Kitalalt kozepkor az arpadhaziak idejeben.
2012.09.04.

Az a bizonyos 44 ev ( a Juliánuszi éra szerinti idokulonbseg),100 ev es 144 eves ismetlodesek

az

arpadhaziak koraban.
1.
Az elso es masodik tatarjaras kozott 44 ev a
kulonbseg. 1241-1285.
2.
100 ev kulonbseg ket hasonlo leirasu,ugyanazon a helyen torteno,es ugyanaz a felek kozti(
osztrakok ,magyarok) csata kozott.

Az 1146-os Lajta menti csata, II.Geza es II. (Jasomirgott) Henrik bajor herceg és osztrák őrgróf kozott.

Az 1246-os ugyancsak Lajta menti ,IV.Bela es Babemberg(Harcias) Frigyes kozott.
a Henrik mintegy olyan gyorsan tor ki hogy a hadai csak szakaszonkent tudnak utanna gyulekezni (
Jaszay Pal - A magyar nemzet napjai a legregibb idotol az Arany Bullaig 1855.421.oldal)

a Babenberg ugyanugy csinal mint Henrik-Kitor nehanyadmagaval es olyan gyorsan szaguld
hogy a csapata tobbi resze alig tudja kovetni
(Horvath Mihaly ,Magyarorszag tortenelme 1871.,2ik kotet,53oldal.)
Itt kerdezhetik 'de honnan es mi az a 100 ev'?; en sem tudom de majd meglatjuk hogy viszont a
44-hez hozzaadva ,vagyis mint 144 ev ,mik vannak.
Mindenesetre ez a ket csata kozti -hasonlo leiras,ugyanaz a hely,es ugyanazon felek - eleg vilagos.

3.

144 ev kulonbseg van az 1116-os Olsavai csata es a 1260-as morvamezei csata kozt.-ugyanazon
felek kozt (magyarok,csehek)
a 1116-os II.istvan idejeben ,a 1260-os IV.Bela idejeben es 'termeszetesen' mind a ketto
'vereseg' nekunk.
a Morvamezo az also-ausztriaban van( ami tulajdonkeppen 'felso ausztria' mivel az eszaki
reszeben a cseh hataron van.
az Olsava folyo az a Morva folyo baloldali mellekfolyoja mai Csehorszagban,de kozel ehhez az
osztrak Morvamezonek nevezett terulethez.
vagyis lehet ugyanaz a hely valojaban.
az 1260 'veresegunk' azert is furcsa mert Bela meg 1253ban betor Csehorszagba es
'hosszaban-szelteben dulta' (Horvath Mihaly ,Magyarorszag tortenelme,2ik kotet,58.oldal.)

azert furcsa mert ha azelott pontra tette Ottokart hogyan jott ra nehany evre es jol 'megvert'

minket...?( megverhetett de tul sok a ?)
meglehet nem is letezett ez a 1260-as morvamezei 'vereseg' hanem hatradataltak akkor a 1116-ost....

Es tudva azt hogy IV.Bela idejebol SEMMIT nem emlitenek a gyoztes csatairol es hogy uralkodasa
alatt,a tatarjaras utan, majdnem minden evben csatak vannak,elkepzelheto hogy 'nagyon akartak'
IV.Bela idejere 'vesztes csatakat' nekunk 'csinalni'!...
foleg ha azt nezzuk hogy a tatarjarast mennyire felnagyitjak es elhallgatjak az olyan emliteseket
amibol az latszana hogy nem volt 'katasztrofa' ,ne adj isten kivertuk a tatarokat innen.( ez az
utobbi valoszinuleg igy is volt,azert a sok agyalagyult magyarazat a tatarjarasrol)
van peldaul egy emlites arrol hogy IV.Bela megveri a tatarokat 1261-ben a Karpatok alatt.(
Banlaky Jozsef-A magyar nemzet hadtortenelme,az'Állítólagos összeütközés a tatárokkal
1260-ban vagy 1261-ben.'-resznel;a jegyzetbe irja hogy valami Raynaldus emlitette ezt)
Banlaky is ezt mar ezt ugy magyarazza hogy ez ' egy kesobb szarnyra kelt nem valoszinu hir lehetet'....

- itt megjegyezem hogy altalaban az arpadhaziak idejeben ha mi tamadunk az
'betores,pusztitas,rombolas' minden hosszabb informacio nelkul ,de ha masok jonnek be akkor
mar csata es 'legtobb' esetben 'donto vereseg',termeszetesen nekunk....
A 1116-osnal(Kalty Mark,Kepes Kronika) is es a 1260-asnal(Horvath Mihaly,Magyaro.tortenelme
2.kotet,65.oldal ) is a magyar kiraly menekul,miutan latja hogy a csehek megfutamitjak a magyarokat....
4.
144 ev a kulonbseg a 907-es pozsonyi csata es az 1051-es vertesi csata ( I.Andras idejeben) kozott.

A menet hasonlo mind a kettoben mert a 907-esnel is es az 1051-esnel is a nemetek
jonnek be ellenunk,szarazfoldon es a folyon is.
5.
44 ev kulonbseg az 1116-os Olsavai csata es az 1164-es magyar-bizanci csatarozas kozt,DE
ahol csehek is szerepelnek.
az hogy nem 44 ev elso latszatra a kulonbseg?...mindjart meglasztik hogy meglehet hogy annyi...
az 1116-osnal a csehek megtamadjak a magyar tabort es zsakmanyt is szereznek(Jaszay Pal-A
magyar nemzet napjai a legregibb idotol az Arany Bullaig,405.oldal-Thuroczy,Pauler Gyula -A
magyar nemzet tortenete az Arpadhazi kiralyok alatt ,1.kotet,228.oldal)
az 1164-esel mint segitseg jonnek a csehek nekunk,csak az a gond hogy mikozben
bejonnek Magyarorszagra rabolnak(Banlaky Jozsef,A magyar nemzet hadtortenelme)
VAGYIS; jonnek segiteni de rabolnak es 44 evre van az Olsavaitol!
na de hogy lesz itt 44 ev ! ugy hogy Jaszay Pal irja hogy nemcsak 1116-ban volt cseh betores
hanem 1119-ben is ( Jaszay Pal,A magyar nemzet napjai a legregibb idotol az Arany
Bullaig,397-398 oldal.-valami Rikhard kivonatai alapjan,a jegyzetbe irja)
vagyis ha 1119-tol vesszuk 1164-ig az 45 ev.
a juliani 44 evet irjak ha jol tudom 45-nek is merthogy Jezus szuletesenel valami 1 ev 'tolodas' van ha jol

ertem...
szoval akar vehetunk 45 ev kulonbseget is.

6.
144 ev a kulonbseg van a zimonyi csata 1167 es egy bizanci ( 'kelet-romai') terulet
elfoglalas kozt 1024-ben amirol SEMMIT NEM tudunk!
ez a 1024-es bizanci teruletfoglalas (Szeremseg) az egy ugy latom ritka konyvbe szerepel aminek
a cime ;-Magyar Orszag törtenetei idöszaki tablakban- es amit egy Petrovits Kerestely Fridrik irt
akirol semmit sem tudni ,holott 1830-ban irta.
a konyv linkje itthttp://www.mediafire.com/view/?dx6d48v2p8bkvwm
a baj az hogy a szoveg a lentebbi oldalon folytatodik es igy nehezkes az olvasasa( ajanlott
ket pdf olvasoval megnyitani es igy kibongeszni hol folytatodik)
ugy irja benne hogy -'1024 a kelet-romaiak elfoglaljak az egesz Szerem-foldjet'( a 2.Tabla-ban
kezdodik a mondat es letekerve a kovetkezo oldalra folytatodik a mondat vege,ugyancsak
2.Tabla)-igy van fenykepezve ,kettoben...)
a kulonbseg a ket datum kozt 143 de Jaszay Palnal a fentebb emlitett konyveben a 457.oldalon
1168-at ir...( Niketas Choniates bizanci iro nyoman ahogy jegyzetelve van 1-el)
vagyis akkor 144 ev.
7. 44-45 ev az 1000-es koronazas(Sz.Istvan) es az 1045-os 'korona kerul a papahoz' kozt.
a korona kerul a papahoz Banlaky Jozsef-nel irja a -A magyar nemzet hadtortenelme' konyveben a
'A ménfői csata 1044. július 5.-én.' resznel a 'megjegyzesek'-ben,az utolso mondat.

8.Es vegul ugyancsak 44-45 ev a kulonbseg ( habar eddig eszrevettek ,mert annyira latszik) a
955-os augsburgi 'vereseg' es ugyancsak 1000 kozott.
_________________________________________________________________________
Nehany eszrevetelem meg ehhez a Kitalalt kozepkor dologba felmerulo 'hasznalt' evekrol.
Toth Gyula legujabb eszrevetelle alapjan itt ugy nez ki nem 297 evet 'toltak' be hanem 532 evet.
szoval ez alapjan itt van mindjart 2 gyanus dolog; a Korona emlegetese ....
1.Janos Zsigmond 1571 ,532 ev es 'korona kerul a Papahoz' 1045
Ha Janos Zsigmond uralkodasanak vege es halala 1571-bol
1045-ben meg Banlakynal irja hogy korona kerul a papahoz.

levonunk 532 evet 1039-et kapunk.

elsore nem ugy nez ki hogy talal a dolog de tudjuk hogy Orseolo 2-szer volt kiraly!
legeloszor 1038 utan, Istvan halala utan-azaz mar ott vagyunk 1039-nel!

szoval meglehet nem ketszer volt kiraly ez az 'Orseolo' hanem egyszer volt..? vagy egyaltalan volt ilyen

kiraly?...
es meglehet hogy Janos Zsigmond halala utan kerul a magyar Korona a Papahoz?...
2.Karoly Robert 1301 es 768 'Nagy Karoly' koronazasa.
'Nagy Karcsi' mint 'frank kiraly' 768-ban koronaztatik.
a gond megint annyi lenne hogy e ket datum kozt

a kulonbseg nem 532 hanem eggyel tobb.

de ezekkel az 'egyekkel' baj van ugy latszik...
1301-ben ( azaz 768-ban) kerult volna a magyar korona nyugatra?...
szoval van 2 gyanus dolog a fentebb emlitettel egyutt.
Robert Karcsirol nem szolva, de ha ez azt mutatja hogy a 768-as 'Nagy Karcsi' kozott es a
magyarok ill a magyar korona kozott van 'valami' akkor meglehet igaz az a 'legenda' hogy a
magyar szent korona Atilla koronaja lehet .es ez kerult nyugatra es ezt szereztek ( 'koveteltek'
ahogy az eredeti latin szovegben van) vissza a magyarok?
-itt megjegyzem hogy van egy olyan gyanum nekem hogy akar masodik bejovetel ( az Arpadi )
sem volt; akar Arpad lehetett Atilla..
_______________________________________________
- az ééékezetek miatt elnezest,de nem magyar billentyum van es ez miatt allandoan kell
kapcsolgassak es nem volt turelmem,amugy is utalom a billentyuket :D,de azert olvashato annak
aki tud magyarul gondolom.

Osszegyujtve
Szekely Paraszt altal :XD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2012.10.19.
Kitalalt kozepkor az arpadhaziak , Karoly Robert,Nagy Lajos,Matyas idejeben.

1.
144-145 ev a kulonbseg a Milkói püspökség 1226-1227-es alapitasa es az 1371-es alapitasa
kozt Nagy Lajos idejeben [Pór Antal - Nagy Lajos ,415ik oldal.]

2.
68 ev a kulonbseg Nagy Lajos delvideki[ Bulgaria,Valachia] hadjarata kozt 1365-ben es egy
1297-es tatarok elleni magyar hadjarat kozt.
-a 68 ev az a 45+23 evbol adodik amiket hasznaltak a hamisitaskor.Az 1297-es tatarok elleni hadjarat Banlaky Jozsef - 'A magyar nemzet hadtorteneleme'
konyveben az 'e) Kisebb hadműveletek 1297-ben' cim alatt emlitodik.

Por Antal konyveben a 394ik oldalon ,alol a jegyzetben irja hogy egy Savoyai kronikaban
[Cron.Sabaud.] hogy Lajos kiraly neve helyett Andras van !!!-persze ezt Por ugy magyarazza
hogy 'nem megbizhato adat']
es az utolso Andras nevu kiraly az III.Andras volt 1301-ig!
Annyi a kerdes hogy 1365ben Lajos a torokok ellen keszul hadjaratba [ csatakrol nincs leiras de
nagymeretu keszulodesrol van szo-Banlaky Jozsef konyvebe 1365-ra] es nem tatarok ellen ; az
1297es meg a tatarok ellen van.
Viszont ebben az idoben emlegetnek tatarokat a deli regiokban is nemcsak eszakon ,peldaul
1330-as evekben mint bulgar,olah szovetsegest a szerbek ellen.
Amugy meglehet hogy a 'tatarok' azok a 'volgarok' azaz bulgarok ,vagyis ugyanazok;vagy
hasznalhattak a torokokre is.

3.'Nagy Karoly es 'Robert Karoly' koronazasa kozt 532 ev a kulonbseg [ 768-1301 ]--egy ev hijjan
de az '1 evek' kozbe csuszhatnak ,azt mondjak az okosabbak hogy Jezus szuletesi datuma
behatarozasa vagy hasonlo miatt..
na de nezzuk mi a hasonlo [ 532 ev kulonbseggel] ez a ket csoro kozt.
a)'Nagy Karoly' megteriti az avar Tudunt 796-ban
Karoly Robert meg 1328-ban megterit kunokat,olahokat [blachok] [ Virag Benedek-Magyar
Szazadok,2ik kotet,94-95-ik oldal]
szoval ez egyszer 532 ev kulonbseg!
b) 'Nagy Karolynak' konfliktusa van a szaszokkal 792-ben es 793-ban
Karoly Robertnek konfliktusa van a szaszokkal 1324-ben [ Virag Benedek 1325-ot mond--2ik
kotet,81-ik oldal.]
Vagyis ha a 792-ot vesszuk 1324-el vagy a 793-at 1325-el a kulonbseg 532 ev !!!

4. 'Posadai csata 1330' es egy hasonlo leirasu csata Nagy Lajos Idejeben az olahokkal 1369ben -- 45 ev.

a Posadai-nak nevezett csatat meg a legagymosottabb magyar is ismeri mert ' nagymeretu vesztes

csata'...
a leirasa kb. az hogy az olahok a magyarokat torbe csaljak a hegyek kozt ,beszorulnak es
joreszt lemeszaroljak oket.
Hasonlo a leiras az 1369-esnel is [ Banlaky Jozsef - A magyar nemzet hadtortenelme konyveben
,az '4. Az 1369. évi havasalföldi hadjárat.'-cimu reszben olvashato. ]
a kulonbseg a ket datum kozt nem 44-45 ev de egy roman wikipedia oldalon egy roman tortenesz
mondta hogy az 1330-as csatanal a szaszok kollaboraltak az olah Basarab-al; es ha azt vesszuk
hogy Karoly Robertnek
a konfliktusa 1324-ben volt a szaszokkal,lehet feltetelezni hogy ez az '1330-as posadai csata'
[ vagy valami akcio mindenkeppen] az is 1324-ben volt...!
es ekkor ha megnezzuk mennyi a kulonbseg

1324 es 1369 kozt az = 45 ev!!!

ennel az 1369-esnel is 'kikapunk' de egy masik magyar csapat atmenve ugyanakkor
megveri az olahokat.[ ugyancsak olvashato Banlakynal ugyanazon az oldalon,cim alatt]
Ugy nez ki hogy a Nagy Lajos ideji csatat az olahokkal dataltak vissza 45 evvel vagy a Robert
Karoly idejit elore.
Habar lehet a Nagy Lajos idejit dataltak vissza mert a 'posadai' az ugy nezem megjelenik
mashol ,kesobben....)

5. Matyas 'fekete serege',csehek,Kunok,Posadai csata
Mint 'tudjuk' Kinizsi 1492-ben veri szet a 'fekete sereget' Halas-nal.
Ha 1492-bol leveszunk 168-at[100+23+45] 1324-ben vagyunk!!!
A 'fekete sereget' ugy tanitjak hogy cseh volt ugyebar....
Az olah teruleteket meg neveztek Kumanianak is ....
A Kunoknak meg volt olyan nevuk is hogy 'Kara-Kun' azaz fekete kun!
Naszoval ha az 1492-es akcio az 168 evre van az altalam feltetelezett 1324-es olah [ kun ]
akciotol , akkor mi van ha a 'fekete sereg' amit levertek a magyarok 1492-ben az az olah[kun]
sereg volt 1324-ben?!!!
es akkor a 'fekete sereg' nem mas mint a Kunok!
es az is latszik hogyan keverednek be a csehek ! Matyasnak hadjarata van a csehek ellen
1469-ben! 1469 + 23 ev = 1492!!!
ezert 'cseh' a fekete sereg! es ezert van az hogy Kinizsit hol maramarosi ispannak hol temesi ispannak
emlitik! latszik hogy keverik a helyeket! [ mivel a csehekkel akcio inkabb eszakon mig az 'olahokkal'

['kunokkal'] az deli regio...]
kulon erdekesseg hogy 1347-ben emlitenek egy Halas varos alapitasat a kunok altal ami 145
evre van 1492-tol...]
Es ami meg mutathatja hogy a kunok=olahok [ ebben a temaban is amirol szo van] az az hogy ha
megnezzuk a 'Halas' es 'Karas' nevet ,akkor ...mintha hasonlok lennenek...
nem vagyok nyelvesz de azt emlegetik az okosabbak hogy a 'H' es 'K' betu valami hasonlo
hangzokategoria ,es ugyanigy a 'L' es 'R'...
szoval mi van ha Halas=Karas?!....
es mar latszik is hogy a mai del-Romaniaban vagy egy Krasso Szoreny megye a nyugati
reszen a Vaskapunal!
romanul a neve Caras-Severin [ olvasd Karas Szeverin]
szoval ez a nev is mutatja a Kara Kun nevet , de meglehet az a 'Halas' varos az nem a mai
del-Magyarorszagon volt hanem Krasso Szoreny megyebe!
es akkor a Kinizsi - 'fekete sereg' csata Halasnal ,az a Karoly Robert ideji az 'olahokkal' azaz a

fekete kunokkal Krasso Szoreny megyebe! [ csak ide kene egy hasonlo nevu varos...-de mi van
ha volt vagy a megyere mondtak akkor?..]
Vagy egyszeruen a magyarorszagi Kunok ellen volt valami harca Robert Karcsinak a
magyarorszagi Halas [ha jol tudom a mai Kiskunhalas] varosnal 1324-ben[aztan honnan lett
1330,nem tudom-valszeg a kavaras soran valahogy] ]--ha azt vesszuk hogy a Nagy Lajos ideji
1369-est toltak vissza 1324-re es ez lenne akkor a 'hegyek kozti' csata ,akkor valoszinubb hogy
Robert Karcsi csataja a Kunokkal akkor Magyarorszagon volt.

És ez nem azt jelenti akkor hogy Matyas Fekete Serege a del-romaniai[Kumaniai] kunok[olahok]
voltak ,hanem hogy a magyarorszagi Kunok [ vagy Jasz-Kunok ] voltak .
S amugy erdekes hogy az 1340-es evektol kezdik emlegetni a Kunokat mint Jasz-Kunok[ezt
asszem Virag Benedeknel irja]-valoszinuleg itt is van valami amit elhazudnak [ meglehet akkor
hogy a Jasz az = Kun ,es hazugsag az hogy a Jasz az 'irani eredetu' es a Kun az ' torok']

Amugy meg egy erdekesseg-'Karoly Robertnek' olyan neve is volt hogy 'Caroberto' !
Caro=Kara?..:D
szoval megvan kavarva..:D )

Meg lenne egy kerdes ide-a 'fekete sereg'-re ugy mondjak hogy nehezlovas ,vasas sereg volt
-a kunok meg hogy mivel 'nomadok' ,konnyu lovasijjaszok...
igen de ha megnezzuk az orosz abrazolasokat a kunokrol,besenyokrol,szoval azokon nehez
vertezetben is abrazoljak!
[ amugy a magyarokat is femvertezetben abrazoljak]
ugyanigy a 'nomad' szarmatakrol is leirjak hogy volt nehezlovassaguk.

