
Geönczeöl Gyula írása az én olvasatomban. 
 
Bugac és Bösztörpuszta erkölcsi kötelessége...                                                   
 
A két rendezvény elé a Felvidékről... 
 
Alábbi elemzésem régen esedékes már. 
 
Gondolom, hogy az értelmezésemet már az egész cikk elolvasása után veszi elő a kedves 
olvasó. Mindenek előtt tudnunk kell, ki írta az üzenetet. A cikket Geönczeöl Gyula az egymás 
ellen is fellépő magyar szervezetek az MVSZ SZOT-SZMOSZ (Magyarok Világszövetsége 
Szlovákiai Országos Tanácsa-Szlovákiai Magyarok Országos Szövetsége) elnöke írta, akit 
a MVSZ (Magyarok Világszövetsége)-vel szemben nemrégiben (2011. augusztus 11.) 
a bíróság jogerősen elismert. Idézet innen: http://kutasi.blogspot.com/2011/08/10300-
geonczeol-gyula-surgos.html: „Mint azonban látjuk ennek megállapítása és a 
törvénytelenségek eltávolítására azonban Táblabírósági szinten született ítélet. Ami kötelez. 
Figyelmeztetni kell mindenkit arra, hogy a fenti tényeket NEM lehet immár mellőzni. 
 
AZ MVSZ SZOT - SZMOSZ legális és annak elnöke törléséről nem lehet továbbá ódákat 
zengedezni fűnek fának.......“ 
 
Így már világos. Tudjuk mihez tartsuk magunkat. Még azt is jó tudni, hogy az MVSZ SZOT-
SZMOSZ  Szlovákiában hivatalosan bejegyzett szervezet.  
 
Most azonban két újabb fejlemény miatt kell üzennem azoknak, akik az elkövetkező napokban 
és hetekben Bugacon és Bösztörpusztán elmélkednek és vitáznak a magyarság eredetéről, 
nemzet stratégiájáról... 
  
Mivel a Felvidéken nem mindegy, mit csinálnak Magyarországon. 
 
Nem tudom pontosan kinek szól az üzenet, mivel a Bugaci és Bösztörpusztai eseményeket 
talán a Magyarok Szövetsége rendezi, vagy a jó ég tudja ki, mert a sok marakodó szervezetben 
én nem nagyon ismerem ki magam. Egy azonban számomra biztos, hogy a történelemben rejlő 
„igazság” a legkevésbé sem érdekli a rendezőket, mert úgy-e ma fő a pénz az üzlet, fő a 
nyereség. Csoda-e, hogy marakodnak? Tovább olvasva az is kétséges, hogy tényleg nekik szól-
e az  üzenet, mivel csak itt az elején és a végén említődnek, hogy a címmel kapcsolatba 
lehessen hozni a cikket. Annál többször szólítja fel a cikk Rudolf Chmelt a szlovák kormány 
kisebbségekért felelős alelnökét.    
 
1. A Magyar Nemzet Július 25.-i száma idézi a szlovák kormány alelnökét Rudolf Chmelt, aki 
mintegy 70 felvidéki magyar szervezet állami, anyagi költség hozzájárulását csökkentette, vagy 
tagadta meg, arra hivatkozva, hogy " azok együttmúködnek olyan hazai és külföldi 
szervezetekkel, amelyek pszichológiai revizionizmusukkal és irredentizmusukkal kétségbe 
vonják a Szlovák Köztársaság integritását és az államon belül konfliktusokat keltenek a 
polgárok együttélésében".  Talán pusztán azért mert léteznek? Esetleg olyan valamit tudnak, 
ami "pszichológiai" szorongást vált ki valakikből, akik ugyancsak polgárok? Ki a felelős ezért 
az állapotért? Tegyük fel a kérdést! Az őstelepes magyarság? Vagy mások? 
 
Ki a felelős? Az egyszerű magyar, vagy szlovákiai magyar és az egyszerű szlovák ember  
biztosan kevésbbé felelős, mint azok, akik elferdítették a nemzetek történelmét, vagy 



