Bakots es Botska-i nevek hasonlosaga] [+Batho,Bathory,Beth-len]

es Dozsa is Temesvar kornyeken akciozik ami ugyebar a Bacska-Banat regio.
a 'Dozsa' nev nem hasonlit az elobbiekre de a 'vele futo' Bakocs/Bakots igen. [az hogy 'ez harcolt az

ellen', biztos hogy

itt is kitalacio]

Amugy Dozsanal is emlittenek 'hajdukat'.
Szoval 'ezek' mind egy sztori valszeg;

Batho pannoniai vezer i.sz 9-ben = Botskai 1604-1605 = Budai/Buthai 1437 =
Bakots-Dozsa 1514 = Bathory = Beth-len

Es akkor az is latszik hogy;

Atilla es Leo papa 451 = Bakocz/Bakots es Leo papa [X-ik] 1513
es akkor itt gyanithato hogy Bakocz lett papa es akkor Atilla is. XD; csak nem ott a 'Vatikanba' hanem itt
valszeg - a 'Vatikan-ba' valszeg csak rendet Vagott.

Gondolkoztam roviden hogy a 'Bocska/Bacska' szo mi lehet?;
Valahogy mivel a 'parasztlazzadasokrol' van szo akkor ezert valszeg beugrott a 'Bocskor';
a Jásdi féle körforgóra téve és ugy olvasva;
Bocskor <---> Korbács
ha Korbacs ez akkor mar Ostor ugye? XD
vagyis;

Batho=Botskai=Batho-ry=Butha-i/Buda-i=Bakots/Bakocs-Dozsa=Bocsk
or=Korbács=Ostor/Ister/Isten/=Atilla
+ a Bethlen is es amugy valszeg koze van a nevenek a 'szentfoldi' Betlehemhez

Azt nem tudom mi lehet a Dozsa' nev?
de mivel peldaul kozel van 'Dalmacia' Velencehez es ott 'Dozse-k' uralkodtak [+ ha a velencei kavaras az
eleget latszik igy is a tortenelemben] akkor lehet a 'Dozsa' a tulajdonkeppen a 'Dozse'...
Amugy irtak ugy is a 'Dozset' hogy 'Doge' [angolul kutya]

Ha Atilla 'kutya-feju' akkor lehet egy 'dologbol' csinaltak '2-ot' es ugy hogy 'ellenseget' is ;
''Atilla a kutyafeju'' ez valami forrasokban vagy 'legendakban' ugyebar igy irjak;
'Canis' latinul 'kutya'
Az Ostor is Vag [kette-oszt] es Vagaskor is kette-Osztas tortenik
Angolul a Vag az Cut [katt-kette]
Vatikan-t irtak ugy is hogy Vagican es aki irja erdekes a neve ; 'Marcus Pocius Cato' - szoval ezeknek a
'szerzoknek a neve' tartalmazza amit irt es ami altalaban csak nala van irva [es itt magyarul van
kapcsolat via angolbol][mashol nem lattam hogy a Vatican az Vagican]
itt irja Cato-nal;
http://books.google.ro/books?id=rt2dElKFwGUC&pg=PA101&dq=renatum+mortale+genus&hl=hu&sa=X
&ei=SOT1U4HbN4S_ywPPooHoDw&ved=0CFUQ6AEwCDge#v=onepage&q=renatum%20mortale%20gen
us&f=false
'Vaticanam id est Vagicanam dictam'
107-ik oldal;a dolt betuk a komentar, az egyenes a szovege Catonak

Na de magyarul a 'kut' szo;
Fej = Folyo
a 'kut vagat a foldbe'
Atilla - Ital [viz azaz folyo ez esetben]
Atilla a Kutyafeju= a Folyo Kut-Foje azaz ahonnan ered [a forras is Vag-at a foldbe]
Vagi-kan = Vagott Kut
Szoval ez alapjan Geologia.

Vagikan/Vatikan = Vago-Kan = Atilla
amugy a Kutyanak is van Agyar-a ami Vag;
Atilla = Bathory = Fog-Ur

P-B-V;
Vatikán - Patikán [lehet Patkány is esetleg D]
de ha n=r és körforgóra teszem;
Patikán<--->Kárpát
es akkor persze ha mar itt a 'tatarjaras' is valami hun-szkita akcio volt; [amint mondtam szerintem eleg
vilagoss hogy tatarjaras = keresztes hadjarat es szkitiai kijov-etel], akkor;

Bathu-kán=Atilla=Vatikán=Báthory

KÁRPÁT

Ja es akkor az a 'parasztsereg' az valoban keresztes sereg volt [csak nem parasztokbol akkor]
es valszeg akciozott is nem 'szetvertek' ---> ez biztos hogy meginnt a 'kriminalizalt', hamisitott
sztori + ugye a Dozsa 'megegetese' is ,stb.

Azt hogy a tatarjaras ugyanaz mint a keresztes hadjaratok es a Szkitiai kijovetel azt asszem
nem irtam ki igy Nagy Betukkel amikor irtam, valszeg a 'Kitalalt 7-be' vagy az korul...; azert
hogy nehogy ugy tunjek hogy nem vagyok biztos benne ---> DE AZ VAGYOK.