6. Acheni kapolna,Nagy Lajos
Nagy Lajos kapolnat alapit Achenben 1367-ben

.....

ha leveszunk 67-et ott vagyunk Karoly Robert-nel [ azaz ugy nez ki ezek utan 'Nagy
Karoly'-nal]---az '1 ev' meginnt csuszik de ez sokszor igy van]
meglehet hogy az Acheni kapolnat amit emlegetnek 'Nagy Karoly' idejeben azt vagy Lajos vagy 'Robert

Karoly' epitette??...

Szekely Paraszt.

2013.02.02.

Mongolinvazio (Tatarjaras)
A ket tatarjaras kozt 44 ev a kulonbseg - 1285-44=1241
Itt mar meg is allhatnank mivel a kulonbseg az a julianuszi era ; vagyis ha van csata 1285-ben az akkor
1241-ben volt- es amik 1285-ben vannak az ugynevezett '2.ik tatarjaraskor' azok mar gyoztes csatak
a tatarok ellen [ habar nincs sok erre a 1285-os datumra de majd kesobb meglatszik hogy a dolog egy
kicsitt bonyolultabb,de vegul is a meglevo leirasok szerint 1285-ben a tatarokat megverjuk]
Az 1285-ben betoro tatarok szamat is 200ezerre teszik de ezt mar peldaul Banlaky 1940-ben a
'Magyarorszag hadtortenelme' konyveben mar 'tulzasnak' mondja.
Itt 1285-ben megverjuk a tatarokat Sarosnal,Regecnel,Abaujban es Erdelyben Torockonal.
Banlaky emliti hogy a forrasok 26ezerre teszik a levagott tatarok szamat de persze ez mar neki 'tulzas'.
Es amugy Simonfia Baksa Gyorgy is megveri a tatarokat Sandec-nel 1287-ben [ az eszaki Karpatoknal]
- habar ez is tortenhetett ugyanabban az evben
[ sok helyen lattam hogy a datumokat 1-2 evvel hol elore teszik vagy hatra mas esemenyeknel is -peldaul
a zimonyi csata 1167-ben vagy a kenyermezei 1479-ben]
Szoval ez lenne a 44 ev kulonbseggel ami mutatna hogy megvertuk a tatarokat 1241-ben csak kitoltak
1285-re.

Viszont en raakadtam egy konyvre ahol azt irja hogy Bela kiraly mar 1260-ban meghal
A konyv cime ''Annales ecclesiastici ex XII tomis Caesaris Baronii.'' [ A konyvbe a 741-ik pdf oldalon ,a
konyvben 11ik oldal ,egy hatso resz 11ik oldala az 1260-as evre.]
a konyv linkje -http://books.google.ro/books?id=wd2QMLXowAMC&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
azt irja hogy az 1260-as evre[ ket oszlop van egy oldalon ,ez az 1260 ev alatt] -- Ottocarus rex
Bohemiae,mortuo Bela hungarorum rege Styriam invadit,& occurrentem Stephanum Belae successorem
praelio vincit.Chron.Aug.
a vegen a Chron.Aug az dolt betukkel es valoszonu a forras ahonnan veszi.[ kerestem de nem
talaltam-kerestem a Chronica Augsburgiense meg hasonlo nevekre de csak a Turoczy kronikat dobta
be,mert azt ott adtak ki ; meglehet abban irja, viszont ami elerheto a netten abban is 1270 van Bela
halalara- a Turoczy kronikat tobb felekeppen adtak ki , elkepzelheto valamelyik azok kozul 1260-at ir]
Na de gondoltam mi van ha ez alapjan megnezem mik vannak minusz 10 evvel szamolva ez idotajt.
1.
Banlakynal irja hogy 1252-ben IV.Bela 80ezres sereggel Ausztriaba es Moraviaba tor...
Banlaky termeszetesen meginnt tulzasnak mondja ezt a sereg letszamot amit nemet forrasok alapjnan
emlit.
Hat valoban 'tulzasnak' tunhet ha azt veszuk hogy az osztrakok es a csehek nem voltak valami nagy ero
ebben az idoben ,azaz ezek ellen valoban 'tulzo' szam lehet

de mi van ha ez a 80 ezres magyar sereg a tatarok ellen volt es kesobb mikor szetszedtek a tortenetet a
hamisitok ,beallitottak hogy 'osztrak vagy cseh ellenes' hadjarat volt holott lehet hogy a tatarok ellen volt
ez a
80 ezres sereg - mivel 1252-10ev az 1242 -- az alapjan ahogy fenntebb emlitettem hogy az a konyv
1260-at ir IV.Bela halalara es nem 1270-et ahogy ma tanitjak.[ honnan ez a '10 ev' nem tudom
,egyszeruen az a konyv alapjan veszem mint mondtam]
2.
Es ami meg mutatja hogy a 'csehek' lehettek a tatarok az V.Istvan csataja a csehekkel 1271ben ,ami
gyoztes csata meginnt,de ahol 100ezer csehet emlegetnek hogy volt.[ gyanus a cseh sereg ekkora
nagysaga]
Es erdekes hogy ez a csata is kora tavasszal van [ Banlakynal]-az 1241-es muhi csata az aprilis 11 de
mindenesetre kozel van.
Szoval mi van ha ez az 100ezres 'cseh' sereg 1271-ben az a tatar sereg volt 1241-ben?
A hamisitaskor [ Kitalalt kozepkor ] hasznaltak egy 7 eves idokulonbseget es egy 23-ast is.-azaz akkor
1271-23-7=1241.
vagy meg van egy tatarok elleni gyoztes csata 1260-ban vagy 1261-ben [ Banlakynal] ahol Banlaky irja
Raynaldus alapjan hogy '' IV. Béla ebben az évben a Kárpátok alján a tatárok felett nagy győzelmet
aratott, mellyel az egész kereszténységet nagy hálára kötelezte''.
es ha az elobb az altalam az ''Annales ecclesiastici ex ....'' konyv alapjan 10 evvel kevessebbet
szamolunk akkor 1271-10=1261-vagyis meglehet ugyanaz a csata
--csak kesobb osszekevertek a neveket hogy ki ki ellen harcolt.
------------------------------Amugy itt teszek egy kiterot arrol hogy mit gondolok bizonyos nevekrol...;
Emlitik hogy a tatar sereg elso soraiban 'mordvinok' voltak a tatarokkal..
A mordvinok ma az Ural kornyeken elnek valszeg amolyan 'turk-tatar ' fele nep
Igen de erdekes hogy a cseheknel van olyan hogy Moldva folyo,meg a Tatra hegyseg..- mi van ha a
csehek neve meg ez idotajt meg mordvin volt??
ez szerintem nem lenne nagy dolog mivel azt tudjuk hogy peldaul a lengyelek meg egy idoben szarmatak
voltak-akkor a csehek nem lehetnek hasonlo 'szkita' nevu csoport?
Meg vannak olyanok hogy ugyebar a tatarokat a 9ik szazadban emlitik a Kaukazusban de mar a 19ik
szazadban talaltak Franciaorszagban ,Calais-ban egy sirkovet i.sz. 300-bol amin tobbek kozt azt irja
hogy
''Rex Tartarorum ,Moscovitorum''[ ezt egy 19ik szazadi folyoiratban irjak.]
Na de moszkovitak es tatarok nyugaton i.sz. 300ban??[ ezen a sirkovon amugy 'Reges Hunnorum' is
szerepel,azaz hun kiraly]
es foleg ha tudjuk hogy a 'tartar' nev az mar megjelenik Szent Orsolya sirkoven is amit nem is tudnak
becelozni hogy mikor halt meg [ 240-600 koze teszik a halalat--mar ez is mutatja hogy itt hamisitottak
mert olyan nincs hogy az ugymond 'kereszteny egyhaz' ne tudja mikor halt meg egyik szentje!]
amugy az a mai 'hivatalos'sztori hogy Szent Orsit a hunok nyirtak ki [ amit Toth Gyula elegge jol
kimutatott hogy nem biztos hogy ugy van]

szoval ez is mutatna hogy a hunok azoknak lehetett 'tartar' azaz 'tatar' neve is ami termeszetesen maris
mutatja hogy a tatarnak semmi koze a mongolhoz.
Amugy ha a 9ik szazadtol emlitik a tatarokat a Kaukazusban akkor miert nem ugy tudjuk hogy a 900-1200
kozti Karpatok es Kaukazus kozti birodalom az 'tatar volt'??
mert ugyebar ugy tudjuk hogy 900-1200 kozt a Karpatok-Kaukazus kozt kun birodalom es besenyo
birodalom van.
Szoval szerintem itt egyertelmu hogy ugyanazon nepnek a kulonbozo neveit egy idoszakrol
kitoroltek[hasznaltak a masikat] es majd egy masik idoszaktol a masik nevet
azaz a tatar vagy tartar az=besenyo=kun=hun=szkita[merthogy a szkitak nem haltak ki ,csak a bizanci es
vatikani tortenelemkonvekben]
Es amugy hozzaadom amit en gondolok es amit Toth Gyula is pedzett hogy a 'hunok' azok a 'gotok'
voltak azaz a be-gyutt/gyott szkitak.
Vagyis ahol got szerepel azok a 'hunok'-es termeszetesen nem germanok hanem csak ugy siman sziktak.
A 'Hun' az benne van a neveben ,azaz annyit jelent mint 'HON' ,azaz azok akik itt laktak azok elott akik
be-jottek/gyott-ek.! -vagyis nevezzuk ahogy akarjuk a 'dakok,pannonok,trakok',es mivel a szekelyek
vannak 'hun'-nak tartva azaz honiak akkor a szekelyek az oslakok akik valszeg nem csak Erdelyben eltek
hanem az egesz karpat-medenceben,azaz azok a nepek akiket itt jegyeznek a 'hunok' elott.- csak le
vagyunk szoktatva hogy magyarul gondolkozzunkEs meg ehez a temahoz kapcsolodik az is hogy Banlaky emliti Fesslert [ 18ik szazadi pap,tortenetiro] aki
meg ciganyokat is emlit IV.Bela seregeben XD
ez valszeg azert mert egy terkepen [ valoszinu hogy Ptolemaios terkepe a 1-2szazadbol i.sz.] ahol 'Zingi
vagy Zinchi'-ket mutat a Kaukazusnal.
azaz akkor a ciganyoknak sem cigany volt a nevuk hanem valami mas-mert a Zingik azok valszeg ugy is
irhatok hogy Tingi [ romanul a 'c' betu az 't']
Strabo emlit 'Thunni' nepnevet amit Fejer Gyorgy 19ik szazadi tortenesz 'Chunni'-nak feltetelez--vagyis ez
alapjan a Zingi az lehet 'Kingi' azaz mar hasonlit a 'Kangar'-ra ahogy a besenyoket hivtak
Vagyis a 'Ciganyok' azok lehettek kunok,besenyok .
es mivel ha a tatar=besenyo=kun akkor ezt felhasznalva keverhettek a dolgokat ugy beallitva ahogy a
hamisitas megkivanta
Vagyis amikor az van hogy a 'kunok miutan osszevesznek a magyarokkal a tatarjaras elott kimennek
Magyar-rol 1241-ben' az meglehet a kimenekulo tatarok voltak 1241-ben.
Persze itt johet a kerdes de hol maradnak a Foszereplok a mongolok? emlegetik hogy a mongolok a
legyozott nepeket a sereguk elejre allitottak es ugy tamadtak[ valszeg ez miatt is keverik]
---------------------Akkor folytatva a seregek valoban nagy letszama alapjan a gyanus dolgokat.

3.

1235-ben II Andras 200ezres sereggel megy az osztrak Frigyes ellen [ ez aki az 1241-es tatarjaraskor
szerepel IV.Belaval kapcsolatba-elcsatol varmegyeket] ellen .
Ez is mutatja hogy itt valami 'nincs rendben' mert minek 200ezres magyar sereg az osztrak ellen[ Banlaky
is olyan cimmel adja hogy ''Az 1233–1235. évi határvillongások az osztrákok és a magyarok közt.'']
Vagyis 'hatarvollongaskor' az osztrak ellen 200ezres sereg??
persze elintehzetnenk ezeket ugy ahogy az utobbi 150 ev torteneszei hogy 'tulzas' de egyelore vegyuk
azt amit irtak.
Es ugyebar ha 1235+7 ev az = 1242 azaz a tatarjaras ideje
Vagyis ez a 200ezres sereg is a tatarok ellen volt nem valami osztak hercegecske ellen [ persze lehetett
ellene is mivel valoszonu hogy kapott a fejere ]
En azt is gyanitom hogy a tatarokkal egyutt az osztrak is tamadhatott egy idoben.
Ezt most 3-assal jelolol a fentibb masik kettot [ az 1252-est es 1271-est 1-esel es 2-essel jeloltem]
4.
Az 1260-as 'elso morvamezeinek' [ kroissenbrunni ] nevezett csata a csehek es magyarok kozt
A fentebb emlitett 'minusz 10 ev' alapjan ez akkor meglehet hogy 1271-10=1260 lesz[ egy ev pluszban
van de ezt meglehet el lehet hagyni mivel mint olvastam tobb dologgal kapcsolatba szinte mindenutt
csuszik]
Csak annyi hogy itt nem 1260bol vonok le hanem 1271-bol.[ meg ha hamisitottak akkor egyszeruen 1
evvel ide vagy oda pakoltak]

ezt a csatat 1260 julius 13-ra eszik de ezt megelozi egy keszulodes mar 1259 oszen megkezdodik es
egesz telen keresztul tart[ Banlaky-A magyar nemzet hadtortenelme]
A magyar sereg megkezdi a felvonulasat tavasszal [ Banlaky irja hogy ''Bela a tatarok ellen keszult de
mivel nem jottek gondolta Ottokart legalabb megleckezteti''--szerintem mar ez is mutatja hogy ez egy
agyalagyult magyarazat a tatarok elleni hadjarat elhumbukolasara]
Es itt erdekes mar a kunok is szerepelnek a magyar seregben Alpra vezetojukkel es a halicsi kiraly
Danilo,es meg ket lengyel herceg vagy kiraly][Banlakynal]
Vagyis mintha itt egy egyesult magyar-kun-halicsi-lengyel csapatrol lenne szo akik osszealltak a tatarok
ellen....
A magyar sereg letszama;Banlakynal-->
160ezer - Monachus Padaunus, (Urstisiusnál)
200ezer - Arnpeck (Peznél)
140ezer - Chron. Leobiense (Oefelénél)
40ezer - Chron. Augustense

A magyar sereg letszama;Horvath Mihalynal [ Magyarorszag tortenelme 1871.,2.kotet,62.oldal]--->
100ezer - Monachus Paduanus,Urstisiusnál [ amugy ebbol is latszik hogy ugyanattol a szerzotol 2
tortenesz ketfelekeppen mond adatot..]

140ezer - Chron. Leobiense (Oefelénél
240ezer - Arnpeck (Peznél) [ itt meginnt mast mond Horvath mint ugyannel Banlaky ]
A kunok szama Alpra vezer alatt 40ezer - Chron.August. [ itt mar itt vannak a kunok de nekunk ugy adjak
be hogy kimenekultek mert 'osszevesztek velunk' 1241-ben,ami vilagos hogy hazugsag--a kimenekulo
'kunok' 1241-ben tatarok voltak szinte biztos]

(meglehet ez a Chron. Augustense az a 'Chron.Aug.' amit fentebb emlitettem ahol 1260-ban hal meg
IV.Bela...)

Ottokar cseh serege ; Banlaky a kutfok nyoman 100ezernek mondja
Szoval mi ez az egyesitett nagyszamu sereg a cseh ellen?? Biztos hogy ez a sereg az 1241-es tatar
hadjaratnal volt a tatarok ellen!
Csak annyi hogy hasznalva a 23+7 evet kitoltak 1271-re es azutan meg valahogy 1260-ra pakoltak.
vagyis mi van ha ez az 100ezres 'cseg sereg' az a fentrol jovo tatar hadoszlop volt amit a regi irasokban
es a 19-20ik szazadiak is 100ezerre tettek?
Abbol is latszik hogy nem tudni sokszor a fix eveket ahogy Banlaky az 1260-61 -et ir amikor Raynald
szerint Bela megveri a tatarokat.
Es itt megemlitem hogy a Batu altal vezetett mongol fosereget [ amelyik direkt Buda fele tartott ]
200ezerre teszik es a masik ket hadoszlopot ami Erdelyen keresztul jott azt egyenkent 100-100ezerre
Az eszakrol jovo mongol sereget ugyancsak 100ezerre.[ ami ez a 100ezres 'cseh' sereg volt valszeg]
Az mongol sereget 500ezerre teszik a regi forrasok
A Tarikh Dzsihan Kusai -ban a magyar sereg letszama 400ezer
es ebben az 1260-as 'elso morvamezei'-nel a leiras is gyanus ugyebar mert keszulnek majd egy idejig
beket kotnek[ valoszonuleg igy toltak ki 1260 juliusara vagy hasonlo][Banlakynal olvashato]
persze a megokolas is agyalagyult -'''hadműveletekre egyelőre mégsem került a sor, mert a két fél a
rossz időjárásra és a takarmányhiányra való tekintettel kölcsönös megegyezéssel junius 24-ig tartó
három havi fegyverszünetet kötött'''
a csata leiras majd az meg agyalagyultabb;
A csata a Morva folyonal tortenik es mivel a folyo valasztja el a ket sereget vegul megegyezenk hogy a
csehek hatrabb vonulnak hogy a magyarok atkelhessenek hogy majd a tulso parton megutkoznek[ ez
eleg agyalagyult dolognak nez ki habar nem vagyok hadtortenesz]
Banlaky ugy irja hogy ; ''István ifjabb király a július 12-ére hajló éjjel, tehát minden esetre a fegyverszünet
letelte előtt a kúnokkal és a magyar lovasság egy részével, két csoportban, amelyek közül az egyiket
maga, a másikat Alpra kún vezér vezette, a mai Dévény-Újfalunál és a mai Marcheggen alul a Farkas
sziget tájékán átkelt a Morva jobb partjára, állítólag azzal a célzattal, hogy ha a csehek a megállapodás
ellenére a magyarokat mégis az átkelés befejezte előtt akarnák megtámadni, azok ellen mindkét oldalról
ellentámadásba mehessen át. Az átkelés simán ment és miután közelben seholsem volt ellenség, István
hadait 12-én reggel a kroissenbrunni fensíkon gyülekeztette, hogy annak kézbentartása által a
főseregnek a Morván való átkelését fedezze.''
Istvan egy osztagot nyugatra kuld hirszerzes celjabol ami 'belegabalyodik' valami cseh csapatba stb [ itt
ugye meginnt az jon ki hogy hulyek voltunk meg amugy hogy a magyarok az arulok;''Ottokar ezt

arulasnak'' vette]-ez is valoszinu hogy nem hirszerzes volt hanem tamadas egy cseh vagy tatar csapat
ellen csak atmagyaraztak kesobb.
[Banlakynal olvashato a tobbi]
Masnap mikor megkezdik a magyarok az atkelest 'nagy larmaval elerik a stajereket' [ a visszavonulo cseh
seregreszt ] es ebbol tamad a csata [Pauler Gyula-A magyar nemzet tortenete az arpadhazi kiralyok
alatt,2.kotet,307.oldal]- itt ugyebar meginnt az van hogy mintha hulyek lettunk volna,mert nem tudunk
lebonyolitani egy atkelest]
A masik agyalagyult leiras az az hogy azokat a kunokat akik a csatat megelozo ejjel titokban atkeltek[
hogy a masnap a folyon atkelo magyar sereget a csehek ha magtamadjak ,tudjak oldalba fogni a
cseheket] a csehek masnap reggel meglatjak.-- vagyis meginnt hulyek voltunk mert titokban atkeltunk az
ej leple alatt es megis ugy helyezkedtunk el hogy masnap reggel a csehek meglattak minket]
A csehek ez miatt 'gyanut fognak' es ebbol kerekedik a csata[ez Horvath Mihalynal van igy irva]
Miutan a csehek nekirontanak a kunoknak akik nem birtak a cseh nehezlovassag nyomasat,futasnak
erednek es megzavarjak es magukkal ragadjak a folyon meg atkelo magyar sereget is.[Horvath MihalyMagyarorszag tortenelme 1871.,2.kotet,65.old]
Itt ugyebar alljunk meg egy kicsitt;
Hogy van az hogy a 'cseh nehezlovasok' ugy tudjak meghajtani a konnyulovas kunokat hogy azokat
egyaltalan szet tudjak verni vagy 'megnyomni'?? Egy konnyulovast nem lehet olyan konnyen megnyomni!
[ abban az esetben igen ha nyilt osszecsapasba megy egy nehezlovassal] de altalaban tudott dolog hogy
nem ez volt a taktikajuk hanem a meszirol nyilazas es a szinlelt futamodas! Vagy rajtautes de utanna
meginnt hatralas,amit konnyen megtudnak csinalni mert nem nehezlovasok ! Es arrol nem is beszelve
hogy ha atkeltek a folyon es a cseh sereg ket oldalan felalltak akkor boven van helyuk jobbra ill. balra
visszavonulni es ugyanolyan gyorsan visszajonni! Azaz nem az atkelo magyar seregre rohannak vissza
es osszegabalyodnak veluk hanem probaljak feltehetoleg oldalbol zavarni a cseheket ,rajtautessel,a
sorok megbontasaval,nyilazassal,stb.
Szoval ebbol is latszik hogy abszolut meg van hamisitva minden itt mert ennyire agyalagyultak nem
lehettunk[ csak ilyen magyarazatot adnak ,meg ugye hogy azert hogy lehuzzanak]
Arrol nem is beszelve hogy a kunok nem is biztos hogy csak konnyulovasok voltak mert az orosz
abrazolasokon nehezlovas kunt is abrazolnak [ es azert az oroszok jobban tudjak sirleletek alapjan
ezeket]-de ez mas tema lenne.
Meg amugy a 'cseh nehezlovas' az lehetett tatar vagy kun is csak mint latszik az egesz sztori totalisan
hamisitott.[meglehet hogy az a szereplo akit ilyennek-olyannak irnak az valojaban a masik volt stb]
Es itt mar az is latszik hogy ha ez a 100ezres 'cseh' sereg a Morvanal van akkor egesz biztos hogy a
tatarok az akkori Magyaroszag eszak-nyugati felerol akartak bejonni azaz ahol a Duna is befolyik a
karpat-medencebe [ ez a Morva folyo es kornyeke a mai Ausztria es Csehorszag hataran van]- es ezt
akkor meg kellett hamisitsak [ azaz 'cseh' sereget csinaltak a tatarokbol] mert hanem vilagosan latszik
hogy a tatarok nem akartak nyugatra menni hanem csak Magyarorszagot akartak elfoglalni.-mert ez a
Morva videk tulajdonkeppen egy kopesre van a mai Nemetorszagtol peldaul.