Tatárjárás=Keresztes hadjáratok=Szkitiai Kijöv-Etel

7. Szarnyas huszarok, Sarkany lovagrend, Szent Gyorgy lovagrend ,
Fekete Sereg, Magna Societas Ungarorum,Teuton lovagrend

A Sarkany lovagrend 1408-ban alakul

A Fekete Sereg 1458-63 kozt alakul

Nagy Lajos idejeben akciozik egy magyar zsoldossereg 1361-63 kozt, aminek a
neve Magna Societas Ungarorum [vagy Hungarorum]
itt irja ---> http://lexikon.katolikus.hu/M/Magna%20Societas%20Hungarorum.html
itt is , 14-ik bekezdes vege;
http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0002/0003/0002-1ab.html
ezekben a konyvekben is emlitik;
http://www.google.ro/search?q=magna+societas+ungarorum&btnG=K%C3%B6nyvek+keres%C3%A9se
&tbm=bks&tbo=1&hl=hu&qscrl=1#hl=hu&q=magna+societas+ungarorum&qscrl=1&tbm=bks

Azt irjak hogy ez a magyar zsoldossereg aztan 'felbomlott es az angol zsoldossereghez csatlakozott'
aminek a neve a Feher Csapat volt [Societas Alba]
http://www.google.ro/search?q=magna+societas+ungarorum&btnG=K%C3%B6nyvek+keres%C3%A9se
&tbm=bks&tbo=1&hl=hu&qscrl=1#hl=hu&q=societas+alba+1363&qscrl=1&tbm=bks
itt is irnak az angolrol es a magyarrol is;
http://books.google.ro/books?id=mzwpq6bLHhMC&pg=PA17&dq=societas+alba+1361&hl=hu&sa=X&ei
=MPfxU5zFJ4TMyAPmpIKwDQ&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=societas%20alba%201361&f=false
17-ik oldal
itt 1364-re is emliti oket [az angol s magyart is], de van ahol 1362-re es 1363-ra is irjak;
http://www.google.ro/search?tbm=bks&hl=hu&q=societas+alba+1362+magna+societas+hungarorum%
27&qscrl=1#hl=hu&q=societas+alba+1363&qscrl=1&tbm=bks
itt is emlitik ezekbe;
http://www.google.ro/search?tbm=bks&hl=hu&q=societas+alba+1362+magna+societas+hungarorum%
27&qscrl=1#hl=hu&q=societas+alba+1361&qscrl=1&tbm=bks

Erdekes az 'angol' sereg neve a 'feher', foleg hogyha 100evre alakul egy 'Fekete' sereg [1458-63] a
'cseh haboruk' alatt [akikrol azt mondjak hogy 'csehek voltak', de biztos hogy nem...]
itt Horvathnal 1462-re van teve az alakulasa;
http://books.google.ro/books?id=9tkBAAAAYAAJ&pg=PA232&dq=fekete+sereg+1462&hl=hu&sa=X&ei=
7vrxU7aEFIbmyQPjwILQDw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=fekete%20sereg%201462&f=false
Banlaky 1459-60 kozt emliti;
http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0011/823.html

Szoval a kulonbseg a Nagy Magyar Sereg [Magna Societas Ungarorum] es a Matyas fele Fekete Sereg
kozt kb. 100 ev
A Sarkanyrend 1408-as evszama kozt es a masik ketto kozt;
Fekete seregnek 1458-1463 kozt [amugy latszik nem tudjak pontosan becelzoni,csak annyit tudni ezek
szerint hogy a 'cseh bulik' alatt/utan alakult, ugymond 'hivatalos' adat nincs is valszeg; a Sarkanyrendnel
es a Magna Societas Ungarorumnal van, 1408 december 12 ill. 1361 aprilis 25 valami szerzodes];

1460/61-1408= 52/53 [45+7/46+7]
1408-1361= 47 [a juliani evnek 46, +1]
ha 1362-ot veszek;
1408-1362= 46 [a juliani ev 46-al]
A Fekete es a Magna Soc. Ung. kozt latszik hogy 100 ev a kulonbseg.

de gyanus nekem hogy az 'angol' 'Feher Csapat'/ 'Societas Alba' nem e az is

Magyar-nak veheto?...

vannak valami 'keleti angolok' Szent Laszlo idejeben Moesiaban
itt emlittik ezekben a konyvekben;
http://www.google.ro/search?tbm=bks&hl=hu&q=keleti+angol+szent+laszlo&qscrl=1#hl=hu&q=keleti+a
ngolok++moesia+bizanci&qscrl=1&tbm=bks
http://www.google.ro/search?tbm=bks&hl=hu&q=keleti+angol+szent+laszlo&qscrl=1#hl=hu&q=keleti+a
ngolok++moesia&qscrl=1&tbm=bks
valami 'angol zsoldoslovagoknak' irjak oket itt a 2-ik konyvben
akkor van egy olyan folyo aminek Ongal a neve, ahol a bulgarok atkelnek mikor bejonnek es harcolnak a
bizanciakkal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ongali_csata
nem tudjak becentizni hol van pontosan [Ukrajna del-nyugati resze s a Duna delta koztre irjak]de mashol
lattam volt hogy a Prut folyot vagy a Dnyesztert irjak hogy az az Ongal.
de a neve erdekes; Ongal-Angol? es miert hivtak a 'keleti angolokat' annak?
valahol lattam volt hogy azt irtak hogy 'menekultek voltak ezek Angliabol akik Bizancba mentek' [kerdes
akkor miert menekultek angliatol bizancig,olyan messze?XD]
itt is mintha valami angol lovagokat irna Paradanuvion-ba [a helynev ahogy az elobbi linken a 2-ik
konyveben is irja];
http://www.google.ro/search?tbm=bks&hl=hu&q=magna+societas+hungarorum+1361&qscrl=1#hl=hu&
q=+english+Paradanuvion+refugees&qscrl=1&tbm=bks
itt is valszeg arrol van szo;
http://www.google.ro/search?tbm=bks&hl=hu&q=magna+societas+hungarorum+1361&qscrl=1#hl=hu&
q=Paradanuvion+English+Refugees+in+the+Byzantine+&qscrl=1&tbm=bks

szoval ez valszeg valami kitalalt mese hogy 'angol menekult lovagok bizancba zsoldban', inkabb arrol van
szo hogy a 'keleti angolok' azok a valamelyik itt lako nepet jelenti, es az en szempontombol most,
kapcsolodik ahoz a Societas Alba-hoz amit egyutt emlitenek a Magna Societas Ungarorummal
'1361-62-be';
Az is kicsitt gyanus [habar egymagaban egyelore gyenge] hogy Moesia-t emlitik ami hasonlit a 'Mész'
szóhoz ami Fehér es a 'Bulgar' nev is tartalmazza a szlav Bel-oi szot ami Fehér. Es az 'Ongal' nev az
esetleg Ongar-Ungar[l-r]? - es ugyebar a sok Feher-var itt es asszem az angoloknal is van Alba-nia is.
Vagy ha mar 'angol kapcsolat' akkor a 'Kelta' nev miert hasonlitt a magyar Kelet szora? Tollunk a 'keltak'
nem keletre vannak elvileg..XD
Es az is lehet erdekes hogy ha mar Italiaba emlitik a magyar angol 'zsoldossereget' akkor ugyebar
Atilla, mert Italia neve az Atilla; Atillarol meg a Hunokrol ha a 'tortenelmi forrasokot' nezzuk nem sokat
irtak, azaz fontos lehet egy-egy emlittes;
Atillarol azt irtak hogy 'a ruhaja makulatlanul tiszta/feher volt';
Szoval a 'Feher'
S amugy ha Atilla Ital, az ital meg viz/folyadek akkor a 'viz ruhaja a meder' - romanul a 'folyomeder'
'albie' , ami meginnt a latin 'alba'[feher] szo.

Nezzuk meg az itteni dolgokat itteni nyelveken + angolul;
az Alba az ha l-r hasonlo hangzo akkor Abar azaz Avar
'aburi' romanul gozt jelent
'negura' romanul kodot jelent [mondjak 'ceata'-nak is, de 'ceata' romanul csapat is es a 'cetate' az var]
de negru romanul s latinul 'fekete'
de ha fejre fordittom az n betut akkor 'ugri' nevet adja amit irtak a hungarokra maskepp
van egy 'neugar' nep amit tatar-kunnak mondanak a 13-ik szazadban a papai s magyar oklevelekben
[legalabbis azokban emlitik, csak kesobb ezzel azonositjak oket]
ha fejre forgatom az n es u betut ;
neugar=ungar
Suidas azt irja hogy az avarokat stb-t a 'Kod es Griffek hajtottak el es a megaradt ocean'[amugy nem
hajtott senki semmit, ezeket kitalaltak]

angolul;
angolul a Kod az Fog
ungar vagy romanul 'ungur' is;
in-gura romanul azt jelenti 'a szajban' - a szajban a 'Fogak' vannak ugye?
[gaura romanul amugy lyuk, ureg]
akkor angolul a fekete az black;
de ez akkor az olahok neve azaz Vlach [b-v hasonlo hangzo];
de akkor a lengyelek Polack neve is ugyanaz mint a Valach
romanul a Falci az alkapocs
'' Fog a szajban es Alkapocs [Falci]''
magyarul van a Falka szo
ha Falka akkor [l-r] Farkas is ---> lasd a dak Dracones/Dragones Farkasfejet vagy Sarkanyt es a Bathory
Sarkanyt es a SarkanyFogat
a Fekete sereget irtak Turma Nigra-nak is; [turma a 'nyaj' de akkor csapat is vagy falka]
angolul a feher az white [vajt - a Fog is vaj]
romanul a felho az nori [voltak ott Moldova korul Neuri nep akik szkitak voltak es a legenda szerint
'Farkasokka valtoztak']
de a felho is kod; angolul Fog

Akkor 'Lovagrend';
korforgora teve es megforditva 2 betut

es ugy olvasva Valag-rend

a valag a segg - Zsigmond Sarkany Lovagrendet alapitt
Segg/Sig-ismund.
de a Valag az Valach es Polack is [g-k hasonlo hangzo]

de a magyar szo Felleg a felhore;
Felleg-Valag-Lovag-Lovak-Valach-Polack
a felleg is goz,kod azaz Para
a Para meg Lo
a Sig-simund nev meginnt;
Sig<-->Goz [para,felho,felleg,aburi,negura,ungur/ungar]

A Lengyel Szarnyas Huszarok

Szarnyak = Sarkany [ugyanaz a massalhangzok]
Azt mondjak hogy az assziroknal volt az elso szervezett lovassag; [persze, s akkor a szkitaknal mi volt?
XD]
van egy asszir kiraly Sargon II. akit eppen a szkitak vernek meg [''nem a szkitak' hanem a kimmerek
ugymond akiket meghajtottak a szkitak, de ezt mar tudjuk hogy humbuk]
a neve;
g-k hasonlo hangzo;
Sarkon-Sarkany;
amugy romanul a Sarok az Colt [kolc] de a Colt romanul jelent Agyar-t is [Fog-at]
Sarok; ugyanaz a massalhagzok mint a Kazar
a Kazaroknal is emlitenek 'szervezett lovassagot'
Plinius azt irja hogy 'a szkitak a perzsakot Corsar-nak hivjak' - ezt mar 200 evvel ezelott is kimutattak
hogy a Kazar akar lenni; szoval akor ha a Kazarok Szkita teruleten eltek akkor;
Corsar=Kazar=Szkita
ha azt mondom ugyebar hogy a h=n=r betuk;
Korsar <--->Sarkon azaz Sarkany [es amugy a Sargon 'asszir' kiraly neve]