A magyar seregben emlegetnek a fentebb emlitetetteken kivul meg egy csomo oroszt,tatart,'kulonfele
szlavot',szekelyt,olaht,boszormenyt,ismaelitat,bolgart,racot,bosnyakot ,Ottokar seregeben megy egy
csomo nemetet ,lengyelt.[Pauler Gyula-A magyar nemzet tortenete az arpadhazi kiralyok
alatt,2.kotet,304.oldal]--az hogy 'tatar' is van Bela seregeben mutatja hogyan kevertek ossze a kunt a
tatarral.
Pauler ugy irja [valszeg idezve valahonnan] hogy 'Ottokar egy vilagot latott Bela zaszlai alatt'.
Ez amugy 'vesztes csatanak' van mondva de lehet utdni hogyan csinalnak nekunk 'vesztes csatat' peldaul
egy visszavonulasbol [ szinlelt futamodasos taktika] ,mint peldaul az 1146-os Lajta menti csatanal ahol a

visszavonulo szekelyeket van ahol ugy irjak hogy 'mind levagtak az osztrakok' mikozben mashol meg
annyit irnak csak hogy 'megfutamodnak'.

5.
Kalman kiraly Przemysl-i csataja az oroszokkal 1099
Kalman kiraly ekkor az orosz forrasok alapjan 80ezres sereggel megy Przemysl ellen
Nesztor kronikaja alapjan 100ezres volt a magyar sereg
az elesett magyarok szama 40ezer
Ez a csata azert is gyanus mert hasonloan Kalman herceg aki IV-ik Bela idejen Halics kiralya [ 1215-1219
kozt]es akit ugyancsak megvernek az oroszok es elhajtanak 1219-ben
Es nem talal a kronologia amugy ebben az idoben [ 11ik szazad vege es 12ik szazad eleje] mert Virag
Benedek azt irja hogy Kalman kiralynak ez a Przemysl-i csataja a lengyel kronikak szerint
meg akkor tortent amikor Szent Laszlo elt es Kalman akkor meg herceg volt
Meglehet hogy itt az van hogy Kalman kiraly es Kalman herceg az ugyanaz??
Akkor ennel az 1099-es Przemysl-i csatanal is van valami ami hasonlit a tatarjarashoz
Banlakynal irja hogy [ a Kepes kronika alapjan] a magyarok ''Magyarország nemesei pedig mindenfelől
körülállták a királyt és megvívhatatlan kőfal gyanánt védték személyét''
vagyis ugyanugy vedik a kiralyt mint atatarjaraskor [ mondjuk ez elkepzelheto mas esetben is es lehet
nem nagy dolog akkor]
es hogy ''Oly nagy volt ott a vérontás, hogy ritkán szenvedtek a magyarok oly nagy vereséget, mint
ezúttal. Az erdőkbe menekült magyarok éhségükben még csizmáik talpát is megsütötték és megették''
[persze ez is elofordulhat maskor is nemcsak egy tatarjaras meretu dolognal,de erdekes mashol ilyent
nem irnak,mas csataknal]
(Az hogy nincs rendben ebben az idoben sem a kronologia latszik abbol is hogy Bonfini Kalman kiralyt
mondja hogy legyozi a velencei Ordelafo-t [ ugyanott,ugyanolyan leirasu csata es Ordelafo
meghal]-mikozben mashol meg azt irjak hogy Ordelafoval csataja a Kalman utan kovetkezo II Istvannak
van hasonlo leirassal es Ordelafo ott is meghal.)
A ket csata kozti kulonbseg is majdnem 100+44 ev [ 1-2 ev kulonbseggel], szoval elegge kozel van.

6. 1253-ban IV Bela Ottokar ellen megy ugyancsak 80ezres sereggel

7.
III Andras osztrak ellenes hadjarata 1291-ben [Albrecht herceg ellen]
A magyar sereg letszama meginnt 80ezer [Banlaky-Pauler]
A magyar seregben van egy csomo magyar, székely, kún, orosz, oláh, rác, bosnyák és horvát
[Banlakynal]-ugyanugy ezeket is irjak az 1260-asnal!!!
Itt meginnt furcsa hogy minek ennyien az osztrak ellen??

es ha megnezzuk akkor 1291-23-7=1261-ben vagyunk ,vagyis az 1260-as elso morvamezei csatanal es
a Raynald altal emlitett 1260-61-es IV Bela gyoztes csataja a tatarok feletti csatatol
A wikipedian [ az angolon] az elso morvamezei csatara[1260 csehek-magyarok] ugyanazeket irja Bela
seregeben [''while Bela's huge army gathered Hungarian, Cuman, Russian, Polish, Bulgarian, Wallachian,
Ukrainian (Galician), Slavonian, Croatian, Bosnian, Serbian, Pecheneg and Szekler contingents.'']

Szoval ez meginnt ugy nez ki hogy egy tatarellenes csata volt.

8.
Az 1278-as 'masodik morvamezei' csata ,a magyarok es csehek kozt
ez azert erdekes mert ha 1278+7 ev akkor= a 'masodik tatarjaras'
Mi van ha ez is tatarellenes csata volt es az emlitett kb 45ezres cseh-nemet sereg aki ellen harcoltunk az
'tatar-nemet' sereg volt??

9.
1298. évi göllheimi csata
Egy magyar sereg megy Albrecht [Albert I of Habsburg] megsegitesere az akkori nemet kirlat Adolf ellen
A magyar sereg letszama csak 200-300 ember[Banlakynal]
De Banlaky a jegyzetbe hoz egy idezetet egy Chronicon Colmariense cimu kronikabol ahol azt irjak hogy
nagy magyar-kun sereg volt ez 1298-ban
''Amit a Chronicon Colmariense a következőkben a magyar erők számáról mond, az túlzás: “Dux Austriae
. . . cum infinita multitudine Ungarorum et Cumanorum venit, qui omnes pugnare cum sagittis et arcubus
consueverunt”.''

Az ''infinita multitudine Ungarorum et Cumanorum venit'' lenne a sok kun-magyar --''vegtelen
sokassag''-ot jelent ha jol ertem.
200-300 ember az meg nem az ugyebar XD
persze 'tulzas' ez meginnt Banlaky szerint de mi van ha itt ugyanarrol a seregrol van szo ami 1291-ben
volt III Andras vezetesevel az osztrakok ellen??
mert 1298-7ev=1291
es itt akkor az is latszik hogy 'egyszer Albrecht ellen megyunk 1291-ben ' de 1298-ban mar a
'megsegitesere'[ persze biztos ez ki van magyarazva koreje felepitett sztorikkal]

Es az it meg latszik valamiha az 1291-es 'osztrak ellenes hadjaratbol' leveszunk 23 evet akor=1268-ban vagyunk

es ha azt a 10 evet ]mit feljebb emlitettem abbol a konyvbol] vesszuk akkor ez is tortenhetett
1258-ban[Banlakynal] amikor Belanak van egy Stiria-i hadjarata [ ez is osztrak terulet]
Vagy ha hozzaadunk 1268-hoz 10 evet akkor 1278 lesz ami az 'masodik morvamezei csata'.

10.
''Bolgarok'' elleni hadjarat 1260-61-ben

Banlaky ugy irja hogy a 'bolgarok' kihasznalva a csehek tamadasat betortek delen a szorenyi
bansagba,es Bela es a fia Istvan lemennek es megverik oket.
Itt mar elore feltelezem hogy ez a delen betoro 'bolgar sereg' az nem volt egyebb mint az 1241-ben delrol
jovo mongol hadoszlop [ a 3.-ik 100ezres]
Es mivel itt ennel az 1261-es 'bolgar' dolognal is 'csehek vannak' [ eszakon a csata 1260-ban] akkor mar
sejtheto hogy az 1271-es magyar-'cseh' dolog is ehhez kapcsolodik.
es akkor meginnt 1271-23-7=1241
Vagyis ez az 1261-es 'bolgar'-magyar csata az valoszinu hogy az 1271-es magyar-'cseh'-vel van
kapcsolatba.[ 1271-10ev=1261] -azaz az '1271'-es csata az az eszaki mongol hadoszlop ellen volt es az
'1260'-as delen az a legdelibb mongol hadoszlop ellen ,es mind a ketto 1241-ben!
Mondjak ugy is hogy az 2.es a 3. mongol hadoszlop az Erdelyen keresztul jott mind a ketto de olyan is
van aki Valachiai-Bulgar teruletre teszi a 3.-ik mongol hadoszlop benyomulasat.
az 1-es hadoszlop lenne ami eszakrol jott ugymond miutan megverte a lengyeleket.
a Fohadoszlop Batuval.
Merthogy a 'bolgar' nev az tulajdonkeppen a 'volgar' azaz a volgai tatar!
Itt megverjuk a 'bolgarokat' Vidin-nel es az Isker folyo mellett[ ez a bulgar-szerb hataron van kb.]
En meg azt is el tudom kepzelni hogy az 'Isker' az akar lehet az Ister azaz a Duna !
Vagyis a hamisitas erdekeben akar kesobb atnevezgethettek a helyeket,folyokat [ hihetetlennek tunhet ez
de ezek utan barmi elkepzelheto]-ezt is el tudom kepzelni ha mar ekkor orbitalis hamisitast csinaltak mint
ahogy meghamisitottak a tatarjaras tortenetet es amugy az egesz magyar tortenelmet es termeszetesen
az egesz europai tortenelmet ,pontosabban a vilagtortenelmet mert ha Eurazsia tortenelme megvan
hamisitva akkor tulajdonkeppen az a Vilagtortenelem.
Es erdekes hogy a szorenyi bansag teruleten a mai Szerbiaban is van Morava folyo [Belgradtol
delre]....aminek akar koze lehet Mordva nevhez is...[ Csehorszagban is van Morva folyo es Moldva folyo
is]

''Bolgarok' elleni hadjarat meg van 1263-ban is [ itt mar bizanciakat is emleget Banlaky]

Es van meg 1266-ban is [Banlaky]

Itt 1266-ban is Vidinnel verjuk meg a 'bolgarokat' es meg elfoglaljuk Plevnat es Trnovo-ig megyunk es
5-szor verjuk meg itt a 'bolgarokat'
amugy erdekes ahogy Banlaky irja hogy ''nem kellet Bulgarianak atadni teruleteket Magyarorszagnak' -''E szerencsés hadjáratnak, amelyben a magyarok ötször ütköztek össze a bolgárokkal s mind az ötször
győztesek maradtak s amely ütközetekben kivált Básztech Rénold tünt ki vitézségével, az lett a
következménye, hogy Szventszláv Jakab újra meghódolt a magyaroknak, Bulgária pedig örült, hogy
területéből mit sem kellet Magyarországnak átengednie.''
Hat nem kellett mert a tatarokat vertuk ki valoszinuleg .

Vegul az is hihetetlen hogy Erdelyen csak ugy keresztuljott a 2ik mongol hadoszlop es el tudott jutni
Nagyvaradig..!
Erdely mivel hegyekkel korulvett [ ha bejon rajta valaki akkor mikor kimegy is hegyeken keresztul kell
elhagyja ] es kozep-Erdely sem tiszta siksag hanem joreszt dombos,erdos videk ugyanugy.-lehetetlen
hogy akar egy 100ezres tatar sereg el tudjon jutni Erdely keleti felebol Nagyvaradig !
Csak nekunk beadjak a sok agyalagyult meset [ nem csak a mai 'torteneszek' hanem az ugynevezett
'forrasok,es szemtanuk' is igy irjak [ Rogerius,Spalatoi - ezek valszeg nemhogy szemtanuk nem voltak
hanem azokat a konyveket sem ok irtak nagy valoszinuseggel ] hogy Bela nem intezkedett,meg hogy a '
muhi csata elott a magyarok lassan gyulekeznek'[ ez mashol is elofordul amikor valamit elhumbukolnak].
Erdelyben is lehetetlen hogy ekkor nem tartozkodott legalabb egy 20-30ezer fos magyar sereg [ foleg
tudva a szekelyek szervezettseget] es ezek mellett termeszetesen [ foleg nagyobb meretu veszelynel
mint ez a tatarjaras] felfegyverkezett lakossag,ha massal nem de kaszaval,villaval stb. Es termeszetesen
kihasznalva az ismert hazai terepet barhol lehetett legalabb 'partizan akciot' csinalni a tatarok ellen stb.
Vagyis szinte biztos hogy pont Erdely volt az ahol le lehetett vagni akar egy 100ezres sereget,nemhogy
Nagyvaradig masiroztak egy-ket kisebb ellenallas kozben vagy ellenallas nelkul.
Es az az '1285'-ben Erdelyben megvert tatar sereg Torockonal , valoszinu hogy az 1241-es tatar sereg [a
2.ik hadoszlop] volt ami Erdelybe nyomult.
'Termeszetesen' arrol nem tudunk hogy valami szekelyek ellenalltak volna de arrol igen hogy a szaszok
'batran a tatarok ellen mentek es a tatarok meghatraltak elottuk',amiutan a szaszok latva hogy a tatarok
nem tamadtak meg oket Radnara mentek es lereszegedtek es akkor a tatarok megtamadtak oket de a
szaszok megadtak magukat es 'mivel Kadan a tatar vezer kirol mondjak hogy jo szivu volt' ,vedelmebe
vette a varost
es 600 szaszt a lakosok kozul a seregebe sorozott Ariscald ispanjuk vezetesevel,es Kolozsvar es
Beszterce ellen indult.[ a radnai szaszok kalauzoltak a tatarokat]-[Pauler Gyula-A magyar nemzet
tortenete az arpadhazi kiralyok alatt 2.kotet,215.old]
A szekelyek vajon hol voltak? Kapaltak ekkozben vagy mi??XD

Szekely Paraszt.

2013.03.22.
Idantirosz szkita kiraly,Dareios perzsa kiraly i.e. 513 ,Tomyris szkita kiralyno vs. Cyrus [ Kurosz ] perzsa
kiraly i.e.530 ,Alexandros makedon i.e 331-323 korul [ nagy sandor] -- Matyas kiraly,II.Andras kiraly

Ugy nez ki Idantirosz szkita kiraly-bol krealtak Nagy Sandor makedont

A Tahiri Ungurusz-ben azt irja hogy a makedon Nagy Sandor nem i.e. 336-ban szuletett hanem i.e. 500
-asban kb [ az alabbi adat alapjan szamolhato de latszik kb az alapjan hogy az apja i.e. 565-ben]
ezt irja a Tarihi Ungurusz-ben legalol a 25-os jegyzetben;

''''
9. atya = II. Iszkender, a 4628. évben = i. e. 577-en.
10. atya = III. Filiposz, Nagy Sándor apja, a 4640. évben = i. e. 565-ben.
Nagy Sándor (Iszkender) tehát a II. leszármazott.
Több tévedés is van Mahmúd számításában I. Amintasz csak kilenc évig uralkodott,
Mahmúd tizenkilencet említ. Nagy Fülöp nem 4640-ben, hanem 4846-ban lépett a trónra (i.
e. 359-ben). Nagy Sándor húszéves korában lépett a trónra, Mahmúd huszonöt évesnek
mondja. (Szül. i. e. 356-ban = Ádám i. sz. 4849, trónra lépése 4869-ben volt = i. e. 336-ban.) ''''
vagyis latszik hogy 200 evvel [ !!! ] hamarabbra teszi 'Nagy Sandor' apjanak a szuleteset Mahmud !
vagyis kb. akkor mikor van az a kozismert szkita vs. perzsa haboru Idantirosz szkita kiraly es Dareios
perzsa kiraly kozt i.e. 513-ban [ lehet ez az evszam sem fix mivel lattam internetes oldalt ahol i.e. 520-re
tettek,nem tudom honnan vettek ott- altalaban 513-512-re teszik]
en amugy mar vettem eszre hogy 100 evre van hasonlo leirasu csata,a szereplok,es hely [ lasd feljebb az
1146-os csatank es az 1246-ost] - es ujabban ugy nezem hogy a 'Luxemburgi' Zsigmondunk 1396-os
csataja Nikapolynal az is 200 evre van a Bathory Zsigmond 1595-os Valachia-i [Duna mellett]
torokellenes hadjaratatol ] [ Nikapoly a Dunanal van]
ez esetben is 100+100 evet toltak be ugy nez ki.