Az Akatzir nepet akit Priscus Hunnak mond ugyancsak itt emlitik a Karpatok kornyeken, de amit mar
masok is a Kazarral azonositottask [es amugy az Agatyrsi/Agatyr neppel amit Herodotus emlitt Erdelyben
a Marosnal]
Akatzir=A-Katzir=Kazar=Agatyr=K-Asszir
Amugy romanul a 'szegeny' az 'sarac'[szarak]; de Herodotus emlit itt a Dunanal egy Syginnae nepet
Sarac=Kazar=Siginna
amugy ha n=r es g-k hasonlo hangzo;
Siginna=Szikir azaz Kazar meginnt [s amugy a Szekely nepnev is ez akkor]
Anonymus azt irja hogy Menumorut [Men-Marot-hy] kozar volt.
Ha romanul az Aburi az Goz akkor mar meginnt a Kaz-ar nev jon be [g-k hasonlo hangzo]

Szoval ezek utan ugye ki lehet jelenteni hogy;
Kazar=Huszar=Sarkany=Szarnyak
es a Valach/Polack az Lovak,Lovag [es erdekessegkeppen Valag-Segg-ismund XD]
es ezek Fog-ak, M-AGYAROK
amugy a Sarkany szoban benne van a Rusz-Nyak nev is ami az oroszok masik neve magyarul
az oroszok masik neve a Muszka;
romanul a 'musca' az Harap azaz Fog

Es ugyebar latszik hogy itt a Kornyeken minden nepnev ugyanazt jeloli.

Az evszamok;
Bathory Istvan 1576-ban 'lengyel kiraly' lesz es o alapitja a Huszarokat a lengyeleknel;
ez 100 evre van Matyas es 1476-tol amikor ahogy irtam 'tul sok a Fog';
Bathory lengyel kiraly 1576 [az hogy a huszarokot mikor alapitotta valszeg nincs adat, nem lattam] es a
Sarkanyrend alapitasa;

1576-1408 = 168 [100+45+23]
Zsigmond kiralyt a nemesek 1401-ben vetik Fog-sagba Sikloson
itt irja --->
https://www.google.ro/search?q=sigmond+szabadul+fogsagbol+1411&btnG=K%C3%B6nyvek+keres%C3
%A9se&tbm=bks&tbo=1&hl=hu&qscrl=1&gws_rd=ssl#hl=hu&q=zsigmond+kiraly+fogsag+1401+siklos&q
scrl=1&tbm=bks
[egyik konyvbe azt irja akkor kerul Fogsagba a masikban akkor szabadul es a legalsoba hogy akkor kerul
fogsagba es napszamot is ad [aprilis 28-at] es azt irja hogy 'Csehorszagbol hazajovo Zsigmondot fogsagba
vetik' - erdekes a 'cseh' emlites is ugyebar mert 'P-Rág-a' e s Bathory Zsigmond is 'ott hal meg']
ez 7 evre van a Sarkanyrend alapittasatol; 1408-1401=7
ha ezt vesszuk ossze a Bathory Istvan 1576-os 'lengyel kirallya' valasztasaval'
1576-1401= 175 [100+45=23+7]

Vagyis Fog-sag es Sarkany-Fog es Sarkany-Lovagrend

Bathory Istvan=Matyas=Zsigmond/Mundzuk kiraly
''Zsigmond 'nemet-romai' caesar [csaszar]'' = Mundzuk Nomad
Kazar/Huszar = Sargon/Sarkany K-asszir kiraly
Szoval a 'vilag elso szervezett lovasserege' az Assziriaba vagy hol volt?XD

Assziria=Kazaria=Szkitia=Karpat medence

Ilyenkor kezd gondolkozni a Z-Ember hogy azok a bizonyos 'Szent Sir Lovagjai' azok mik/kik voltak? ha
magyarul a Sir az A-S[z]ir?
[[ amugy romanul a koporso az 'sicriu' [szikriu] - a 'Kazar' massalhangzoi vannak benne ]]
Amugy hogy van az hogy Matyas idejebol csak emlittes van a Huszarok alakitasara de azon kivul semmi
[ja hogy 'szerb eredetuek' persze], de 100 ev mulva Bathory a lengyeleknel alapitt es azokbol lesznek
majd a hires Szarnyas Huszarok???
Szoval meginnt a tipikus eset hogy 'nalunk eltuntettnek valamit ami mashol megjelenik'

A Matyas 1476-tal meg ugyanigy;
1476-1408= 68 [45+23]
ha a Zsigmond kiraly 1401-es Fog-sagaval vetjuk ossze;
1476-1401= 75 [45+23+7]

Vagyis Matyas es a Fog-ak 1476 [[be-Fagy-ott Duna 14 Labnyira, 40ezer magyar
Fog-oly es 18evvel azelott [1458] a 40ezer M-Agyar [romanul 'ungur',
in-gura=Szajba azaz Fog] elott a be-Fagy-ott Dunan es 14 ev mulva [1490] mikor
'meghal' Füg-ét ker]] és Zsigmond-Mundzuk kiraly Fog-saga 1401.
Ha meg ugyebar a Duna egyik regi neve Matthoas akkor;
Matyas Fog-sagban volt = A Duna be-Fagy-ott

Ha mar 'Szarnyak' akkor az Angyaloknak is szarnyuk van ugyebar es a 'lengyel' Szarnyas Huszarokra is
mondtak hogy 'Angyal Huszarok'
az 'Angyal' szo akkor itt meginnt erdekes mert 'Angal' - Angol vagy akkor Ungar [l-r]; [es erdekes az angol
egyedul mondja a Hungar-ra hogy 'hanger', szoval az 'u' helyett 'a'-t mond]
Bocskai Hajduira mondtak hogy ''magukat angyaloknak neveztek mert olyan jamborok voltak''
a J-ambor szo;
romanul az 'umbra' az Árnyék
Árnyék --- Sz-árnyak?
latinul az 'umbra' az ugyancsak arnyek de az umbri szot nem irjak latinul miaz, olaszul umbro Umbria
lakoja
http://en.wiktionary.org/wiki/umbra#Latin
http://en.wiktionary.org/wiki/umbro#Italian
Szoval valszeg a 'hajduk' is Huszarok voltak.
a Hajdu nev hasonlit a Hajto-ra is; es ha mar itt van olyan hogy 'a Griffek es a Kod elhajta ezt az nepet azt
a nepet, es amugy mindegyik nomadot a masik hajtja' akkor a Hajduk is ezek voltak nem
marhapasztorok. + lasd a 'magyarok szarvast [legyen oz] hajtanak a legendaba, de van az 'uz' szo ami
'hajtas'.

a Griff az a Grof-nak felel meg akkor amugy.

angolul meginnt;
angolul a Szarny az Wing;
lengyelul a magyar Weng-er
Szoval angolul a Szarnyas 'Wenger' lengyelul Magyar/Ungar
Angol-ul Angyal Angel;
Angyalok<--->Kengyel [akar mondhatnank 'angolul az 'a'-t 'e'-nek mondjak' azert is]

Amugy angolul a Lovag az Knight
K-Night [Éjjel azaz Fekete]

Van meg egy Lovagrend 'Karoly Robert' idejeben ami 1318-ban vagy mas adat
szerint 1326-ban alakul, a neve Szent Gyorgy Lovagrend [Societas Beati Georgii]
mar az erdekes elsore hogy 'szent gyorgy' ugyebar, mivel 'sarkanyolo szent gyorgy' is van, azaz a
Bathory Sarkanynal vagyunk meginnt...
itt irja, ezekben a konyvekben latszik --->
http://www.google.ro/search?q=karoly+robert+szent+gyorgy+1318&btnG=K%C3%B6nyvek+keres%C3%
A9se&tbm=bks&tbo=1&hl=hu&qscrl=1
a 3-ik konyvben azt irja hogy 1318-ban alakul de 'az alapszabalyait csak 1326-tol birjuk'
ezekben a konyvekben mar 1326-ra teszik az alapittast --->
http://www.google.ro/search?q=karoly+kiraly+sznet+gyorrgy&btnG=K%C3%B6nyvek+keres%C3%A9se&
tbm=bks&tbo=1&hl=hu&qscrl=1#hl=hu&q=karoly+kiraly+szent+gyorgy+rend+1326&qscrl=1&tbm=bks

Nezzuk az evszamokot;

Zsigmond kiraly Fog-saga 1401 es ha a Gyuri lovagrendnek 1326-ot veszek;
1401-1326= 75 [45+23+7]
ha a Sarkanyred alapittasi evet veszem 1408;
1408-1326=90 [ez a '90' erdekes lehet azoknal a'90' eveknel amit nemreg eszrevettem mas
osszefuggesekben, csak persze meg utanna kene nezni]

A Bathory fele 1576 es a Matyas fele 1476-al;
1576-1326=250 [ez 2 ev hijjan a 252 ami lenne a 2x100+45+7]
de itt az 1326-os datum koruli dolgok olyan kavartak hogy barmi lehet...;
meg a legelejen mikor kezdtem bajolni a 'kitalalt kozepkor' dolgokkal eszre vettem volt hogy 'Karoly
Robert' es az olah Basarab kozti 'posadai csata 1330' az lehet 1324-ben volt,mert azt irta a roman wikin
hogy a posadai akcional az erdelyi szaszok kollaboraltak Basarab-bal; az erdelyi szaszok lazzadasat teszik
1424-re de 1325-re is;
Kovari Laszlonal 1324
http://books.google.ro/books?id=LiwuAAAAYAAJ&pg=RA1-PA10&dq=szaszok+karoly+robert+lazadas&hl
=hu&sa=X&ei=xUHwU-2dG8Sh7AbtmID4Ag&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=szaszok%20karoly%20
robert%20lazadas&f=false
10-ik oldal, 2-ik resz
Virag Benedeknel ugyancsak 'okmannyal' 1325
http://books.google.ro/books?id=wpoAAAAAcAAJ&pg=PA60&dq=szaszok++1325+vir%C3%A1g&hl=hu&
sa=X&ei=bkPwU4ObMdHQ7AbFk4GIDg&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q=szaszok%20%201325%20vi
r%C3%A1g&f=false
60-ik oldal
Es nemreg ugyebar irtam volt hogy 'Karoly Robertnek' az a csataja a tatarokkal ahol elesik 30ezer tatar
1326-ban, az lehet a 'posadai 1330'.
Szoval ha akkor ezek alapjan az 1326-os datum [ami akkor a Szent Gyuri rend alapittasa is] lehet
1324,1325,1330, akkor;
1576-1324= 252 [2x100+45+7]
vagy

1576-1330= 246 [2x100+46, juliani evnek 46-al]

A Matyas fele 1476-al;
1476-1326=150 [2 ev hijjan 152]
de en itt gyanittom hogy az 1476-os akciok az a kenyermezei 1479-el azonos akkor talal [ebbe bele kene
menjek de nem itt most];
1479-1326= 153 [1--+46+7, a juliani evnek 46-al]

A Magna Societas Ungarorum-mal

es az 'angol' Societas Alba-val [1361-1364]

ezt a sereget 1363-ban is emlitik
itt is irja --->
http://mno.hu/migr_1834/toldi-684893
itt 1364-re irja
http://books.google.ro/books?id=mzwpq6bLHhMC&pg=PA17&dq=societas+alba+1361&hl=hu&sa=X&ei
=MPfxU5zFJ4TMyAPmpIKwDQ&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=societas%20alba%201361&f=false
1363/64-1318 = 45/46