Amugy a Tarihi-ben azt irja hogy 'nagy sanyi' Pannonia fovarosat ha meghoditja akkor 'mas
tartomanyokat is fog tudni uralni' [ vagyis ha 'misztikusabbak' akarunk lenni akkor lehet ugy is mondani
hogy 'aki meghoditja Pannoniat az a vilag ura' D]
igy irja''Azután Iszkenderre nagyon ránehezedtek a gondok, és teljesen belefáradt a hosszú gondolkozásba.
Ekkor látták, hogy váratlanul és észrevétlenül meg jelent egy személy, Iszkender színe elé jött, és így
szólt "Oh, uralkodó, szolgáljon tudomásul, hogy Panonija országának van egy fővárosa, számotokra
nagyon alkalmas és megfelelő. Ha szükségetek lesz rá, [onnan] az összes tartományok leigázásara
kinyújthatjátok kezeteket. Ennél jobb hely és székhely nincs. Oh, uralkodó, most már távolítsd el
elmédből a gondot és szívedből a kétséget, mert azt az országot [a sors] neked rendelte, azután a hét
világsáv is a te parancsodnak lesz alárendelve" - mondván, ezt a hírt közölte.''
csak annyi hogy nem 'nagy sandor' akarta meghoditani Pannoniat hanem lehet valami gorog vagy
perzsa,mivel 'nagy sandor' Idanthyros volt azaz a szkita kiraly akinek az akcioibol megcsinaltak egy

'gorog-makedon nagy sandort'[ persze eltuntetve [pontosabban atteve gorognek] Idantyros akcioit ]

Es akkor nezzuk meg a hasonlosagok;
1.
' nagy sandor' is 336-323 kozt egy Darius perzsa kirallyal harcol es Idantyros is egy Darius -szal 513
korul
Idanthyros-nal 513ban nem irjak hogy uldozi Dareiost de Megashtenes ugyanerrol az Idanthyrosrol irja
hogy 'bevonul Egyiptomba es Azsiaba ' [ lattam egy internetes oldalon ahol 2 Idanthurost emlegettek
ketfele idoben ,mivel a 'forrasok ' alapjan 'ez jon ki' hogy '2 volt']
'nagy sandor' mar uldozi Dareiost
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great
''''Assyria and Babylonia
Further information: Battle of Gaugamela
Leaving Egypt in 331 BC, Alexander marched eastward into Mesopotamia (now northern Iraq) and again
defeated Darius, at the Battle of Gaugamela.[87] Darius once more fled the field, and Alexander chased
him as far as Arbela.''''
En amugy mar eszrevettem hogy ahol magyar szkita hun akcio van ott altalaban nem irjak hogy uldozunk
valakit holott mashol olyan emlitesek vannak amik azt mutatjak hogy jartunk ott abban az idoben [ peldaul
II Geza idejeben altalaban nincs szo arrol hogy a magyarok bizanci teruleten megvernek valakit de egy
Mugeln kronikaban [ Szilagyi Sandor -A magyar nemzet tortenete] pl-ul leirjak hogy megsemisitenek egy
egesz bizanci sereget Bulgaria teruleten,ebben az idoben; vagy ugyanebben az idoben Al-Garnati utazo
irja le hogy 12 bizanci sereget vertek meg a magyarok es vezettek hadjaratot bizanci teruletre ,holott a
'fobb forrasok' nem emlitik]
Vagy amikor azt irjak hogy a 'szkitak nem mentek segiteni' 'nagy sandor ' apjat Philippost Bizone [
Bizanc-nak veszik] ostromanal ,akkor azert nem mentek le oda mert ' tul meleg van azon a videken' [
mikozben maskor leirjak hogy a szkitak mindent birnak es ugyebar hogy Egyipromig mennek ,peldaul
mikor az Asszir birodalmat leverik,vagy Sesostris idejeben ugyancsak megverik az egyiptomiakat
[Iustinus irasaban] ] - es ugyanabben az idoben van lejegyzes hogy marpedig a szkitak azon a helyen
jartak abban az idoben [Clemens of Alexandria irja le hogy ott jartak a szkitak Bizone-nal]. [ persze csak
emlites es erre mondjak hogy 'nem hiheto']
Idanthyros - Darius akcional [ i.e. 513 ] is Herodotus ugy irja hog ' a szkitak uldozni akartak a perzsakat
de 'eltevedtek' [ hasonloan V.Istvan is 'elteved a sotetseg miatt' az 1260-as csatanal a csehek
ellen]-ilyenkor van az hogy eltuntettek az esemenyeket ! [ es mas esemenyhez pakoltak at mas idoben
stb ]
Es ugyebar 'nagy sanyi' is bevonul Egytomba
itt irjahttp://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great

''''Alexander advanced on Egypt in later 332 BC, where he was regarded as a liberator.[83] He was
pronounced the new "master of the Universe" and son of the deity of Amun at the Oracle of Siwa Oasis in
the Libyan desert.[84]''''

na bazmeg! 'maszter of the universz' ! XD
Es mivel elhallgatjak a szkitakrol a pozitiv dolgokat [ es azzal egyutt amit peldaul a szkitak mondtak 'nagy
sanyinak' ] akkor senki sem kerdojelezi meg ezt.
Curtius Rufus irasaban olvashato amit a szkita mond 'sanyinak' [ hogy 'kirabolta a nepeket',es ha ' isten
vagy akkor adakozz es ne elvegyel' stb ]-ez a konyv megvan magyarul is olvashato ugy tudom
-ez a szkita duma amugy Dugonics Andras konyveben is olvashato 1806-bol [Szittyai tortenetek]
ebben http://books.google.ro/books?id=mK8_AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

Egyiptom i.e. 500 korul is perzsa uralom alatt van es i.e. 300 korul is.

2.
Megasthenes [kb. i.e.350 – i.e.290 ] azt irta az Indica cimu irasaban hogy Idanthyrsos kijoven Szkitiabol
,sok nepet meghodoltatott Azsiaban es elfoglalta Egyiptomot is
(Idantyros nevet legtobbszor ugy latom Idantyrsos-nak irjak de Idanthurus-nak is irtak [ egy 17 es ket 19ik
szazadi konyben lattam az internetten] - az Idanthyros nev felel meg az Idanthurus-nak)
itt irjahttp://amitay.haifa.ac.il/index.php/Arrian,_Indica_5.3-9
itt is-

http://books.google.ro/books?id=xp35-8gTRDkC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=megasthenes+idanthyrsos&s
ource=bl&ots=A9_ZXqC4Jh&sig=h5cDxTZM--XcYO5H30RHgsxj6YM&hl=hu&sa=X&ei=-0VMUYuXLoKG
swbNvICgBQ&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=megasthenes%20idanthyrsos&f=false
51ik oldal
itt Strabo-tol irjak es azt irja hogy 'de nem ertek el egyik sem [meg felsorol nehany kiralyt] Indiaig [ igen
mert miutan megcsinaltak a 'makedon-gorog 'Nagy Sandort' akkor toroltek azt hogy Idantyrsos elment
odaig]
Megasthenes Indica irasara hivatkoztak a kesobiekben is - Arrian, Strabo, Diodorus, and Pliny es Ctesias
[ itt irja- http://en.wikipedia.org/wiki/Megasthenes ]-ezek kesobb eltek persze ha egyaltalan eltek es irtak
....
vagy inkabb 'atirtak' ha irtak is ,vagy ezeknek az irasait irtak at meg kesobb,stb)

Na de erdekes az hogy az irasnak a neve az hogy 'Indica'
Idan-tyrsos
az 'Idan' az ugyanaz a betuk mint az India

Es akkor ha szetszedjuk az 'Idantyros' nevet meg az 'Alexandros' nevet egy cseppet, lassuk mik jonnek
ki;

Nezzuk meg azt hogy Matyó--Matyas--Make-don;

Matyas szetveri a hegy-torlaszokot amikor Moldvaba megy 1467-ben
a szir legenda szerint a hunok [ meg Jeromos szerint] szetvertek a 'nagy sanyi altal epitett kapukat a
kaukazusi hegyekben' mikor 'kijottek'
szoval ez ugyanaz a sztori csak 'forditva' mert 'nagy sanyi' ha Idantyros volt akkor nem o 'zarta be' a
hunokat vagyis a szkitakat
a Matyo-Make --ben a k es t az ugyanaz mert;
emlitenek thunni nepnevet es thunatae-t
Priscianus a 6ik szazadban 'thyni-t' mond a Kaspi regioban,Pliny the Elder az 1. szazadban
'thuni-t',Strabo meg 'thunatae'-t,Eustathius of Thessalonica a 12.-ik szazadban meg tudta a ketfele irasat
a nevnek [ Ounnoi es Tounnui]--azaz a 'hun' nevnek [ Otto Mänchen-Helfen -- The World of the Huns:
Studies in Their History and Culture,konyv,444-446 oldal --- az internettes valtozat ]
Helfen konyve itthttp://books.google.ro/books?id=CrUdgzSICxcC&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
(amugy ezt a 'hunni-unni-thunni' hasonlatot Fejer Gyorgy tortenesz is eszrevette a 19ik szazad
elejen-asszem a Kunok eredete konyveben van )

Az alapjan hogy magyarul a cigany az C es romanul a 'c' betu az T [ cigany-tigan romanul]
akkor a C az lehet K vagy H mivel a 'C'-t k-nak mondjak 'kulfoldiul'.
szoval a thuni az chunni azaz hunni [ chunni-nak a hunokat irtak a gorogok vagy romaiak es hasznaltak
az Ounnoi vagy Uennoi nevet is]
vagyis a Szkitiabol kijovetel az a Karpatok hegyei voltak nem a Kaukazus [persze ha onnan is lementek
perzsiaba a hunok ,mondjuk ugyanabban az idoben vagy barmikor,akkor az is lehet]
es eszembe jutott hogy peldaul a 'korrekCio-t mi 'C'-vel mondjuk de angolul 'correcTion' vagyis bejon a ' T
' ; vagy a 'NaCio' angolul meginn 'NaTion' - es meg van valszeg.

A torokok Iskander neven hosuknek tekintik 'nagy sandort'
ebben is irja -

http://www.pipemusic.hu/kiadvanyok/aranytarsoly/Magyarnyelvemlekaszkitakorbol.pdf
2ik lap
igy irja- ''A világhódító Nagy Sándort a törökök máig nemzeti hősükként tartják számon
Iszkender bég néven, így aligha tekinthetjük görögnek''
Idantyrosz-Alexandros-Iskander --ezekben nagyjabol ugyanazok a massalhagzok

alek-os -- alek[o]s-andros
vagy alek<->kela=keral [regiesen a kiraly keral] es l-r hasonlo hangzo
akar lehetett Andros/Andras kiraly is XD
az Idantyros meg lehet Id/t-an --Kirosz [ d-t hasonlo hangzo,a 'T'-t 'K'-nak veszem az alapjan ahogy
fejebb irtam a 'thunni-chunni' dologban ]
a 'dan' lehet 'dak' [ lasd ahogy Atillat hol a dak-ok hol a dan-ok kiralyanak irjak] vagy Tan-ais [ d-t stb ]
Don regi neve Tana-is,Duna-Don
T-ana-is ,ez lehet Tis-a
Ister-nev stb ,lehet varialni.
Vagyis Matyas akcioja 1467-ban ha nem is az azelott 2000 evre [a 'nagy sanyi mikor 'befalazza oket' ]
vagy a 'i.sz.4ik szazadi 'hunok kijonnek' dataltbol van - de hasonlo akcio azaz a 'szkitak mikor kijonnek'.
Ezutan jutott eszembe Cserep Jozsef konyve aminek a cime ''Cserép József dr. - Világhírű Nagy Sándor
a matyó-magyarság királya volt 1937.''
lehet sejtett valamit :D
es akkor a Matyas = Matyo= Make-don
A fentebb irott Andros/Andras dologbol jut eszembe hogy mi van ha a gyereket Andras kiralynak hivtak
ahogy ma mondanank?!D
es van is nekunk egy Andrasunk a 'II Andras' nevuk keralunk aki arrafele maszkalt ahova Idantyros es
'nagy sanyi' !
II Andras is elmegy Egyiptomig de a szokasos suket magyarazatokkal elfedtek hogy ott egyaltalan
valamit csinalt volna [ '' megbetegedett,ereklyeket gyujtogetett mikozben tacsra tette az orszagot
anyagilag a keresztes buli miatt'' stb suket duma]-mikozben angol wikipedian leirjak hogy megveri az
akkori egyipton-babiloni-sziriai szultant,I Al-Adil-t,stb.
Tudom hogy 'hihetetlen' de mi van ha a 'makedon' nevnek Matyashoz[matyohoz] es az 'Aleksandros'
nevnek meg a magyar Andras [vagy Endre de nem tuggyuk mit jelent ma az a hezag D] nevhez van
koze?
[ajanlom a nyelveszeknek errefele matatni D]
ja es mi van ha a ' II Andras keresztes hadjarata' az ugyanaz a 'nagy sanyi'-eval azaz az Idantyros-eval
?XD

vagy legalabbis ez a II Andras keresztes menet az egy a tobbi szkita bemenetel kozul arra a teruletre [is]
?)

Es ha mar a ' T ' betut ez esetben a 'C'-vel azaz 'K/H' val tarsiyjuk akkor meg bejon egy dolog;
mert i.e. 530-ban Tomyris nevezetu szkita [masszageta -de Strabo szerint a szkitak azok a
dakok[dahak],masszagetak,es a tulajdonkeppeni [valszeg a góré] kiralyi szkitak] kiralynő veri meg Cyrust
perzsa kiralyt] [azaz Kurosz-t magyarul].
ha az Idan-Tirosz az Idan-Kirosz azaz Kurosz akkor mar latszik hogy az 'Idan-tyros' nevben benne van
annak a perzsa kiralynak is a neve akit nagyjabol akkor vernek meg a szkitak mikor Dariust[ ez ie 513
korul]
Kurosz[Cyrus], Darius elott perzsa kiraly az 'irasok' szerint.
Szoval itt ugy nez ki hogy csinalhattak egy nevbol tobb szemelyt is , es termeszetesen az akciok sem ugy
voltak mint ahogy ma beadjak [ azaz nem 'az' harcolt 'az' ellen 'akit' mondanak stb]

3.Nehany szamadat ekkorbol amit a Kitalalt Kozepkor dologban is hasznaltak.

a)
'Nagy Sandor' apja Philippos 46 evet elt [ a wikipedia szerint] ,itt a jegyzetben a Tarihiben aki a
jegyzeteket osszeallitotta i.e.359-et ir mikor tronra lepett a wikiben meg i.e 356-ot ]
mi van ha ez a '46' elet-eve ez az a 'Julianusz-i era' ?D
(roman wikipedian ugy irjak ie 46-ban vezettek be de ie 45-ben kezdtek hasznalni -http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_iulian )
b)
'Nagy Sandor' meg 33 evet elt [ i.e. 356-i.e.323 wikipedia] [ mint a Jezus - 'Jezus' szerintem annyi mint
Jasus azaz Jasz azaz szittyak :D]
mi van ha az akit 'Jezus-nak' mondanak az 'Nagy Sandor ' volt azaz Idantirosz szkita kiraly azaz mi van
ha Atilla ? [ i.sz. 0 -- 323+44/45 ev+ 7ev=374/375 ,mikor a ' hunok elindulnak' ]?
siman meg lehet szerintem.
Mert mi van ha ezek a sztorik tortenhettek i.sz. 0-ban vagy az korul ? csak a Nagy Ciklus-nyi idot azt az
532 evet hasznalva szetszedtek..?
c)
Cyrus [ Kurosz] halala es Darius halal kozt 44 ev a kulonbseg

Cyrus the Great [ II-ik Cyrus ez ] szuletett i.e. 600 vagy i.e. 576 [ szoval ez sem vilagos mikor szuletett
XD]
meghalt i.e. 530
I.Darius szuletett i.e. 550
meghalt i.e. 486
wikipedian ugy irjak hogy Cyrus 30 evig uralkodott es I Darius 36-ot
I Darius ugy irjak hogy 'korulbelol' 64 evesen meghalt
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great
http://en.wikipedia.org/wiki/Darius_I_of_Persia
ha a ket uralkodasi evet esszeadjuk akkor + 2 ev mint amennyit Darius elt [ amugy a kitalalt kozepkor
dologban van a 23+45 ev = 68 -- szoval kozel van ]
Cyrus i.e. 530-ban hal meg de ha itt latszik hogy 2 ev hijjan Darius eletkora az = a ketto uralkodasi
idejevel akkor itt mi van ha '2 ev' az 'hijanzik' valahonnat?
es akkor mi van ha valahol i.e. 530 az i.e 532 azaz a Toth Gyula altal mondott 532 ev ,az a Nagy Ciklus?
[ lehet koze van a dolognak ]
Szoval mi ez a sok 30-as evek meg az a duplaja?! es meg lehet van csak en momentan nem veszem
eszre.
Nagy Sanyi 33 evet el,Darius 32+32-ot,Cyrus meg 30 evet uralkodik,Darius meg 36-ot,meg a Jezus
33evet elt ugymond.
es Nagy Sanynak van egy olyan csataja hogy Battle of Issus [ itt irja http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Issus ] -- es a datum 333 ,szoval meginn 3-as vagy 33-as valami
Isus romanul Jezus.

d)
Es 'nagy sanyi' apja az 23 evet uralkodott ! [ a 23 ev a kitalalt kk dologban ]
i.e. 359-i.e. 336
http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_II_of_Macedon

-------------------Szoval a nagy fejeknek ebbe az iranyba is kene matatni hatha meg kiszednek valamit ezekbol amit en itt
esszeszedtem ! [ en csak sima 12 osztalyos csoro vagyok nem intelektual D]
Toth Gyulan kivul ugy latom meg van 2-3 ember aki bajol,talan ok vagy mas valakik.

Szekely Paraszt

Kitalalt kozepkor dolgok 2013.04.06.

1.
Atilla , V.Istvan kiraly, 'Nagy Karoly' kardja

A Miholjanec legendaban azt irjak hogy V.Istvannak 1270-ben a satran egy aranycimer volt amire az volt
irva hogy - ' Atilla Bendeguz fia,Nimrod unokaja,aki Engadiban szuletett,Isten kegyelmebol
a Hunok,Gotok,Dakok,Medek kiralya, a Vilag Felelme, Isten Ostora'.
link- http://en.wikipedia.org/wiki/Miholjanec#Legend

[ a Legenda resznel ]

Azt a kardot amit 'Nagy Karoly'-nak tulajdonitanak (s aminek a neve ugy mondjak hogy 'Joyeuse' ), azt
mondjak hogy 1270-ben ( ! ) kezdtek hasznalni a francia kiraly koronazasi ceremoniakon III.Fulop
idejeben
itt irja ,link - http://en.wikipedia.org/wiki/Joyeuse
igy irja - ''A sword identified with Charlemagne's Joyeuse was carried in front of the Coronation
processionals for French kings, for the first time in 1270 (Philip III), and for the last time in 1824 (Charles
X).''
Szoval itt ez a ketto dolog osszefugg ! Es mintha az ' V.Istvan es Atilla cim es feltehetoleg cimer ' az
mintha az lenne mikor ugyebar ' bejonnek a magyarok Atilla orokebe'
Kezai-nal az 'elso bejovetel' 700-ban van ; ha ehhez hezzaadjuk az 532 evet akkor 1232-ben vagyunk es
Thomas Bomel kronikajaban azt irja hogy a 'tatarok 1233-ban eloszor tortek be Magyarorszagra'
[ [1233] A tatárok először dúlták fel a Magyar Királyságot.]
Bomel kronikaja itt -http://www.neprajzilatohatar.hu/pdf/neprajzilatohatar_20070304/neprajzilatohatar_20070304_209-229.pdf

Vagyis a 'tatarjaras' nagy valoszinuseggel nem ugy tortent ahogy ma beadjak hanem az is egy ujabb
szkita [ nevezzuk ahogy akarjuk ;'magyar,kun,hun,vagy akar tatar' ] bejovetel volt - es az hogy a tatarok
elol menekultek a kunok valszeg az sem igaz [ nagyon hasonlit ugyebar a 'magyarok besenyok altali
behajtasahoz']
Es tovabbra is hasznalva azokat az evszamokat amiket hasznaltak a hamisitaskor ,valszeg kitologattak a
'tatarjaras' azaz bejovetel esemenyeit ,mondjuk,egesz 1298ig ,vagy meg kesobbre akar.
Azaz azok az esemenyek amik utanna vannak azok hogy roviden mondjam akkor , 'rendet rako akciok
voltak' [ azok amiket osszeszedtem a 'Tatarjaras' irasba]

Amugy Nagy Lajos 1368-ban epit kapolnat Achen-be - szoval lehet ez is ide tartozik a bejovetelhez [
'tatarjarashoz'] csak kitoltak + 100 evvel.
Ja es akkor lehet hogy Dzsingisz kan sohasem lepte at a Kaukazust ,ha egyaltalan letezett ',ugy ,akkor'
stb.
Es akkor a 'Kazar birodalom' dolog is erdekesse kezd valni ugyebar....[ ez iranyba is kene matatni ]

2.
Bathory Zsigmond <-----> 'Luxemburgi' Zsigmond

Az nekem mar reg feltunt hogy Zsigmond kiraly akcioja az a bizonyos Nikapolyi csata 1396-ban az 200
evre [ azaz 100+100] van a Bathory Zsigmond fele 1595-os akciotol ugyancsak a Valachia-i teruleten
[ Nikapoly a Duna mellet van ]
100 evekekkel is csinaltak ' meg egy esemenyt' [ az amit eszrevettem az 1146-os csata es 1246-os ]
Ratalaltam egy irasra ahol azt irja hogy egy szerzo Luxemburgi Zsigmond nikapolyi csatajanal Bathory
Zsigmond gyoztes jelvenyet tette a kepre .
Igy irja - -->
'''Alexander van der Mair augsburgi metszõ nagyon
szép és hatalmas rézmetszetes térképen feltüntette az ütközetet, dátummal. A képi ábrázolás hûen
követi a
legendás történetet, a Királykõrõl lebukó sast és a csata színhelyén, az égen feltûnõ, hosszú csóvájú
üstököst. A Dunába
ömlõ Jalomiþa folyó bal partján magasodik a hegy, a jobb partján láthatjuk feltehetõen az erdélyi
fejedelem sátortáborát
és Tîrgoviºtét, bár jellegzetes épületei nem beazonosíthatóak. A csata színhelyét jelzi a keresztben lévõ S
betû, amely a
gyõztes Zsigmondra utal.101 A térkép részletesen feltûnteti a korábbi, nagy visszhangot kiváltó
összecsapásokat a
törökökkel, így például az 1444-es várnai csatát, Nádorfehérvárnál megjegyzi a rajzoló az 1456-os
Hunyadi-diadalt és
az 1521-es elvesztését, Zsigmond 1428-as vereségét Galambóc váránál, amit félredatált (1409).
Rejtélyes a
Silistra körzetében zajlott 1595-ös ütközet, ami a térképjel szerint Zsigmond csatája lett volna, ám a
terület a mai
Bulgáriában található, s Gyurgyevótól északkeletre, s nem a térképen ábrázolt délnyugatra. Talán Mihály
vajda
1594-es dunai hadjáratának helyszíneit (Brãila, Hârºova és Silistra) jelölte. Ugyancsak egyértelmû
tévedés a nikápolyi
csata dátuma, amelyet majdnem kétszáz évre késõbbre datált a metszõ, akit megtéveszthetett
Luxemburgi
Zsigmond, mivel Báthory Zsigmond gyõzelmi jelét tette a térképre. Természetesen itt is megtörténhetett,
hogy Mihály
1595-ös sikereinek (Vidin, Pleven, Nicopolis és Babadag) híre zavarta meg a metszõt.'''