A Feketes sereggel [1458-63];
ezt is teszik 1463-ra is
http://books.google.ro/books?id=YB1bAAAAcAAJ&pg=PA112&dq=fekete+sereg+1463&hl=hu&sa=X&ei=
dTvyU8LsJsKhyAOqz4GgDA&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q=fekete%20sereg%201463&f=false
112-ik oldal
meg amugy ha Matyast 1463-ban koronazzak akkor ez fontos amugy is , arrol ne is beszelve hogy a
Fekete Sereg is ha kb. ekkor alakul is erdemes szamba venni [a wiki 1464-et ir de valami taknyolas van
mert '1463-ba hazakerul a korona de betor a torok es csak 1464-ben koronazzak']
http://hu.wikipedia.org/wiki/1463
nem itt irja hogy 'azert nem mert a torok' de egyhelyen olvastam volt, de mindegy [amugy az hogy 'a
koronat elloptak majd visszakerul' valszeg rablomese]

1463-1318 = 145 [100=45]
ha az 1464-et veszem fontosnak [es ugyebar irtam hogy szerintem a 'koronazasok,szuletesek,stb' azok
lehetnek ugyanazok a dolgok csak szetszedtek; ez esetben a seregek alakulasa is az]
1464-1318= 146 [100+46, juliani evnek 46-al]
Amugy a Szent Gyorgy lovagrendnel emlitik hogy 'feketebe voltak oltozve';
itt ---> http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Gy%C3%B6rgy_Lovagrend
''„A Szent György vitézek rendjének szabályai” szerint a társaságnak egyszerre 50 tagja lehetett. Vitézei
fekete, térdig érő, csuklyás posztó köpenyt viseltek,''
Szoval minden Fekete vagy Feher?XD
Gyuri rend az fekete, akkor a Fekete sereg, akkor a Magna Societas Ungarorum-nal nem irjak 'milyen
szinu' de a vele emlegetett 'angol' az feher, a Huszarok ha 'angyalok' akkor feherek; a Sarkany
lovagrendrol nem irjak 'milyen szinu' de ha a Bathoryakot be'feketitettek' azaz bemocskoltak [ami akkor
ezek utan jelenti a magyar tortenelem bemocskolasat is] akkor az is.

Amugy azt irjak hogy Zsigmond kiraly 1368-ban szuletett P-Rág-ába
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_kir%C3%A1ly
a Fog-saga 1401;
1401-1368= 33 azaz a 'Jezusi ev'
''Szabadult a Fog-sagbol''
Matyasnak 1438-1443 koztre teszik;
1443-1368= 75 [45=23+7] azaz ebbol is laccik hogy Zsigmond=Matyas
Ha mar Zsigmond Fog-saga 1401 es a Szent Gyorgy rend alapitasa 1326;
1401-1326= 75 [45=23+7] akkor;

A Sarkany szabadulasa / Az Angyal szabadulasa
hogy vallasos legyek XD

Mas osszefugges a Szent Gyorgy lovagrendhez;
1595 Bathory Zsigmond akcioja Gyurgyevo-nal [Giurgiu] [regi irasokban Gyergyo]
1595-1326 = 269 [2x100+46+23]
Gyurgyevonal 30ezer torok halottat irnak a korabeli kornyikak]
1326-ban 'Karoly Robert' csatajanal a tatarokkal szinten 30ezer tatar halottat
szoval ez is ugyanaz.
+ ugyebar 'gyurgy-evo' es 'gyorgy' lovagrend

Teuton lovagrend
Azt irjak hogy '1211-ben telepitik Erdelybe' es 1225-ben 'Andras kiuzi oket'
http://www.google.ro/search?q=teuton+lovagrend+1211&btnG=K%C3%B6nyvek+keres%C3%A9se&tbm
=bks&tbo=1&hl=hu&qscrl=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Teutonic_Knights

Nezzuk az evszszamokot elore;
Matyas 1476-aval;
1476-1211= 265 [ ha 1476 az lehet 1479 akkor 268 [2x100+45=23]] ]
Bathory Istvan 1576-javal nem talal [3 ev hijjan];
1579-et azt kaptam csak hogy 'egyetemet alapit es a jezsuita rendet behozza Erdelybe';
Nem neztem utanna de a 'jezsuita rend' sem volt biztos elore az aminek mondjak ...
esetleg koze lehet ezekhez a Rendekhez?) - annyit latok igy elsore hogy;
1579-1211= 368 [3x100+45+23]
Szoval meglehet hogy a 'Jezsuita rend' az ugyanaz mint ez'ek'.
Amugy mar a nevekben is ott van [Societa Jesu a neve];
Jasz-ok [Philisteusok] - Philis -> Lovas/Lófős, Teu az a Teu-Ton [n fejre u , ugyanaz]

Jasz-ol -- mondhatjuk a Jaszol-osok vagy Jaszlas-ok, de a Jaszlo nev [ha regiesen a Lany-Jany] az Laszlo s
Lajos , 'Laslas' -> Jaszlas -> Zaszlo-s -> Szaz-Lovas -> Száz-Szász [a 'teutonok nemetek'] -> 'husz-ar' 20 es
Te-Ut [öt] 5 -> 5x20=100.... stb. meg ki tudja mi lehet...)

'Karoly Robert' Szent Gyorgy rendjevel;
1318-1211= 107 [100+7]
S amugy lehet osszefugg a 'teutonok 1225-os kiuzese Andras altal' a 'Karoly Robert' vs. szaszok 1324
vagy 1325-bol vagy az 1326-os fele akcioval [100 ev a kulonbseg]; azaz akkor ez is ugyanaz a sztori csak
hogy ki-kit hajtott [ha hajtott egyaltalan] vagy ki-kivel harcolt [ha harcolt egyaltalan,mert ahogy
mondtam sejtem itt a 'habrouk azok epitkezesek' is lehettek], mert ha az olahok,tatarok es a szaszok is
'itt vannak a kepbe', akkor itt mi lehetett???...) --- annyit bizonyoson allittok hogy jonehany 'konfliktus'
'ez vs az kozt' azok egyszeruen kitalaltak es nagy valoszinuseggel olyanokat 'forditottak szembe' a
'tortenelmi konyvekben' akik eppen nemhogy egymas ellen hanem egymas mellett harcoltak.

Az 1225-os 'kiveres' talal a 'Fekete sereg leveresevel' is;
1493-1225= 268 [2x100+45=23]

Fekete sereggel es a Nagy Magyar sereggel;
1363-1211=152 [100+45+7]
1463-1211=252 [2x100+45+7] [amugy PethoGergely kronikajaban a 81-ik oldalon 1464-ra is ir cseh
haborut valami Suehla ellen - ezt azert mert akkorra van teve a Fekete sereg alakittasa]

Az 1225-os ''teutonok kiuzese Andras altal'';
A 'Karoly Robi' fele Szent Gyorgy renddel;
1326-1225= 101 [100, + 1 ev] [de az' 1326' lehet 1324,1325 is ahogy feljebb irtam]
Zsigmond Fog-sagaval;
1401-1225= 176 [100+23+7+46, juliani evnek 46-al]

a Sarkanyrend evevel nem talal [habar ha 7 ev a difi a Fog-sag es a Sarkanyrend alapittasa kozt akkor
lehet ugyanaz a 'dolog']
Bathory 1576-tal;
1576-1225= 351 [3x100+45+7, -1 ev]
ha 1579 jezsuita rend Erdelybe telepitese is 'valami rend telepitese' akkor;
1579-1225= 354 [3x100+46,+1 ev, juliani evnek 46-al]
Matyas 1476-al ugyanez csak 251 es 254 ev
A Fekete sereg [1459-1463]es a Nagy Magyar sereg [1360-1364] szamaival nem talal de erdekes 7
evvel kesobb vannak akciok amik gyanus hogy kotodnek ezekhez;
1470-ben Matyasnak ugyancsak 'cseh hadjarata van' es Lajosnak 1370-es evek elejen is vannak deli
hadjaratai a torok ellen [Lajosnal az 1365/66-os akcioja delre a' torok ellen ' valszeg a Szkitiai kijovetel]
mert ha 1470/1370-1225= 245/145 [2x100+45/100+45]

Es erdekes hogy a 'teutonok benlete Erdelyben mig ki nem verik oket '14 ev';
1225-1211=14 ---> Lasd Matyas-nal a '14 eveket'
Amugy jut eszembe hogy Drakula [Vlad Tepes, akit amugy a 'Sarkanyrend tagjanak mondanak'] is 14 evig
volt Fog-sagba;
itt --->
http://books.google.ro/books?id=9tkBAAAAYAAJ&pg=PA234&dq=14+evig+tespedett&hl=hu&sa=X&ei=7
kjyU86fHIS8ygPVwoCgCg&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=14%20evig%20tespedett&f=false
234-ik oldal eleje, es erdekes hogy 1459-re teszik....azaz a Fekete sereg alakulasa kore]

Ha mar 'angoloztam' az elejen akkor nezzuk meg;
Tventy angolul Husz;
a latinba a v=u;

Tventy=Teuton=Husz-ár

Az is erdekes hogy Andras a 'Szaszfoldre' telepiti oket , gondolom Fog-arasba valahol ...XD
Es ha mar 'kiuzik oket' akkor lehet gondolni hogy meginnt a 'Nomadok'- Szkitak sztorijaibol van ez is akik
''Hajták-Űzik egymast''
Amugy a Teutonoknak is 'Sarkanyolo Szent Gyorgy' a 'patronusa' , Szent Erzsebet mellet XD
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_Lovagrend
http://en.wikipedia.org/wiki/Teutonic_Knights

Vagy varialjak tovabb;
a 'szász' nev;
szasz --- száz
mas neven saxon,szaxon;
sak-son
Kászon? [a szekelyeknel falunev]
ha n=r;
sakszon-kaszor/kazar-huszar?
te-ut-on;
ut-öt[5]?
5x20=száz

Vagy a 'Huszar' nevet nezem megint;
Az arab kornyika szerint a 'hungarok 20ezerrel mennek hadba' es akkoriban ugy 'Kazar-okrol' is van szo;
A 20ezer ; 20 H-ezer/Huszar/Kazar
szoval akkora '20ezer' ez esetben '20 huszar'.
De ha igy irom hogy 'H-usz-ez-er' es feltetelezem hogy az ''usz'' es 'ez' az 'duplazodott' [ugyanaz a
massalhangzo es a maganhazgok valtozhatnak] akkor;

a 'Huszezer' az lehet

'Huszar' vagy 'Huszezer'.

Szoval a Hungarok Huszezer Huszarral mentek hadba.
Itt amugy meg van egy erdekesseg;
Ar-pad;
a 'huszar' az lovas ugyebar;
latinul a gyalogos 'ped-itum';
Vagyis az 'Ar-pad' nevben benne van a Husz-ar szo [ar] egy resze es benne a 'ped-ites' [gyalogos] egy
resze a 'ped/pad'.