Itt irja ---->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_kozepkor_csillagaszata/20061208_az_1595-os_rejtelye
s_csillag.html
valami 'Az 1595-ös rejtélyes csillag' fele dologrol van szo.
a ''A mítosz képi változatai'' cim alatt a 2ik kep alatt.
[Ajanlott lementeni] [ jobb klikk-nyomtatas-mentes]
amugy lehet ez is arrol szol --->
http://epa.oszk.hu/00000/00021/00049/pdf/MKSZ_EPA00021_2006_122_02_162-200.pdf

ebben az 5ik oldalon --->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=333
Szoval ez ! - ''Ugyancsak egyértelmû tévedés a nikápolyi csata dátuma, amelyet majdnem kétszáz évre
késõbbre datált a metszõ, akit megtéveszthetett Luxemburgi
Zsigmond, mivel Báthory Zsigmond gyõzelmi jelét tette a térképre''

Szoval nekem mar ez boven eleg !!!
Amugy ha kicsitt megnezzuk a ket Zsigmondot mind a ketto nocsabasz ,jokepu a leirasok alapjan
,egyiknek sincs gyermeke [ azaz Lux Zsigmondnak van ,Hunyadi Janos ,de tudjuk mekkora kavaras van
abban is]
Valahol itt rejlik ezek mogott a Hunyadiak eredete is ezer szazalekos ! Meg egyaltalan semmi sem igaz
ebbol az idobol sem- en azt is el tudom kepzelni hogy peldaul Matyas volt nemet-romai kiraly is es
nem[csak] Zsigmond csak szetszedtek az esemenyeket [ amit Zsigmond csinalt azt Matyas stb]
Es az is mutatja hogy Bathory Zsigmond es Luxi Zsigmond kozott osszefugges van, hogy Zsigmond kiraly
alapitja a Sarkany Lovagrendet !
A Bathoryak cimere meg a Sarkany ill. Sarkanyfogak.
link -- http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1ny_Lovagrend
Meg aki ismeri jobban ugy altalaban a torteneteket a Luxi Zsiga es Bathory Zsigmond idejebol valszeg
meg eszrevesz hasonlosagokot es osszefuggest.
-Habar Bathoryrol sokat nem tudunk [ valszeg azert is mocskoljak be a Bathoryakat hogy azzal is
visszarettentsenek minket attol hogy foglalkozzzunk a Bathoryak idejei tortenelemmel-vagy a csomo
negativokat nyomjak amik biztos vagyok benne hogy = HAZUGSAGOK]

3.

Meg nehany dolog amit eszrevettem;
a] 'Romai kiralysag' ideje 244 ev - azaz akkor a 100+100+44
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
i. e. 753 – i. e. 509
ha pedig az 509-hez hezzaadjuk a 23 evet [amit hasznaltak a hamisitaskor] akkor 509+23=532 XD vagyis az a 'Nagy Ciklus-nyi ido'
itt erdemes megfigyelni az abszolut agyalagyult magyarazatot;
''Az első négy király uralkodását minden ízében legendák szövik át, az etruszk Tarquinius-dinasztia
uralma azonban történelmi tény:
Róma az etruszk időszakban lépett át a mondák világából a történelmi időbe.''
Vagyis az emberek azelott csak almodoztak,mondakban eltek XD [ ennyire hulyenek nezik az embereket
a 'torteneszek' es egy reszuk ennyire hulye a 'torteneszeknek' is - mert
ezeket hagyjak benn az 'akademiakon']

b] Buda elfoglalasa es Buda 'felszabaditasa' kozt a kulonbseg 145 ev
1541-1686

c] a Muhi es a Moha-cs nev hasonlosaga
Ha azt vesszuk hogy 1241 es 1541 akkor az 3x100 ev.

d] Szent Istvan 44 evig uralkodik [ Pozsonyi evkonyvek ]
link - http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04111201/2_0_3_pg_82.html
szoval ez is valami betoldas - azert hogy felepitsék azt hogy 'az egyik kiralyunk felvette a
keresztenyseget'

e] Az Annals of St. Bertin-ben [Annales Bertiniani] azt irjak hogy 862-ben magyar betores Bajoroszagba
862+45=907 pozsonyi csata [ valszeg egy csata volt es atmentunk es rendet raktunk ]
Csak el vannak tuntetve vahy hallgatva azok a leirasok vagy emlitesek ahol az van hogy atmentunk
valahova azutan is hogy 'kikaptunk'[ II Geza idejeben is ugy mondjak hogy ''Geza elfaradt es beket kert a
bizancitol de elhallgatjak az olyan emliteseket ahol leirjak hogy egy egesz bizanci sereget semmisitettunk
meg Bulgaria teruleten -Mugeln kronika -Szilagyi Sandor konyveben,vagy az a bizonyos '12 bizanci
sereget vertek meg a magyarok' , Abu Hamid al Garnati-nal]

Es ha leveszunk 862-23-45=794
Azaz amikor 'nagy karoly' megveri az avarokat
en.wikipedia.org/wiki /Avar_Khaganate
a 790-es evekben 'intezi el az avarokat'
Nagy valoszinuseggel nem intezett el semmi sem 'nagy kari' sem semmilyen frank vagy german ,hanem
betortek es azutan atmentunk seggbe rugni oket.
f] Albericus vilagkronikajaban azt irja hogy 957-ben a '' 7 menekult kozul a magyarok az egyiket kirallya
emelik''
link -- http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04111201/2_0_3_pg_83.html
es ez ugyebar 44 evre van az '1000-es koronazastol ' amit saccolgattak hogy 'lehet 1001 is'
Sebestyen Gyula a A magyar honfoglalás mondái 1905.konyveben idezi az Ebersbergense kronikabol
ahol azt irjak hogy 955-ben ''csak a 7 magyar kiralynak kegyelmeznek meg a nemetek'',
azert hogy ''Eberhard, hogy hercegenek Henriknek es occsenek Ottonak kedvezzen''
link -https://ia700406.us.archive.org/15/items/amagyarhonfogla01sebegoog/amagyarhonfogla01sebegoog.pdf
147-148ik oldal.

Szoval latszik hogy orba-szajba van szetszedve es agyalagyult magyarazatok.
igy irja--->
'''A nagy, egész Európa sorsára kiható augsburgi ütközet bire Byzánczba is eljutott, a hol
ScYLiTZES és utána Cedrenüs és Zonaras azt jegyezték föl, hogy Bulcsot Ottó császár karóba
húzatta. Hogy a tömeges kivégzés Ottó tudtával,
sőt parancsára történt, több németföldi évkönyv
is emlegeti. A folyton bővülő hagyományból legtöbb hitelesnek látszó adatot a XIII. században
szerkesztett Chronicon Ebersbergense örökített
meg. Ebben olvassuk, hogy a magyar foglyok
nagy része Ebersberg várába hurczoltatott, a hol
a várúr, Eberhárd gróf, minden arany lánczot
és pitykét letépett róluk. Ez a krónika említi
meg a harmadik vezért, Sur-t is, kit AdalberTüs, n. Henrik XH. századi .életírója Asswr-nak
nevezett. Emlékét itt azért őrizte a helyi hagyomány, mert a paizsáról leszaggatott keresztalakú
ezüst díszt Eberbárd egybází ékszerek esináltatására ajándékozta. Az így kifosztott rabok egy
részét kínpadra vonták, más részét pedig elevenen eltemették. A kegyetlen Eberhárd csak hét
magyar királynak (septem reges Hungarorum)
kegyelmezett meg, mert herezegének, bajor Henriknek, Ottó öccsének akart kedveskedni velük.
Ez a derék Henrik lett volna aztán az, a ki a
regensburgiak gyönyörűségére és a magyarok
nagy szégyenére bitófára küldötte őket.
A «hét király ö itt a magyar hadak hét törzsfőnökét akarja jelenteni, de még így értelmezve
sem fogadható el valónak. Ez a hetes szám nálunk szintén sok mondai zavart okozott. Nagyon
valószínű, hogy ez idézte elő azt a tévedést is,
hogy a Lázár szegényeinek nevezett hét menekült
szerepe idővel a hét vezérével összekeveredett.
A magyar krónikák e tévedése Albericus világkrónikájábanszintén nyomot hagyott. Valamelyik
magyar krónika félreértéséből, vagy szándékos
elferdítéséből támadhatott az a későbbi mese is,
melyet a XVI. századi Aventinus az ebersbergi
följegyzésekkel akként habart össze, hogy Henrik a magyarok Bultzko (Bulcs) nevű királyát,
továbbá Schaba (Csaba), Lelius (Léi), Sura (Sur)
és Toocus (Taks) nevű négy fejedelmét, vagy király ócskáját (reguli) köttette föl. '''

g] A Deli harangszo , Nandorfehervar 1456 , 44 ev

Van ugyebar akik megkerdojelezik hogy a deli harangszo az a nandorfehervari csata miatt es ota van e
vagy mi...
Igen mert amikor leirtak az hogy ''azert mert Magyarorszag a keresztenyseg vedopajzsa'' azt 44 evre rea
irtak le !
itt a link [ habar ujabban bajosan talaltam meg ] --http://martelyman.blogspot.ro/2011/02/ki-rendelte-el-deli-harangozast.html?q=d%C3%A9li
Vagyis abban a amit 1456-ban irt a pápa abban nincs benne de benne van egy 1500-ban irtban...
Szoval ezert 'kerdes' ez is...
Csak itt aki feltette ezt azt irja hogy ''nem igaz ez a deli harangozas a nandorfehervari csata miatt mert a
papa atirta 1500ba''
Atirtak az biztos de a 44-45 ev miatt van.

Atmasolom ide ha leszednek azt az oldalt---->

---------Ki rendelte el a DÉLI HARANGOZÁST?
Mit tanultunk a déli harangozásról? Hunyadi János 1456
július 22-én tönkreverte Nádorfehérváron a török II. Mohamed
szultán sokezres seregét, megvédve ezzel "Európa kapuját" a
török inváziótól. Ezen diadal emlékére rendelte el III. Callixtus
pápa a déli harangozást, hirdetve ezzel a keresztes seregek
győzelmét a pogány felett.
IGEN! Ez éppen olyan legenda, mint hazánk történelmének sok más elferdített ténye.
Nézzük meg a EREDETI oklevelet, melyet III. Calistus
pápa 1456. június 29-én hirdetett ki a Szent Péter bazilikában,
"BULLA ORATIONUM" címmel. (imabulla, az eredeti oklevél
a Vatikáni Titkos Levéltárban.) (Reg. Vaticanum 457.)

Az eredeti bullában:CALISTUS

Más oklevelekben:Calixtus

Ez ferdült el:Callixtus-ra ami helytelen irásmód.

"CALISTUS Episcopus Venerabilibus Filiis Patriarchis".........

"Et ut omnis populus cuiuscumque sexus et generis oracionum et
indulgenciarum huiusmodi particeps esse possit, precipimus et
mandamus, ut in singulis ecclesiis quarumcumque civitatum terranum et locorum inter nonas et vesperas, videlicet ante pulsacionem vesperarum, sed ei propinque saltem per intervallum medie
hore singulis diebus zribus vicibus una campana vel plures sonorose........
És hogy minden nép, fajra és nemre való különbség nélkül, ezeknek az imáknak és búcsúknak részese lehessen, megparancsoljuk
és elrendeljük, hogy az összes városok, területek és helyek minden egyes templomában a nonas és vesperás között, tudniillik a
vesperásra harangozás előtt, de azt legalább egy félórával megelőző időpontban, egy vagy több messzehangzó haranggal, hogy
jól hallhatók legyenek, minden egyes nap háromszor harangozzanak....."
(inter nonas et vesperas--délután három és hatórás ima)
Datum Rome apud Sanctum Petrum. Anno etc. millesimo
quadringentesimo quinquagesimo sexto. Tercio Calendas Julii.
Pontificatus nostri Anno Secundo.
Kelt Rómában, Szent Péternél, az 1456-ik évben, június
29-én. Pápaságunk második évében.
Figyeljük meg: A bullában EGYETLEN szó nincs a DÉLI
harangozásról, Hunyadi Jánosról, Nádorfehérvári győzelemről!
A bulla három héttel hamarabb íródott, mint a győzelem napja.
A tartalma alapján kimondhatjuk: III. Calistus pápa egy délutáni harangozást és imát rendelt el, hogy az ima és a harangszó
ereje segítse győzelemre a keresztes sereget.
" a keresztény világ az imák erejének, Krisztus segítségének köszönheti a pogány török hadak fölött aratott győzelmet" írták a korabeli krónikák.
Hogyan alakult át a délutáni harangozás a déli imára
és megemlékezésre szólító harangszóra?
Hunyadi János győzelme után 45 évvel VI. Sándor pápa úgy látja, hogy a könyörgő imára szólító harangszó már nem
hat a Jézus hitében élő keresztényekre, ezért előveszi és átírja III. Calistus imabulláját :
1500. augusztus 9-én!!!

VI. Sándor pápa:

Ebben elrendeli, hogy a "keresztény
világ összes templomában szóljanak
a harangok minden egyes nap DÉLBEN
örök időkig, hirdetve a kereszt erejét,
Krisztus dicsőségét." Már aznap délben zúgtak a harangok Róma összes
templomában, emlékeztetve arra, hogy
MAGYARORSZÁG a "KERESZTÉNYSÉG
VÉDŐPAJZSA" !
Az eredeti oklevél nincs meg. A szöveg
kiírva: Johannis Burchardi Liber notarum
XXXII/I.

"Alexander Episcopus Servus Servorum Dei".......

"eadem die in meridie pro prima vice pulsatum est in omnibus ecclesiis parochialibus urbis Pater noster et Ave Maria dicendum contra Turcas prout tempore felicis recordationis Calixti pape III. fuit institutum et
ex parte s(anctissimi) d(omini) n(ostri), ut intellexi, mandatum pulsari
huismodi in meridie, mandatum pulsari huiusmodi in meridie singulis anni diebus perpetuis futuris diebus debere observari.
ezen a napon első ízben harangoztak délben a Város minden plébánia templomában a Miatyánk és az Üdvözlégy Mária elimádkozására a
török ellen éppúgy, ahogy a boldog emlékezetű III. Calixtus pápa bevezette és szentséges urunk parancsolta meg ezt a harangozást, amit az
év minden egyes napján mindörökre meg kell tartani.

Röviden ennyit a déli harangozásról, mely azóta is zúg az egész keresztény világban a mai napig.
(fordítások:Dr.Vecsey Ludovicus, Dr.Érszegi Géza)

Közzétéve ennyi ideje: 24th February 2011, szerző: Mártélyman
--------

h] Magyarok bejovetele [ habar a 'kijovetel/menetel' is jo ,vagy talan jobb] i.sz. 200-ba ,532 ev,'Nagy
Sandor' i.e. 332.

Itt azt irja hogy a magyarok elso bejovetele i.sz. 200 es a masodik az i.sz. 757
link -- > http://martelyman.blogspot.ro/2012_03_01_archive.html
kb a kozepenel irja --- ''"Párizsi" krónika, XV.sz:
" a magyarok első bejövetele Scitiából Pannóniába....az Úr kétszázadik esztendejében"....
" a magyarok második bejövetele Scitiábul Pannóniába...az Úr hétszázötvenhetedik esztendejében".....
a kulonbseg kozel van az 532-hoz [ 557]
ha 757-bol leveszunk 23-at akkor 734 --- 2 ev hijjan 532 [ meglehet ugyanaz az esemeny ]
Na de itt mikor meginnt nekifogtam akkor vettem eszre hogy ha i.sz. 200-bol levonok 532-ot az = i.e. 332
,vagyis mikor 'Nagy Sandor' akciozik javaban !!!
Szoval ugy nez ki igaz az hogy Idantyrsos szkita kiralyt azonositottam ' nagy sandorral' es egyaltalan a
szkita bemenetelekkel kulonbozo idokben a deli regiokba !
Szoval ez az i.sz. 200 Magyar bejovetel [ es szerintem egyuttal kimenetel a Karpatok kozul vagy csak
kimentel -azaz a Szkitiabol kijovetel] volt .
van egy csomo csataja 'nagy sanyinak' ekkor
linkek-- http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Issus

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Gaugamela
egyik ie 333 a masik ie 331

i] Marco Polo 1271-ben kezd el 'utazgatni'
de ha leveszunk 23+7 evet akkor 1271-23-7=1241 !
Vagyis Polo valami velencei szarkavaro volt.
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1.
Eger ostroma 1552 es Eger elfoglalasa 1596
44 ev
amugy 1552 korul is vannak tobb akciok is ugyanugy mint az 1596 korul [ a 15 eves haboru ]
2. Zrinyi
a ket Zrinyi halala kozt 98 ev a kulonbseg [ majdnem 100, meglehet 'valahol' meg voltak mas adatok]
a masodik Zrinyi 44 evet elt [ halalat a 'vadkan okozta' ]
3.
Vannak haboruk 1663-64 kozott ugymond habsburg-torok haboruk es a Teli hadjaratnak nevezett
Zrinyi-fele hadjarat 1664-ben
Ezek 68 evre vannak az 1595-1596-os akcioktol [ 15 eves haboru ideje ] - ekkor van Bathory Zsigmond
valachiai hadjarata 1595 es a mezokeresztesi csata 1596-ban, Eger elfoglalasa 1596
a mezokeresztesi csata 'vesztes' de meginnt agyalagyult leiras van - '''Az első nap úgy tűnt, a magyarok
győznek, maga a szultán is megfutamodott a harctérről.
A keresztények minden elővigyázatosságot félredobva elkezdtek zsákmányolni a harctéren, mire ezt a
törökök kihasználták:
a janicsárok helyreállították a harci alakzatukat és rácsaptak a győzőkre, akiket csúfosan
megszalasztottak.'''
biztos hogy ezzel a mezokeresztesi csataval is ' valami van '.

4. Buda 'felszabaditasa' 1686 es az 1663-64-es hadjaratok
kulonbseg 23 ev

5. Számok ; 68 es a ' --96 '-os 'szam-vegzodesek'
Eszrevettem hogy tul sok [fontosabbnak tartott] esemeny [csata] vegzodik 67/68-ra ill. --96-ra
Csak ugy egyszeruen van ez a 532 Nagy Ciklus-nyi szam ; 3 X 532 = 1596
Akkor szedjuk ossze;
1396 nikapolyi csata
1595-1596 Bathory valachiai hadjarat,Eger,Mezokeresztes

ha leveszek 45-ot a --96-bol akkor a vegzodes --51 lesz [ muhi csata 1241 es moha-csi csata 1541, de
ezekrol kesobben ]
ha leveszek a --96-bol 23+7-et akkor a vegzodes --66 [ 1167 zimonyi csata a bizanciakkal ( ''a bizanciak
legnagyobb gyozelme ellenunk'' ) , 1266 'bolgarok' elleni hadjarat ( ami valoszinuleg
a tatarok kihajtasanak resze volt, vagy ha a 'tatarjaras' az tulajdonkeppen egy szkita [magyar-hun]
bejovetel volt , akkor valaki mas elleni hadjarat) ,
1366 Nagy Lajos torok ellenes hadjarata ( ez is lehetett a Karpat medence megtisztitasa csak 100 evvel
kipakoltak) es Matyas Erdelybe es Moldovaba valo bemenetele 1467
( ez ami lehetett a ''hegyek szetverese a hunok altal'' azaz a Szkitiabol, vagyis akkor a Karpat
medencebol vagy Erdelybol valo kijovetel es
'Erdely' jelentheti Moldovat is mert a Trans-silvania az azt jelenti erdon-tul azaz Moldova ) ]
amugy 1565-68-ban is van ugynevezett ' habsburg-torok' haboru ugy latom - itt irja, de nincs oldal csak a
listaba-->
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%A1bor%C3%BAk_Magyarorsz%C3%A1gon

En talaltam volt egy konyvet amit betettem a 'Tatarjaras' pdf-be ahol IV Bela halalara nem 1270-et ir
hanem 1260-at
Vagyis van 10 ev 'valahol' ez alapjan
es ha ezt szamba vesszuk akkor tisztabb itt 1-2 dolog ;
Mert ha peldaul leveszek 45 evet az 1596-bol csak 1551-et ad - de ha a '10 evvel hamarabb' ott IV Bela
halala, akkor mi van ha itt is bejon a 10 ev minusz?
es akkor 1551 az 1541 [ azaz Buda elfoglalasa ]
vagy 1596-3x100+45 ev = 1251 - es ekkor meginnt -10 ev akkor 1241 [ a muhi csata ]
amugy IV Bela 1250-52 kozott ausztria fele hadjaratokat vezet
itt irja Banlakynal is - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0006/396.html
1250-be 80ezres sereggel es 1252-be is 'jokora sereggel'
persze Banlakynal 'tulzas' a 80 ezer)
Szoval ha azt a 10 evet vesszuk akkor ; a 1241-es nagy valoszinuseggel nem volt semmilyen 'tatarjaras'
olyan szempontbol hogy a ''tatarok' nem Magyarorszagot tamadtak hanem honfoglalok voltakpontosabban hon-visszafoglalok akik kivertek a nyugatiakat [ vagy delieket akar ] !
Amugy 1396+ 200[100+100] = 1596 , es meg lehet vannak csak nem vettem eszre ; peldaul ha 23+7 evet
hezzaadok az 1266-hoz akkor 1296 azaz 1 ev hijjan az 1297-es tatarok elleni menet
a deli regioba,III Andras idejeben- es ami 68 evre van a Nagy Lajos fele 1366-tol [amit tesznek 1365-re is]
Akkor meg vannak hogy --- 1664-68=1596 mezokeresztesi,eger ; 1664-268=1396 nikapolyi ;
az 1541-45 az --96-os vegzodest ad ; 1541-145=1396 nikapolyi ; 1541-245=1296 , ami 1 ev hijan az
1297-es tatarok elleni delre
Es ezeken kivul meg latszik valami; 1541-45=1496 es 1664-168=1496
1497-ben Stefan moldovai vajda ugymond megver valami lengyeleket eszak-Moldovaban;

igen de tobb mint gyanus ez a sztori is,mivel ez az 1497 es datum az 23+7 evre van [ minusz 30 evre ] a
Matyas fele 1467-es moldovai akciotol amit ugyancsak eszak Moldovara tesznek
Teleki Jozsef konyvebe irja hogy mikor Matyas Moldovaba tort akkor lengyelek is voltak a
moldovaiakkal...1467-ben
Es ekkor van az mikor ragyujtjak Matyasra a hazat ahol ejszakaznak[ egyes leiras szerint] ,mas leiras
szerint meg amugy a varost ahol a magyarok ejszakaznak gyujtjak fel.
Nagy Lajos idejeben 1352-ben miutan visszafele jonnek a litvanok elleni hadjaratrol ugyancsak a
magyarokra gyujtjak,csak annyi hogy itt a rutének...
[ Kukullei Janos es a Nevelen minorita kronikaja XVII-ik fejezet vege]
szoval van ket 'felgyujtas' es ket csata ahol lengyelek szerepelnek es mind a ketto eszak Moldova es ami
23+7 evre van egymastol [ itt nem a polszkik a fontos,habar ha beleasunk akkor minden az XD]
es hogyha az 1497-bol levonunk 145 evet akkor 1352-ben vagyunk !
Es ami mutatja hogy mennyire nem tiszta a dolog ennel a Stefan moldovai uralkodo 1497-es csatajanal [
azt mondani sem kell hogy 'gyoztes csataja' a moldovainak ez...XD ] az az ahogy irjak a
roman wikipedian.D
Ugy irjak hogy Stefan ennek a csatanak a szervezeset egy templomi kronika alapjan vette, amiben egy
1368-ban tortent csata volt leirva,hasonlo leirasu csata. XD [ ez tortenelem ugye tesok ??!!! XD];
es itt se tiszta mar szokasos modon a dolog ezen belol sem, mert a lengyel Dlugos kronikas ezt az
1368-as csatat 1359-re teszi XD.
itt irja habar csak annak aki tud romanul http://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_Codrii_Cosminului ,az utolso mondat
szoval akkor 1497-es is lehet hozzank kotodik...[ ami lehet siman 1496 is ,sok helyen 1 ev ide oda jon
megy , a kenyermezeit is teszik 1480-ra es 1477-re is ,stb]

Amugy egy darabig gondolkoztam hogy a 'mohacsi 1526'-ot ' hova lehet bekotni' ,aztan vegul latszik
valami
1526- ( 23+7) ev = 1496 , azaz meginnt a --96-os vegzodes.
Es akkor 1526-130=1396 [ meglehet ugyanannak az akcionak resze vagy barmi ] stb.,lehet varialni.
Azt biztoson merem mondani hogy az ugynevezett 'mohacsi 1526' akarmi , az nem ugy,nem akkor
tortent ,es nagy valoszinuseggel jelentektelen valami akcio volt.
[ ez csak egy beszuras a kavaras utan]

6. Tovabbi dolgok
Nikapolyi csata 1396 es Nagy Lajos 1366-os akcioja
a kulonbseg 23+7 ev [ valszeg szetszedtek a dolgok es csinaltak nekunk' vesztes csatat' ]
es aki utannanezett a dolgoknak lathassa hogy a 'vesztes csatainkrol' legalabb 3 sor vagy 2 oldalt is irnak
mikozben peldaul a Nagy Lajos fele [ es sok mas] csatarol semmi
Nagy Lajos akciojat egy nyugati valaki emliti [ Horvat Mihaly,Magyaro. tortenelme,1871,2
kotet,299old,,jegyzetbe irja es Banlaky is emliti ]
Horvat Mihalynal igy irja;

''' 'b) Menesdorfer János, bécsi törvénytudor egy 1407-ben — tehát Lajos halálánál csak 25 évvel késbb írt jegyzékében (Id. Cod.
Dipl. IX, 3, 577.) bizonyítja, hogy Lajos a templomot azért építtette,
s ezen ruhákat s ékszereket annak azért adományozta, mert egy ütközetben 20 ezernyi hadával egy 80 ezernyi török hadat megvert.
Már futni akart, úgymond, de álmában megjelent neki a bold. szuz, s
mellére tévén a maga arczképét, melyet aztán Lajos szintén a templomnak ajándékozott, — parancsolta neki, hogy ütközzék meg.'''

persze agyalagyult az a futas kozben almodik de mindegy most.

7. Szabacsi csata 1476 es 1521
45 ev a kulonbseg

8. Augsburgi csata 910 es 955
a kulonbseg 45 ev

9.
Dacia elfoglalasa Traianus altal es Dacia kiuritese,feladasa
Traianus ugymond Daciat 106-ban foglalja el
A romaiak Daciat 274-ben uritik ki [ forras - http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1255.pdf , 7ik oldal
]
a wikiben is kb igy irja ;
Ancient sources implied that Dacia was virtually lost during the reign of Gallienus (253-268), but they also
report that it was Aurelian (270-275)
who relinquished Dacia Traiana. He evacuated his troops and civilian administration from Dacia, and
founded Dacia Aureliana with its capital at Serdica in Lower Moesia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Dacia
szoval kb az
a kulonbseg a ket datum kozt 168 ev !
106+ (100+68) = 274
ha a ket adatot amit a kiuritesre mondanak megnezzuk , az utolso eveket akkor ;
268 es 275 [ kulonbseg 7 ev ]

10. Oláhok ' települgetése '
Valamit jegyzenek Nagy Lajos idejere 1358-ba,hogy az 'olahok kimennek Maramarosbol'

Oszinten megmondva nem ertem mi akar lenni de a lenyeg hogy 'kimennek'
itt irja Banlaky --> http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0008/610.html
Es akkor van a romanoknak egy sztori ami arrol szol hogy valami roman kimenve Erdelybol,'Fogaras
orszagbol' megalapitja Valachiat 1290-ben
itt irja,de romanul --> http://ro.wikipedia.org/wiki/Negru_Vod%C4%83
Szoval arrol van szo hogy valami 'romanok kimennek Erdelybol' es a kulonbseg a ket datum kozt az 68 !!!
1290+68=1358
Nagy valoszinuseggel nem 'romanok mentek ki Erdelybol ' hanem mondjuk Mi.
Ezek az emlitesek vagyis sztorik azer vannak valszeg irva hogy ezzel is azt igazoljak [ habar valszeg
hianyos emlitesek,rovidek - de elegendo erre] ] hogy itt voltak Erdelybe...
Ezzel az 1290-os dologgal kapcsolatban ugy emlegetik mar hogy 'Tara Romaneasca-t' [roman orszag]
alapitja meg ez a Negru Voda [ ami jelentene hogy mar a 13ik szazadban letezett a 'roman nev',
de mashol megis 1512-ot emlitik hogy eloszor szerepel a 'romaneasca' nev,valami emlites egy
kronikaban asszem]...
ES emlekszunk ugye feljebb azt irta az a Dlugos hogy az az 1368-as csata [ amit kopialt Stefi XD] az
1359-ben volt...! [ 1 ev hijjan passzol ezzel az 1358-as ''kitelepedesrol']

11. Dentu - Magyaria --- Erdely
ez nem 'kitalalt kozepkor' [ viszont csak az, mert az egesz tortenelem hamisitas resze valszeg ].
romanul a dentist azt jelenti fogorvos
dinte=fog
a Fog-aras orszag akkor Dentu-Magyaria
vagyis ez is mutatja hogy Szkita [ es a ' Szkitiabol kijovetel ' ] az itt volt Erdelyben; vagy legalabbis a
Karpat medence.
es termeszetesen azok az 'olah kitelepedesek/kimenetelek' azok a mi sztorinkbol vannak atirva,hamisitva.

12. Szkitia --- Szekelyfold
Ahogy ideztem azokat a szerzoket akik thunni.thyni,thunnatae neveket hasznaljak es hogy a romanban
es mas nyelvekben a 't' betut mi 'c' nek mondjuk, a 'c' betu meg lehet 'k-h', es akkor ezek
a hunok masfele megnevezesenek a 'chunni-nak' felelnek meg,akkor nezzuk meg;
Targitaos az szkitak Ősapja ugymond
ha a 'T' az = 'C' azaz K-H akkor;
Targita-os=Hargita-os

Ez is mutatja hogy Erdely az ősi Szkitia.
Werboczy a Tripartitumban scythuli-nak nevezi a szekelyeket [ siculokat ]

Szekely Paraszt.
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Kitalalt kozepkor dolgok 3.

1. A muhi csatanal szekertabor-taktikat hasznalnak ugyebar
Szendrey Janos konyveben azt irja hogy Mohacsnal a magyarok szekertabort hasznaltak
[a ''Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson'' cimu konyveben a 86-ik oldalon]
en eddig nem hallottam hogy Mohacsnal hasznaltak volna szekertabort, de ugy nez ki igen; itt is irja --http://gyorkos.uw.hu/1526-1528/1526-1528.htm
igy irja - ''08. 28. Miután augusztus 27-28-án a magyar hadak változatlanul a Mohácstól fél mérföldnyire
(kb. 3,5 km) kiépített szekértáborban álltak, a török hadvezetés megkezdte azok több fokozatban
tervezett bekerítését''
[ugyanebben az evben tortent ugynevezett pusztamaroti harcoknal is hasznaltak]
igy irja a wikiben - ''Komolyabb ellenállást a Pilismarót mellett összegyűlt kb. 25 ezer fős paraszt- és
jobbágysereg tanúsított, amely szekértábort hozott létre, de a jól felfegyverzett törökök hamar szétverték
és lemészárolták őket.''
na de erdekes hogy a mohacsi 1526 idejen es a muhi 1241 idejen is 'szeker-tabor'.
amugy a 'mohacsi 1526' es az '1241 muhi' valszeg ugyanaz az akcio volt mivel az '1526' az osszefugg a
--96-os vegzodesu datumokkal
1526-100-23-7=1396 peldaul ami lehet hogy 1595 vagy 1596 [ Eger,Mezokeresztes,Bathory valachiai
hadjarata]
Az 1596-os mezokeresztesit teszik 1597re is [ lattam egy 19ik szazadi angolul irt konyvben]
ha 1597-45-23=1529 - ez lenne 'Becs ostroma' ami meglehet 1526 ban volt, lehet voltak/vannak meg
irasok ahol latszik a 'kavaras'- utanna kene nezni [amugy a 'Becs 1529' is gyanus ; az angol wikipedian is
a leirasbol latszik hogy valamit magyarazkodnak] - meglehet nem mentek odaig a torokok sohasem vagy
legalabbis 1529ben .
vagy 1596-45-23=1528 ; viszont ha a roman wikipedian a julianuszi erara 46-ot is ir, akkor meglehet
'46-al' is lehet szamolgatni
es akkor mar csak 1 ev a kulonbseg.
A szultan 1526ba is Budara megy es 1541-ben is ugyebar...
lehet hogy az 1541es akcio az 1529 vagy 1526-ban volt.

Amugy ehez meg annyit hogy az lehetetlen hogy Magyarorszag kozepen semmi ellenallas nem volt
Budaig, viszont delen 'szerb es magyar parasztok' ellenalnak es eszakon is [Pusztamarot].
A pusztamarotinal nem irjak hogy 'szlovak parasztok is', de latva altalaban hogyan emelik ki a
nem-magyart a magyarral kapcsolatos dolgokba es minimalizaljak a magyar jelentoseget,akkor
egyertelmu hogy itt is azt akarjak sugallani hogy ' eszakon azert alltak ellen mert ''ott kellett legyenek
szlovakok is'' ', es igy 'a magyarok szarok voltak meginnt' ; [ ''lasd elsosorban a vezetoseg'' ] , de meg az
egyszeru magyar is.

Mert Magyarorszag kozepen nem volt senki valami paraszt aki ellenallt volna?? Foleg ha azt vesszuk
hogy ma is vannak azok a 'csikosok' a pusztakon akik valszeg nem a 19ik szazadban cseppentek
oda,azaz azota vannak ott amiota magyar van itt! [arrol nem is beszelve ha meg lovagolni is tudnak akkor
az elony ez esetben is]
Szapolyainak a serege minimalis adat szerint 5ezer- maximalis adat 50ezer
Frangepannak minimalis 3ezer,maximalis 15ezer
es meg Banlakynal ir 3500 nemest is 'akik mint a tobbi is nem ertek oda' Mohacshoz [ ilyenkor van amikor
elhumbukolnak valamit ! -ez nekem mar vilagoss]
mert ha a minimalis seregszamokot vesszuk [ 5+3+3,5 ezer =kb12ezer] es ehhez hozzaszamoljuk a
Magyarorszag kozeperol osszegyulni tudo parasztot[ keves szamot veve hogy ne tulozzunk] akkor itt meg
megvolt minimalisan egy 15-20 ezres sereg + a pusztamarotnal a 25 ezer es delen a magyar-szerb
parasztok]]
a maximalis szammal nincs is mirol beszelni mert az 50+15+3,5 ezer az mar nagyobb mint amit a torok
sereg minimalis adatanak mondanak [55-60ezer,maximalis- lattam 100,120,200ezret is]
es ha ehez meg hezza szamolunk azt a pusztamarotinal-i 25 ezer parasztot es a delieket es meg
termeszetesen a kozepmagyarorszagiakat, akkor itt egy sima 100 vagy nagyobb magyar sereg kene
legyen.
meghogy 'Buda tiszta ures volt ,ki volt uritve'...!
szoval rablomese ez az egesz mohacsi 1526 sztori ,mar csak igy elso ranezesre is !
rablomese= szekelyul, ami kitalalt,hazug magyarazat egy sztorira D

Es Szendrey konyvebe azt irja hogy egy torok iro azt irta hogy a 'magyarok veszte az volt hogy
szekertaborba zartak magukat'...
igy irja - ''Dselálzdde Musztafa, ki mint Szulejmán történetírója maga is
jelen volt a mohácsi csatában, még részletesebben írja le azt. Elmondja, hogy a török vezérek azonnal
látták a magyarok vesztét,
mert szekérvárba zárkóztak.....''
86. oldal
es ugyebar muhinal 1241 ugyanez a sztori !

2. Toursi csata 732 es a 'Magyarok i.sz. 200-ban jonnek ki Szkitiabol' [parizsi kronika]
a toursi csata az az arabok elleni csata 'Martell Karoly vezetesevel'
732-200=532 ev
erossen kivancsi lennek hogy annak a 'toursi csata' helyenek a belokalizalasaval vannak e valami 'nem
tiszta dolgok'

3. Elso rigomezei csata 1389
Nikapolyi csata 1396
1396-7=1389
valszeg a szerbek vesztes csatajat rahuztak a magyarokra.
Amugy Hunyadi akcioi [ 1441-1442 ] 45 evre vannak a nikapolyi 1396-os akciotol.