Ha meg a Zászló szót veszem;
Száz-Ló---vas vagy Szá(s)z Lo-vas [Jász-ok,Jászlas-ok/Jászol-osok,László (Jász-Ló),Zászló,Philis-teus
(Philis-Teus=Lovas,Lófős --- Teu-Ton vagy geologiailag Folyós Tavas)
Ha mar a dolgoban itt vannak a 'szászok' s a 'teutonok akik nemetek' akkor valszeg a 'szász' nev sem
'nemet eredetu', hanem inkabb magyar szo, ez esetben 'Száz Lovas'.

Amugy a 'Teuton' szoban meg latszodnak a 'Husz-ar'-al osszefuggo dolgok;
angolul 'ten' az 10, a 'ton' ha 'tonna' akkor 1000
de 'teu' az a ha a latin 'duo' [d-t hasonlo hangzo] vagy roman 'doua';
teu-ton ez alapjan peldaul '2 ezer'
ha az 'n fejre u' akkor a 'teu es ton/ten' a lehet ugyanaz.
Szoval itt latszik hogy a 10 es tobszorose [100,1000,10000] es ennek a 2-szeresei vannak, azaz a
Husz-ar-hoz vezetnek a szamok [ami akkor lehet 20 vagy 20000]

Amugy ha ugy 'teu-ton[na]' az akkor 2ezer;
2 ezer --- 2 h-ezer/h-uszar vagyis vagy '2 huszar' vagy '2 ezer huszar' es akkor
ha 'teu-ton' az 'öt-ton[na]' akkor 5ezer;
2x5=10 ezer [teu=ten, n fejre allitva u]

'teuton' = 2 ezer huszar

Ha a 'teu-ton' szot 'tventy'-nek [20] veszem es '2ezer-nek' [teu-ton---2-ezer] akkor;
20 x 2000 = 40,000
szoval lehet varialni de osszefuggnek az laccik.
a 'negyvenezres' [40,000] szam is sokszor szerepel a magyar csapatokra vonatkozolag [ 1458,1467,kunok
1241 [ami 1241-895=345 azaz ugyanaz, es ezert mondjak hogy a 'pozsonyinal 97-ben is 40ezer volt,mert
'tudnak valamit'] es mashol is csak ott vagy 'halott' [1099] vagy 'masok' a 40,000 [moldvai Istvan
1475-ban serege] vagy 'fog-oly' 1476 es asszem Maria Terezia idejeben is irnak 40ezres magyar seregrol

Meg egy lehet erdekesseg;
Duna-Don-Tan-ais [finnul s torokul Tonava vagy a Tanais az Tin]
Tan-Tonna[ezer]
Tisa---Tis-a---Tiz-a
1000/10=100 ; vagyis 'Szaszok' laktak a Duna Tisza kozen ---> inkabb
Jaszok/Teutonok/Lófők/Szekelyek/Huszarok/Kazarok

Nemetul a 20 az zvancig;
http://szotar.sztaki.hu/search?fromlang=ger&tolang=hun&searchWord=h%C3%BAsz&langcode=hu&u=
0&langprefix=&searchMode=WORD_PREFIX&viewMode=full&ignoreAccents=0
de 'svanc' az 'farok';
http://szotar.sztaki.hu/search?fromlang=ger&tolang=hun&fromlang=ger&tolang=hun&searchWord=Sch
wanz&langcode=hu&u=0&langprefix=&searchMode=WORD_PREFIX&viewMode=full&ignoreAccents=1
p-b-v-f,l-r,b-v;
Farok-Valok[Valach], Polack, Kabar [k-abar/avar], Lovak/Lovag
Lo-Farkas zaszlo [Dracones/Dragones-Farkasfejes/Sarkanyfejes zaszlo]

Szoval itt ugy nez ki a 'teutonok betelepitese' az kitalacio, mert azok mar itt voltak ---> nevezzuk oket
huszaroknak vagy kazaroknak vagy szekelyeknek [ amugy Erdy Janos a 19ik szazadban emlitett egy
olyan forrast ahol a szekelyt a szasszal vagy a hunt a szasszal azonositjak ]

amugy;

Teutonok = Tej Úton -ok ?
a 'J' bejohet mert a Bea-t is neha hulyebben Beja-nak mongyuk nem ?XD

S amugy hogy van az is hogy latinul a 'rend' az 'ordo' [irjak ordin-nak is] es en pont azt nyomom hogy
Ordosz-Ordas es + T-Orda azaz Torda es TriDent-i zsinat? - DentUr vagy DenTur<--->Tün-Dér

SZOVAL

SZÁRNYAS HUSZÁROK = FEKETE
SEREG(Turma Nigra/Legio Nigra) = SÁRKÁNY
LOVAGREND = SZENT GYÖRGY LOVAGREND =
NAGY MAGYAR SEREG(MAGNA SOCIETAS
UNGARORUM) = FEHÉR ANGOL SEREG
(SOCIETAS ALBA) = TEUTON LOVAGREND

MÁS NÉVEN

NAGY SZKITA SZÖVETSÉG
MAGNA aSoCIeTIAs Un-gur(a)-orum/DentUr-orum

M-AGYAR SZÖVETSÉG
a

SÁRKÁNY-FOG SZÖVETSÉGE
alakulása;
Tri-Dent-i Zsinat - 3 Fog Tanács
anno DOMINI-NOMADI-O-TTOMAN-i
1595.
Ordosz/T-Ordas/T-orda/Arad

Turan-Silvania/DenTuria

TURMA DRACONORUM - ANGELORUM

Szekely Paraszt - T(u)ran-Silvanus
alias Italus/Italos Siculus Silvapalincanus [Magister
Tavernorvm/Cavernorvm Draconarvm/T(á)raconarvm]