4. 1567 - ez lenne az amikor a 'szekelyek Janos Zsigmondot megverik me unitariusra vallasra akarta oket
teriteni' [es ez lenne a csikszomlyoi bucsu alapja ugymond]
ez is valszeg mese
latszik mar hogy nem tiszta a 'forras';
igy irjak- ''Neki tulajdonítanak egy „Geographia Mariana Regni Hungariae” című 1780-ban kelt, azóta
elveszett könyvet, amely többek között leírja az 1567-es tolvajostetői csata történetét. A csata során
János Zsigmond fejedelem állítólag rá akarta kényszeríteni az unitárius vallást a csíki székelyekre, de
azok megoltalmazták magukat és vallásukat. Mohay Tamás azonban bebizonyította, hogy a meg nem
történt csatáról szóló leírás szerzője nem Cserey Farkas, hanem az ő szilágykrasznai udvari káplánja, a
ferencrendi P. Katona György volt.''
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserey_Farkas_(1719%E2%80%931782)
es nezzuk meg akkor mi lehet;
1567-100-100-23=1344
1345-ben van az amikor Laczkfi [regebbi irasokban meg Lacfi] vezetesevel a szekelyek megverik a
tatarokat.
itt irja Banlakynal - Ezek megszüntetése céljából Lajos király 1345 elején meghagyta a fentemlített
székely ispánnak, hogy az egyszer ő vezessen támadó hadat a tatárok ellen. Ehhez képest „a hadértő”
Laczkfi felülést rendelt a székelyeknek, akikhez néhány köztük lakó magyar is csatlakozott s aztán 1345
február 2-án[1] útnak indulva, hatalmas sereggel betört a tatárok földjére.
http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0008/568.html
es ekkor van az a 'misztikus' dolog hogy 'Szent Laszlo megjelenik a magyarok feje felett'
amugy lehet nem 'megjelent a levegoben' hanem o maga vezette a menetet [ amugy meglehet 'Nagy
Lajos' volt 'Szent Laszlo',meg erdekes az is hogy a vezer neve Laczkfi...]
szoval inkabb ez a csiki bucsu alapja s nem megint egy ''magyar magyar elleni'' dolog.
amugy lehet bonyolultabb a dolog mert ha nem volt 'tatarjaras' akkor ez az esemeny is egy 'szkita be/ki
jovetel/menetel resze volt, valoszinuleg valami nagy fontossagu esemeny ]

amugy ezt mar masoknak is gyanus , itt is irnak rola -

osszefogas.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1170890
a 'Hargitafurdo' cimnel irjak - ''Határában magasodik a Tolvajos-tető, ahol három nagy kereszt áll 896,
1896 és 1567-es évszámokkal a honfoglalásra, Márton Áron születésére és a János Zsigmond seregén
itt aratott győzelemre emlékeztetve. A Tolvajos-tetői 1567-es ütközet, azonban nagyon kétséges, hogy
egyáltalán megtörtént-e, hiszen 1567-től 1727-ig egyáltalán senki nem emlegeti, egyetlen krónikás sem
említi. A Habsburg uralom 1711-es berendezkedése után 16 évvel, 1727-ben történik meg az első
említése ennek a "csatának". A Habsburgok igyekeztek átformálni a magyar történelmet, a maguk
politikai célja szerint.'''
Persze ilyenkor azt hisszuk hogy ' jo most a habsburgok s meg van oldva' ,viszont itt orbitalisabb
hamisittasok vannak A-Z-ig [nem a habsokot vedem mert azok is valszeg egy nyomorult marionetta
csapat volt azok kezeben akik nagy valoszinuseggel a tortenelmet hamisitottak, vagy 'ugyanabbol a
csapatbol' voltak]
itt is irnak rola hogy nem tiszta valami - http://markolaci.hu/voros_peter.htm

5. Tordai Gyules 1568
1568-100-100-100-45=1223
1 ev hijjan az 1222-es Aranybula

6. Meginnt nehany '30-as' dolog mint ott feljebb irtam a Jezus,'nagy sandor', stb-nél

a) Matyas 32 evet uralkodik
Lisznyai Kovacs Pal kronikajaban azt irja hogy Bonfini azt mondta hogy Matyas ' Magyarorszag 33-ik
uralkodoja volt '
link http://books.google.ro/books?id=haYAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=lisznyai+kovacs+pal+m%C3
%A1ty%C3%A1s&hl=hu&sa=X&ei=a0jxUeDsBdHktQbxl4DoAQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=lis
znyai%20kovacs%20pal%20m%C3%A1ty%C3%A1s&f=false
18ik oldal alja
Nem szoktam 'misztifikalni' de itt erdekes valami;
Mi van ha Matyas a ''33-ik kiraly volt aki kijott Szkitiabol'' ?
Szoval mi van ha ennyi Szkita kiraly volt - pontosabban azok akik '33-szor jottek ki' , azaz 33 szkita
kijovetel volt? es ez ugy hogy 532 evente?
mert eszembe jutott hogy van az a Főnix dolog ami '500 evente van'
itt is irja - http://osihvas.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1140390
meg Szantai Lajos mondta hogy Zrinyi aszonta Matyasra hogy ' nem minden evszazadban szuletik Fonix

' [ nem olvastam en ezt szemelyesen de nem hinnem Szantai ekkorat lodittana ]
es ami erdekes az az hogy 500+32 = 532 !

Ami meg ehez kapcsolodhat [ habar tudom 'hihetetlenul' hangzik ] az az amikor mondjak hogy a 'tatar
khan az 32 levelet kuldott IV Belanak' [ ezt az internetten olvastam volt valahol ezelott vagy valakitol
hallottam akinek az eloadasa a netten volt]
Na de mi van ha az a ' 32 level' az is azt mutatja hogy ' 32 szkita bejovetel/kimenetel volt ' mondjuk 'IV
Bela idejeig' [ ami tortenhetett hamarabb is,mert hamar ilyen szinten van hamiistva a tortenelem...]
- a '33ik' lenne a Matyas ideji ez esetben..]

lehet 'misztika' de akik jobban ertenek matassanak el ezenn.)

b) Szulejman aki 'minket ledaral mohacsnal' 32 eves 1526-ban
amugy az osszes olyan [kb 3 van ugy nezem] torok szultannak van '' magnificient stb'' hasonlo neve aki
minket 'elver' 'nagyobb jelentosegu csataban'.
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Szulejm%C3%A1n_oszm%C3%A1n_szult%C3%A1n
http://en.wikipedia.org/wiki/Suleiman_the_Magnificent
es sokatmondo az hogy NEM a torokok nevezik ''Nagy, Dicsőséges''-nek hanem EUROPABAN !
- itt most nem akarnek 'kontra-nyugat' lenni [holott akik hamisitottak azok a nyugatiak,bizanciak,es
Vatikan,de a muszlimok is benne vannak], mert mint mondom szerintem tul jobban van hamisitva minden
,mert en vegul azt gyanitom hogy nem volt török foglalas sem Magyarorszagon ! --- vagyis lehet egy
Magyar[szkita] bejovetel kiralyabol krealtak egy 'torok Szulejmant']
es az hogy 'Europaban nevezik 'Nagynak' a gyereket az azt is jelenti hogy 'olyan torok csaszar aki azt
megtette volna hogy meghoditja Magyaroszagot', NEM VOLT ]
es csak amugy ha a torokok 'Torvenyhozonak' nevezik akkor valszeg egy Szkita kiraly volt aki lement oda
es 'torvenyt csinalt' [ nevezzuk Idantyrsosnak,Matyasnak,vagy Andrasnak]

Amugy erdekes hogy Szulej uralkodasi ideje 46 ev ! D
1520-1566
Matyas is 1 ev hijjan ennyi evesen hal meg , 47 ev.

c) Bathory Andras 33 evesen hal meg
angol wiki - https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_B%C3%A1thory

nemet wiki - http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_B%C3%A1thory
A 'magyar' wikipedian persze nem irjak ki a masik datumot ami alapjan '33ev'
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1thory_Andr%C3%A1s

7. Ausztriai hadjarat 1176-ban es 1328-ban
a kulonbseg 152 ev azaz 145+7
es mind a ketto nyaron es nagy sereggel [ valszeg ez is a Karpatmedence kitakaritasa volt ]
itt irja Banlakynal http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0004/292.html
http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0007/537.html
''Henrik osztrák hercegen Béla király akként állt bosszút öccsének ki nem adatásáért, hogy Szobieszlav
cseh herceggel szövetkezve, 1176. nyarán egy jókora magyar és cseh had betört Ausztriába''
''A hadjárat 1328 nyarán meg is indult. Az abban részt vett magyar sereg erejét egy egykorú cseh kútfő,
bizonyára hihetetlenül túlozva, 80.000 főre teszi, bár ahhoz nem férhet kétség, hogy ez a sereg igen
tekintélyes lehetett, mert állítólag Károly király ehhez a hadjárathoz egész fegyveres erejét lóra ültette,
annak fővezérletével Laczkfi Istvánt, királyi lovászmestert, a későbbi erdélyi vajdát bízván meg''
80000-es sereg ''hihetetlen tulzas'' mert nagyon meglehet hogy egesz Europa tiszta gagyaba tetele volt.
D

8. 1129 bizanc ellenes akcio es 1222-es 'szkita vagy kun' akcio bizanc ellen
a 1129-es II Istvan
Banlakynal itt - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0004/239.html
a 'szkitak' vagy kunok itt http://books.google.ro/books?id=YIAYMNOOe0YC&pg=PA312&dq=Michael+the+Syrian+scythians&hl=h
u&sa=X&ei=PfTLUfftEY3DtAb98oDwAQ&ved=
0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=Michael%20the%20Syrian%20scythians&f=false
312 oldal
amugy aki ezt a konyvet irta Curta F. arrol Grandpierre Atilla mondta hogy olyan konyvet irt hogy 'A
szlavok megkrealasa'.
1129-7ev=1222

ebbol is latszik ogy a kunok azok a magyarok voltak [ a 'tatarjaras' dologban is ] - meg nincs olyan se
hogy a 'jasz az irani' es a 'kun az torok' eredetu.

9. Szent Istvan halala 1038 es 'szenté avatasa' 1083
kulonbseg 45 ev
valszeg nem volt 'szente avatas' hanem Szent volt,hamar lehet igy mondani. [ es akkor a 2 kiraly 1 amugy a 19ik szazadban a torteneszek vitatkoztak a Tudomanyos Gyujtemeny folyoiratban
hogy valami templomot azt Laszlo vagy Istvan epitette...]
kulon erdekesseg hogy a ket szamot ha tukorkeppel vesszuk akkor 38<--->83
valaki ert e a 'szam misztikahoz' mert en nem! ez az lenne vagy mi? D

10. 1129 bizanciak ellen es 1596 torokok ellen
hasonlo dolog tortenik mind a ket esetben; a 'sátrak' emlittese
1129-ben a bizancinak a satra is a magyarokhoz kerul
itt irja - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0004/239.html
'''István a császári sereg e nehéz helyzetét felhasználni akarván, gyorsan a Duna mellett termett és az
erődítési munkálatokkal foglalatoskodó görögöket meglepően megtámadni és megsemmisíteni
igyekezett. Azonban egy előkelő és gazdag olasz nő,[6] aki Magyarországon lakott, elárulta a császárnak
a magyarok tervét s így János császárnak alkalma nyílt, hogy seregével a hegyeken keresztül, a Komcsi
Planina szoroson át, majdnem járatlan utakon a Kakeskalán (a rossz lépcsőkön) át kicsússzon a támadás
elől. Csak utóhadát érte még a magyar támadás, mely alkalommal a sereg podgyászával együtt a
császár sátra is a magyarok kezébe került.[7]'''
1596-ban meginnt 'satrak'
itt irja - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0014/1143.html
a 21-es es 30-as jegyzetbe alol '' [21] Barton szerint (Kropf id. m. 604.): „Midőn a keresztény sereg nagy keményen támadott, útjában a
szultán sátra felé csekély, vagy éppen semmi ellenállással sem találkozott, mert a törökök mindenfelé
kardcsapás nélkül (without any offer of battle) megfutottak.“
''[30] Pethő Gergely Krónikája szerint: „A németek és magyarok mingyárást a török táborra ütének és ott
zsákmánnak esének, a nagy prédának örülvén; immár szintén a császár sátrába is bementek vala, és a
császár paplanyát is elhozták vala.“

a kulonbseg a ket datum kozt 467 , 4X100+45+23=468 , 1 ev hijjan
viszont ezt az 1596-os mezokeresztesi csatat lattam egy angol konyvben 1597-re is irva es az 1129-es is
lehetett 1-2 evvel hamarabb [ az 1129-esnel rovid emlittesek vannak, egymas utanni ismetlodessel hogy
ok vernek meg azutan nyomban mi, akkor meginnt ok es meginnt mi 1127-1129 kozt ; amik valszeg

valami kavarasok miatt ilyen 'gyorsan ismetlodoek' de mind1 most ]
Ezzel is vegul azt gyanittom hogy nem volt török foglalas Magyarorszag teruleten .

Es meg eszrevettem valamit ami ehhez kapcsolodik es erre mutat; egy csata ami ugy nez ki delebbre volt
mint ahogy ma mondjak [ a 11.-esbe az van alabb ]
Az a gyanum hogy azok a csatak amiket Magyarorszag teruletere tesznek a 16-17-ik szazadban nem itt
voltak.

11. A Mezokeresztesi csata 1596-ban nem Szatmar kornyeken volt hanem delen a mai Horvatorszagban
Keresgeles kozbe raakadtam olyan konyvre ahol a 'mezokeresztesi csatarol' irnak
ebben peldaul a 409ik oldalon ir rola ,oldalt 'Battle of Karesta'-nak nevezve [ az 's' betut ' f '-nek
nyomtattak a 18-19ikszazadban es lehet elotte is,nem tudom miert ]
http://books.google.ro/books?id=I0wBAAAAQAAJ&pg=PA409&dq=battle+of+Agria&hl=hu&sa=X&ei=JD3
sUeCaK8motAb4yYGICA&ved=0CD8Q6AEwAjgK#v=onepage&q=battle%20of%20Agria&f=false
409 oldal
es a tovabbi keresgeleseknel raakadtam arra hogy ezt a 'Karesta' [ ez lenne a 'keresztes' nev valszeg]
nevet Canistanak vagy Canisianak irjak...
http://books.google.ro/books?id=XjYLAAAAYAAJ&pg=PA236&dq=battle+of+Agria&hl=hu&sa=X&ei=ikHs
UZeWFY71sgbhsYCIAw&ved=0CEgQ6AEwAzgU#v=onepage&q=battle%20of%20Agria&f=false
ebben - 236 oldal
csak az 'f' betunek a vonala ramegy az ' i ' -re es nem latszik a ' pont az i-n ', de latszik hogy nem ' t'
betu van ,mert hanem a 't' betu at kene legyen huzva kozepen.
vagyis nem Canistat ir hanem Canisiat [ az 'f' betu 's'-nek olvasando mint mondtam ]
vagyis ennel az 1596-os 'keresztesi' akcional itt ebben a konyvben nem Karestat ir mint az elsoben [a 409
oldalon] hanem Canisia-t. [ hogy miert nem tudom , ekkor van ugye kene latni az eredeti forrast ]
meglehet hogy eliras mert 1601ben van egy csata Kanizsanal
de gondoltam megis megnezem a hasonlosagokot,mert kozben ratalaltam arra hogy Zagrab neve Agram
volt,ami ugye hasonlit az Eger 'Agria' nevehez
ebbe irja http://books.google.ro/books?id=NlQOAAAAQAAJ&pg=PT34&dq=battle+of+Agria&hl=hu&sa=X&ei=2UPs
UYTEK4rEswb5vID4BQ&ved=0CD4Q6AEwAjge#v=onepage&q=battle%20of%20Agria&f=false
az AGR-AJA resznel [nevek listaja]
es erdekes Eger-t[Agria] es Zagrab-ot[Agram] is püspöki szekhelynek irja

a fenti koyvben a 409ik oldalon azt irja hogy egy Mohamed Karestatol Agriara menekul

a 'Kanizsak'; mint delen vannak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kanizsa_(egy%C3%A9rtelm%C5%B1s%C3%ADt%C5%91_lap)
ezek kozul van egy olyan hogy Rackanizsa
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ckanizsa
ez nem messze van Zagrabtol
https://en.wikipedia.org/wiki/Zagreb
mi van ha a szultan Rackanizsatol Zagrab fele menekult?
foleg ha megnezzuk a 'Mezokeresztes' torok nevet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%A7ova_Muharebesi
Haçova Muharebesi ,muharabesi=csata [ a muha-rebesi is lehet hogy ---> muha--muhi,moha-cs...- habar
hulyen hangzik most mert ha 'csatat' jelent akkor mi koze muhihoz es mohacshoz ...,
nem tudom de erdekes az is ]
vagyis Mezokeresztes = Hacova
a horvatok hogy is mongyak maguknak? - 'Hrrrrvati'
Rac-kanizsa
H[r]ac-ova?
ha a T-t C[K]-nak veszem [thunni-chunni] akkor a 'horvat' nev az 'HrvaC'
nem vagyok nyelvesz de latszik ebben benne van a Rac nev [szerbek ugyebar ahogy mondjuk] ,benne
van a Vac, benne van a Horvat [t-c] es benne a Hacova nev is
mondhatni a Hacova/H[r]acova nevben benne van a horvat es a rac nev is.
es latszik is hogy a wikipedian magyarazkodnak :D - ''A településen sohasem éltek rácok (szerbek), és a
név a Kanizsa helynevekkel sem tartozik etimológiailag össze.
A magyar megnevezés valójában a szláv névvel való hangalaki asszociációkon alapul.''
a Mezokeresztesi [vagy rac-kanizsai ?] csata utan irjak hogy a szultan visszamegy Belgradra
ebbe irja http://books.google.ro/books?id=w93786aBgxQC&pg=PA211&dq=battle+of+Karesta&hl=hu&sa=X&ei=V
UDsUeTmGcj3sgaLkIHACQ&ved
=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=battle%20of%20Karesta&f=false
211 oldal
Belgrad meglehet Buda volt mert szlavul a 'boda' az vizet jelent es ha azt vesszuk hogy ma azt mondjak
hogy 'Buda a Pilisben volt' akkor ha igy veszem akkor nem viz mellet [Belgrad viszont a Duna mellett van]

A magyar 'buda' az lehet a Pilisben volt de nem 'buda volt a neve' hanem mondjuk az az 'Alba regalis'
vagy mondjuk Sicambria.
es ugyebar Belgrad is Zagrabtol nem messze van

Amugy ha Mezokeresztesnel ha volt csata az egy szkita bejovetel soran lehetett eszak-keletrol [ valszeg
ezert is emlegetnek ekkortajt 'tatarokat' is ] de az esemenyt teljesen perveltaltak ,megkavartak.[
valoszinuleg a nemetek ellen volt es nem a nemetekkel a torok ellen ]

Osszeszedtem par helynevet amiket emlegetnek a 16-17ik szazadban es aminek van megfeleloje delen
[Szerbiaban] is; peldaul Lippa a mai Temes megye, de van Szerbiaban is stb.

12. Hun hadjaratok 441-442-be a deli regiokba,Trakiaba, Naissus [Nis-Szerbia] stb elfoglalasa es a
parthusok 217-es Nisibis-i csataja a romaiakkal
a kulonbseg 441-217=224 , 1 ev hijjan 200+23
es ugyebar a nevhasonlosag -- Nis es Nis-ibis
Amugy jut eszembe hogy 'nagy sandor' csataja 'battle of Issus'....Na-issus
van meg egy Naissus-i csata 268-69 ,mind 'gotok vs romaiak'
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Naissus
[ ez 'vesztes csata' a gotoknak de lattam mar hogyan csinalnak nekunk visszavonulasbol vagy
egyszeruen szetszedve egy akciot, 'vesztes csatat'. ]
ez 45+7 azaz 52 evre van a 217-tol !
269-(45+7)=217

Nisibist del-torokorszagba helyezik
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Nisibis_(217)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nisibis
jegyeznek hun invaziot Anatoliaba 395-ben ami nagyjabol 45-46 evre van 441-tol...
Szoval ez a Naissus[Nis] es Nisibis-i csata ez ugy nez ki ugyanaz a csata , ami vagy Nis-nel [Szerbia] volt
vagy Anatoliaba

Ehez kapcsolodhat meg az hogy a hunok Chersonesba [ mai europai torok terulet- kelet Trakia] 447-ben
megverik a romaiakat
447-45-7 ev = 395 [ anatoliai hun bemenetel ]

Amugy 1438-1443 kozt vannak harcok a szerbiai regioba [ Hunyadi vs torokok ]
itt Banlakynal a listaba a datumok - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/tartalomjegyzek.html
Ez most kemeny de nezzuk meg;
1441-532-532=377
vagy ha az 1442-ot vesszuk akkor 1442-532-532=378
de ha azt vesszuk mar 1438-39-ben vannak torok akciok akkor 1438-532-532=374 [ 'hun elindulas' ]
es a 378-as datum az adrianople-i csata a 'gotok'-romaiak kozt
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Adrianople
Adrianople az a mai Edirne a kelet-Trakiai torok teruleten
es a 447-es hun vs romai akcio ugyanott, az 69 evre van az 378-as adrianople-i akciotol
447-378=69 [ ha 46 evet veszek a julianuszi eranak akkor talal ]

'Dacia kiüritésére' a datumok ezek - ''Ancient sources implied that Dacia was virtually lost during the
reign of Gallienus (253-268),
but they also report that it was Aurelian (270-275) who relinquished Dacia Traiana. '' /wikipedia
vagyis a 'kiurites' az a romaiak kiverese volt innen a 'gotok' [ azaz a be-gyött/jött szkitak ] altal
ha a 441-es datumot vesszuk es a masik datumot a 'kiuritesre' akkor 441-274=167 ev vagy 442-274=168
ev a kulonbseg [ vagy a 275-tel akkor 168/169 a kulonbseg ]
275-7ev az ugyebar a 268-as Naissus-i[Nis-i] csata
Ebbol is latszik hogy a 'gótok' a 'hunok' voltak.

13. Trajanusz mikor 'elfoglalja Daciat' 123-ig tarto unnepsegeket rendez a birodalomban
itt irja - http://en.wikipedia.org/wiki/Trajan's_Dacian_Wars
igy irja - a 'Conclusion and aftermath' cim alatt - ''The conclusion of the Dacian Wars marked a triumph for
Rome and its armies. Trajan announced 123 days of celebrations throughout the Empire''
106+168=274 azaz mikor 'kiurittik Daciat'
100+23 ev kulonbseg
Nagy valoszinuseggel nem volt semmilyen '123 napig' tarto buli hanem ez is 'betoldas' - hamár evekkel
hamisitanak akkor akar napokkal is

Amugy akkor nem volt romai foglalas sem Erdelyben
Trajanusz meg valszeg valamelyik szkita kiraly neve volt aki kiverte a romaiakat innen [ csak kiforgattak a
sztorit]

Azaz latszik is valami;
ha latszik hogy az '1 evek 'jonnek mennek' , akkor mi van ha a '106' az 107? azaz 100ev+7ev?
es akkor 0 [Jezus] + (100+7) + 100+100+45+23 = 375 [ azaz a 'hun elindulas' meginnt ]
'persze' Atilla ugymond 450 fele lesz kiraly de Kezainal a tarnokvolgyi csata [ ami valszeg 375 ] utan lesz
kiraly
itt irja http://books.google.ro/books?id=y6YAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+kr%C3%B3nika,&hl=
hu&sa=X&ei=glXmUefrI8fMswbk8YG4Cw&ved
=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=Magyar%20kr%C3%B3nika%2C&f=false
21. oldal
vagy 375=45+23+7=450 azaz 1-2 ev hijjan 'Atilla halala'
meglehet nem akkor halt meg hanem akkor szuletett vagy akkor lett kiraly
Nekem van egy olyan gyanum hogy mikor mondjak hogy valamelyik magyar kiraly 'meghalt', lehet akkor
szuletett.
Ezt mar Matyas eseteben is gyanittom ami latszik is amugy.
Szoval akkor '' Trajanusz, Jezus'' Atilla volt ezek szerint.
a 'Trajan' nev is erdekes mert 'Tran-Silvania' , hasonlit a 'Tur' nevhez [csak torzitva a nev valszeg] vagy a
'Jan' az lehet Janos is [ regiesen a lany=jany ] stb

14. Matyas kiraly, Maximilian-ok [Miksák]

a ket Maximilian szultesi ideje kozt a kulonbseg 68 ev.
az I Maxi az 1459 marcius 22
a II Maxi az 1527 julius 31
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_I,_Holy_Roman_Emperor
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_II,_Holy_Roman_Emperor
a ' II Maxi ' az I Miksa neven magyar kiraly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miksa_magyar_kir%C3%A1ly

es erdekes hogy az I Maxi az akkor szuletik, 1 ev hijjan, mikor Matyas uralkodo lesz
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
Bonfini azt mondja hogy Matyas 'Mars havaban szuletett' es 'Mars napjan es orajaban hal meg' de ma
'hivatalosan' megis februar 23.
itt irja Bonfit - http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/regi-magyar-irodalmi-1/ch03s02.html
a 425-os szamnal a szovegben - igy irja - ' 'Mátyás tehát, a győzhetetlen fejedelem, az üdvösség ezer és
négyszáz fölötti kilencvenedik esztendejében, április nonae-ján, Mars napján, életének pedig
negyvenhetedik évében meghalt, és betölthetetlen űrt hagyott maga után. És amint Mars hónapjában
született, úgy Mars napján és órájában távozott az életből.[425] ''
alol a 425-os jegyzetnel,'termeszetesen' jon a magyarazat hogy - '' [425] Április nonae-ja április 5. Mars
hónapja március. Mátyás valójában 1490. április 6-án, kedden halt meg. Bonfini adatai valószínűleg arra
szolgálnak, hogy a vitéz királyt közelebb hozzák a hadistenhez.''

' I Maxi ' azonban valoban marciusban szuletett
Szoval meglehet hogy nem volt '2 Maximilian' hanem 1 es ezeket Matyas kiralybol krealtak.

'II Matyas' pedig ugyanugy mint Matyas [ 'I Matyas' ] magyar,cseh kiraly es osztrak herceg
annyi kulonbseggel hogy 'Matyas nem volt nemet -romai csaszar, csak ''aspiracioi voltak'' '
Valoszinuleg Matyas volt nemer-romai csaszar is csak ezt szedtek szet es csinaltak meg 'Maximilianokot'
es persze a 'II Matyast-t' is..
http://en.wikipedia.org/wiki/Matthias,_Holy_Roman_Emperor
es erdekes ez marciusban hal meg

A 'Mars' dolog meg megjelenik egy korabeli akcional;
itt irja - http://matyaskiraly.network.hu/blog/matyas-kiraly-klub-cikkei/horoszkop_matyas_eletere
igy irja - ''Valószínűleg Mátyás születési, horoszkópja is megvolt. Egyes adatok szerint ez a horoszkóp a
palota könyvtárának mennyezetére volt festve. Ebben az időben általános szokás, hogy az előkelő
szülők, gyermekük horoszkópját is elkészíttetik, hogy az esetleg bekövetkező bajok ellen az elhárító
intézkedést kellő időben megtehessék. II. Lajos király halálát előre megmondták az asztrológusok, köztük
Szerémi, de a király a figyelmeztetést nem vette tudomásul. Ragaszkodott ahhoz a jóslathoz, amelyet
Battán, a táborban, Antal királyi káplántól kapott. Amikor Ferdinánd 1529-ben Budát ostromolni akarta,
csillagjósokat kérdezett meg. Ezek azt mondták, hogy három nap alatt beveszi Budát, ha «in horam
Martis» [«a Mars órájában»] ostromolja. János királynak pedig megjövendölték, hogy nem tud úgy
elrejtőzni, hogy magyar királlyá ne válasszák.''
az hogy 'meg volt josolva' valszeg hamisitasok mert ugy gondolom hogy a 16-17 szazadi esemenyek
azok korabbaiakbol vannak.

Mellekesen van egy kep [ es erdekes egyben ket kep,egymas mellett, 'nagy karolyrol' es 'zsigmond

kiralyrol' ]
hasonlo a szinezet elso latasra es a ruhaik is
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Albrecht_D%C3%BCrer_-_Emperor_Charlemagne_
and_Emperor_Sigismund_-_WGA06997.jpg
persze a magyar az 'idiotabb keppel'.
Es valszeg olyan magyar kiraly nem volt akit 'Zsigmondnak hivtak' mert ez valamelyi tars-orszag
uralkodoja lehetett [ Toth Gyula Szeki-Munduz irasa alapjan is ]

15. Zsamboky Janos 16.-ik szazad
Ez meginn ahoz a gyanumhoz hogy nem volt török foglalas Magyarorszagon
ebben az irasban azt irjak hogy Zsamboky ' Maximilian seregét Bizancig viszi ' [alol az 5-os jegyzetben
Bonfini irasat adjak meg (amit Zsamboky adott ki elore) ,
aztan nem tudom kivenni hogy Zsamboky irta ezt vagy Bonfi]
Habar lehet Zsamboky irt valami verset is, mert alabb a 172-ik oldaltol valami versek vannak ebben az
irasban.
ami akkor az lenne hogy a 16ik szazadban ' Mohacs utan ' volt magyar hadjarat a deli regiokba [holott ez
'nem lehet' mert ekkor van a torok foglalas ]
itt - http://mek.oszk.hu/05400/05421/05421.pdf
a 163 pdf oldalon igy irja ''Portai követe, Augier Busbecque ugyanis a Corvinából Konstantinápolyba hurcolt kódexek egy részét
Bécsbe juttatta, ahol
azok ismét közkinccsé lettek. Jóval nehezebb ügy, a világpolitika része volt a török háború
ügye. Zsámboky egy más helyen ugyan Bizánc kapujáig juttatja el Miksa győztes seregét, de
a következő sor: „Ferrea nunc cessent, aurea saecla parat” mutatja, hogy az egész csak a
„bizantinizmus”, az udvari hízelgés, legföljebb a vágy-álmok világába tartozik.''5

16. Avar es Frank hasonlo leiras
Hatvani Pal 'Némelly fel-jegyzésre méltó történetek' cimu konyveben
a 236 oldalon
Azt irja hogy mikor Henry IV francia kiraly Paris varosat ostromolja akkor a varosban ehseg tamadott es
Henry etelt adott a varosban ben levoknek
[ ezt Voltaire irta le ]
Hatvani Simocatta-tol leir egy hasonlo sztorit az avarok Chagan vezererol - ez is etelt kuld valami Tomea
varos lakoinak akiket ostromol.
meglehet ugyanaz a sztori habar Henry IV. az a 16ik szazadban elt.

konyv linkje itt ''http://books.google.ro/books/about/N%C3%A9melly_fel_jegyz%C3%A9sre_m%C3%A9lt%C3%B3_t%C
3%B6rt%C3%A9n.html?id=6f5EAAAAYAAJ&redir_esc=y''

17. Ket hasonlo sztori 23 evre, Nagy Lajos es Zsigmond ideje

Luxi Zsigmondnak van egy hadjarata 1395-ben Valachiaba ahol meginnt megtamadjak a magyarokat az
olahok a hegyekben/hegyekrol
De Pesty Frigyes konyveben azt irja hogy ez nem 1395-ben tortent hanem 1392-ben [ Pray tortenesz
irta igy ]
itt a konyv - http://ia700504.us.archive.org/4/items/szrnyibns01pestuoft/szrnyibns01pestuoft.pdf
270. oldal
igy irja - '' Megfoghatatlan azonban, hogy Pray ezen hadjáratot, mely alatt Kis-Nikápoly bevétetett, 1392.
évre
teszi, főleg, midőn szerinte ez alkalommal Zsigmond király, Mária királyné haláláról értesült, mely
köztudomás szerint 1395. évi május havában történt.''
es van egy hasonlo sztori Nagy Lajos idejeben amikor hasonloan megtamadjak a magyarokat az olahok
a hegyekben , 1369-ben
a kulonbseg 1392-1369=23 ev
1395 itt - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0009/658.html
1369 itt - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0008/612.html

18. Bathory Zsigmond <----> Luxi Zsigmond ,akcio a torok ellen

Zsigmond kiraly hadjaratot rendel el 1426-ban Havasalfoldre [Valachiaba]
itt irja - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0009/691.html
''E nagyfontosságú ügy elintézése után Zsigmond nyomban a mult év nyarán félbemaradt hadjárat újult
erővel való folytatásához fogott, amihez az országnagyok és az egyházi s világi főurak majdnem teljes
számban jelentek meg bandériumaikkal a király táborában, amelyeket ez az erdélyi határra vezetett.
Útközben szeptember elején Lippára érve, elhatározta, hogy Dán vajda védelmére 900 gyalogos és 100
lovas oláh katonát lát el az ország költségén zsolddal. Egyúttal az erdélyi részekben általános felkelést
hirdetett s meghagyta az ottani nemességnek, valamint a székelyek és szászok csapatainak, hogy
haladéktalanul nyomuljanak be Havasalföldre''
majd 1427-ben folytatodik - ''Az Erdélyből Havasalföldre benyomuló haderők lassan ugyan, de szintén tért
nyertek. Zsigmond az 1426/27-iki telet Brassóban töltötte és 1427 január 24-én Rozsnyóról indította

útnak főurainak bandériumait Havasalföldön harcoló csapatjainak támogatására. E sereg vezérei Maróthy
János, Blagay és Berzeviczi Pohárnok István, felette bizakodó hangulatban keltek át az erdélyi
havasokon és elmenetelük előtt azzal biztatták királyukat, hogy a Havasalföldön a rendet visszaállítva,
átkelnek a Dunán és egészen a Fekete tengerig visszaszorítják a törököket. A feladat első része tényleg
sikerült is nekik, mert Radult és az őt segítő török csapatokat megvervén, Dán vajdát visszahelyezték
tartományának birtokába.[19] A kilátásba vett további hadműveletekre azonban nem került a sor.''
[valszeg sor kerult tovabbirakra is ,azaz meg delebbre is mentek, csa ilyenkor van amikor 'elvagjak az
esemenyeket]

Na de mi a hasonlosag a Bathory fele akciokkal;
Az hogy Bathory Valachiai akcioja 1595-ben van
1595-1427=168ev
es ugyancsak Bathorynal is van olyan hogy ''lemennek a mar lekuldott seregreszeik utan'
itt irja - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0014/1134.html
le van menve mar egy sereg Mihaly segitesere de Bathory is megy utanna majd es 1427-ben is mennek
szekelyek es szaszok is es 1595-ben is
igy irja - ''Feketehalomra érve, Zsigmond ott már 15.000 székelyt talált, mire ő is beváltotta szavát s
azonnal kiadta rendeletét, amellyel a székely népnek összes régi szabadságait visszaadta. Ez a
székelyek körében oly nagy örömet váltott ki, hogy néhány nap alatt még további 5000 székely vonult be
a feketehalmi táborba. Itt várta be Zsigmond ama 1500 németet is, akiket Miksa főherceg szeptember
6.-án végre útnak indított rakamazi táborából[18] s itt vette a hírt a Borbély György által a temesi
bánságban addig elért remek sikerekről.[19] Ezek után Zsigmond megkezdte előnyomulását a Törcsvári
szoros felé, ahol a szászok újabb 4000, Rázván vajda pedig 3000 fegyveressel szaporították táborát,
mely – miután Mihály vajda és Király Albert 8000 emberrel szintén hozzácsatlakozott – összesen mintegy
60.000 embert számlált, mely felében gyalogosokból, felében lovasokból állt, 75 ágyúval.''

Amugy az 1595-os akcio oktober elejen tortenik az 1427-es az ev elejen, de Banlakynal irja hogy
Zsigmond mar szeptemberben [1426] kiadja hogy 'azonnal menjenek' [ vagyis lehet vannak meg adatok
hogy oktober elejen tortent az 1426-os[ vagy 1427-es ]
ilyen nagyobb kulonbsegek vannak a csatak bedatalasanal, peldaul a Rovinei csata amit vagy 1394
oktober vagy 1395 majus -ra van teve
itt irja - http://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_Rovine

Szoval szamomra mar vilagoss hogy Bathory akcioi azok Zsigmond kiraly akcioi [ azaz ha a 'zsigmond' az
valamelyik vazallus kiraly neve, akkor a magyar kiraly neve meglehet Matyas volt ]
a 'Bathory' nev meg egyszeruen Báty-Úr
Meg az is vilagoss hogy ha nem is a 17ik szazad vegeig [habar ott is eleg sok gyanus datum van amint
feljebb irtam] de hogy a 16ik szazad vegeig hamisitva van minden,az biztos.

19. Csata, Luxi Zsigmond, Hunyadi , 23 ev, 7 ev

Zsigmond 1419-ben a Vaskapun keresztul menve Bulgariaba , torokot ver meg
Igy irja Banlakynal - ''Zsigmond 1419 elején az országba visszatérve, egyik legelső feladatának
tekintette, hogy döntő hadjáratot készítsen elő a törökök ellen. E célból az említett év szeptember végén
Nagyváradra ment, ahonnan az időközben ott egybegyült sereget a Vaskapun keresztül, ahol október
28-án táborozott, Bulgáriába, más verziók szerint a törökök által fenyegetett Mircse havasalföldi vajda
támogatására a Havasalföldre vezette és ott támadta meg a török sereget. Az ütközet lefolyásáról és
kimeneteléről nincsenek biztos feljegyzéseink,[22] de úgy látszik, hogy ezúttal kedvezett a szerencse a
magyar fegyvereknek, mert midőn Zsigmond újból visszatért Nagyváradra, miközben az Orsova táján a
Szörényi bánság védelmére Görény várának felépítésére adott parancsot,[23] ott török követek
békeajánlattal jelentek meg előtte, minek folytán a béke 5 évre tényleg meg is köttetett.[24]''
persze Banlaky mar kimagyarazza - ''[22] Annak a Hammer-Purgstall (Geschichte des Osmanischen
Reiches I., 291.) által is említett adatnak a hitelességét, hogy Zsigmond 1419 október 4-én Nissa (Nis) és
Nikápoly között a törökök 80.000 főnyi seregét szétverte volna, Huber Geschichte Oesterreichs II., 259.
alaposan megcáfolta.''
22-es jegyzet alol
itt irja legalol - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0009/684.html#note22

Hunyadinak a Vaskapui csataja az 1442
1442-23ev=1419
vagy 1419+7ev=1426 vagyis mikor Zsigmond hadat rendel Havasalfoldre
igy irja - ''E nagyfontosságú ügy elintézése után Zsigmond nyomban a mult év nyarán félbemaradt
hadjárat újult erővel való folytatásához fogott, amihez az országnagyok és az egyházi s világi főurak
majdnem teljes számban jelentek meg bandériumaikkal a király táborában, amelyeket ez az erdélyi
határra vezetett. Útközben szeptember elején Lippára érve, elhatározta, hogy Dán vajda védelmére 900
gyalogos és 100 lovas oláh katonát lát el az ország költségén zsolddal. Egyúttal az erdélyi részekben
általános felkelést hirdetett s meghagyta az ottani nemességnek, valamint a székelyek és szászok
csapatainak, hogy haladéktalanul nyomuljanak be Havasalföldre.[16] Ez úgylátszik meg is történt és
ugyanekkor Ozorai Pipo a Duna mentén előnyomulva, Galambócznál tekintélyes számú török haderővel
ütközött össze, amelyen fényes győzelmet aratott.[17] Ez volt e testben-lélekben magyarrá vált jeles
hadvezér utolsó remek haditette, mert nemsokára ezután, 1426 december 27-én Lippán megszünt
élni.[18]''
itt - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0009/691.html

Amugy lehet ez az 1419-es akcio kötődik 'mohacs 1526-hoz' mert 100+7 evre van. [ es 100+30 evre az
1396-tol ]
es itt a 1413-19 periodusban is van torok betores es magyar vereseg 1415-ben Dobojnal [ez eszak
Boszniaba van] es 1416-ban Havasalfoldon is
itt irja - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0009/684.html#note22

5-ik bekezdes

20. Dobor-i es Doboj-i csata ,Boszniaba 1408,1415
a kulonbseg 7 ev
az elso gyoztes nekunk a masodik vesztes [ a szokasos hogy a 'magyarok eloszor nyernek majd mindig
kikapnak' - lasd a 910 augsburgi gyoztes de a 955 vesztes ,holott nagy valoszinuseggel ugyanaz a csata]
Doboj eszak Bosznia,Dobor az is [ de errol erdekes nincs wiki oldal csak satelit kep es azon sem irja
,viszont mutat valami Modrica-t a kozelebe ami ugyancsak eszak Bosznia]
http://en.wikipedia.org/wiki/Doboj
http://itouchmap.com/?c=bk&UF=280954&UN=351910&DG=LCTY [ Modrica kozeleben mitatja]
Modrica itt - http://en.wikipedia.org/wiki/Modri%C4%8Da
szoval valszeg ugyanaz a helynek a neve mindaketto
1408 itt - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0009/676.html
1415 itt - http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0009/684.html
az marcsak 'temeszetes' hogy a 'vesztesrol' mar van hosszabb leiras is...

Szekely Paraszt