félretájékoztatják őket. Miként kerülhetett a képbe Rudolf Chmel? Azt már megjegyeztem, 
hogy az MVSZ SZOT-SZMOSZ Szlovákiában hivatalosan bejelentett szervezet (amiből már 
nézeteltérés támadt az MVSZ-vel) és akkor jogosult lehetett az állami anyagi költség 
hozzájárulás igénybevételére. Most egyike lehet a megemlített 70 szlovákiai magyar 
szervezetnek, amelyiknek csökkent, vagy megszűnt az állami támogatása. Találni kell egy 
ellenséget és erre lett kiszemelve Rudolf Chmel. Kapott-e támogatást az MVSZ SZOT-
SZMOSZ? - ez nem nagyon érdekel, de az már érdekelt, hogy mondott-e olyasmit Rudolf 
Chmel, amit tőle idéznek. Kikerestem az interneten Bugár Béla e-mail címét és anélkül, hogy 
személyesen ismerném, rákérdeztem, hogy a pártja által adott kormány alelnöke tett-e olyan 
kijelentést, mint amit a cikkben neki tulajdonítottak. Nem nagyon hittem, hogy kapok választ, 
de kaptam a Szlovák Parlament alelnökének irodájából. Idézet: „Amennyire mi tudjuk, ez - 
vagy az ehhez hasonló - mondat nem Rudolf Chmel úr szájából hangzott el, hanem valamely 
munkatársa fogalmazta meg /helytelenül/, aki tudomásunk szerint Chmel úr távollétében 
nyilatkozott.“. Sajnos a cikkben idézett mondat elhangzott valakitől, valamilyen hasonló 
formában, ez nem ritkaság szlovák politikai körökben, de szlovák szempontból finoman 
fogalmazott. Ha mondjuk valaki szervezeti vezetőként részt vesz egy magyarok által szervezett 
Trianoni megemlékezésen és ott nyilvánosan beszédet mond, (amit a cikk írója minimálisan 
bizonyíthatóan megtett, 2003 június 12., Szegeden, beszéd szövege itt: 
http://www.szittya.com/szeged.htm ), hogy a beszédben mit mondott, azt nem nagyon nézi 
senki, de az ilyen eseményeken általában tömegesen ott lévő  „ Mindent vissza!“ 
transzparensek sokasága miatt el kell viselnie, hogyha „pszihológiai revizionistának, 
pszihológiai irredentának“ nevezik. Aki a „pszihológiai“ jelzőt, használta, az akarva, 
akaratlanul, helyesen mondta, mert bizony ez az elitek „pszihológiai hadviselése“ minden 
reálisan gondolkodó ember ellen. Az eseményeken csak az hangzik el: „Mindent vissza!“, hogy 
ezt aztán mikor, hol, meddig „vissza“ és ezt miként akarják véghez vinni, arról már nem esik 
szó. Nem mondja meg senki, hogyan képzeli el a „mindenben visszaállított ország“ irányítását 
egy olyan vezetés, aki nem képes irányítani egy jóformán nemzeti kisebbségek nélküli kis 
államot sem, pedig a „visszaállítottban” milliós nagyságrendű román, szlovák, szerb, horvát 
nemzetiségű lenne. Mi lenne az állami nyelv? Vissza kellene állítani a latint, vagy az angolt, 
netán egy másik nyelvet kellene használnunk? Számos kérdést lehetne még fel tenni, de 
minek? Az Európai Unióban a határok nagy része egyenlőre szabadon átjárható, aki őszintén 
együtt akar működni a határontúli magyarokkal, vagy a környező nemzetekkel az megleli a 
módját, aki nem, az meg továbbra is beleköt még azokba is akikkel esetleg el lehetne kezdeni 
beszélgetni.      
 
2. De hasonló gyökerekből táplálkozik Karol Wlachovsky ugyancsak pszichopata tüneteket 
felmutató budapesti tudósítása is a Tyzden nevű képes hetilap 2011. Július 11.-i számában. Az 
írás Márai Sándor kassai emlékezete miatt készült. Kassa elnyerte az EU kultúrális fővárosa 
címet és most Kassa szembesül történelmével. Pl. azzal, amit Márai mondott, hogy t.i. ő 
Kassán gyerekkorában nem hallhatta a szlovák nyelvet, minthogy azt Kassán nem használta 
senki és szlovák nyelvvel esetleg Eperjesen találkozott tanulmányai idején, ahol családi 
összejöveteleken esetleg késő este került elő a szlovák nyelv. De van itt még valami más is, 
ami jellemző. Idézek Wlachovszky írásából: "A közelmúltban zajlott kutatás alapján a jelenlegi 
magyar népesség genetikai kódja szinte teljesen (97%-ban) europaizált, tehát "ki van cserélve" 
(!!!).  Ami a magyaroknál nem cserélődött ki, az a magyar nyelv, amely folyamatosan fejlődött 
ki. És ez a kulcs Márai megértéséhez is. A magyar nyelvet az emigrációban is egyetlen 
hazájának tartotta. Abban élt hazáján kívül is". A magyar nyelvben élni tehát megrögzöttség, 
hátrány? 
 Nem tudom miért pszichopata az, aki a következtetéseket abból vonja le, amit tanítottak neki, 
csupán elhiszi azt, amit a hivatalos hangadók mondanak. Ez mindenütt és mindenkire igaz. 



Arra elég nehéz valamit is mondani, ha valaki egy elkényeztetett úrigyererekből lett író, költő, 
újságíró, eredeti nevén „márai Grosschmid Sándor Károly Henrik“, ebből későbbi neve „Márai 
Sándor“ - (ez már magyarosabban hangzik, a magyaroknál ez régen is, és ma is bevett 
gyakorlat, az eredeti Hunsdorfer Paulból is Hunfalvi Pál lett és sorolhatnánk tovább...) - 
kijelentése alapján, hogy „ gyermekkorában nem hallott Kassán szlovák szót“ azt próbálja 
sugallni, hogy Kassán nem voltak szlovákok. Akkor nézzük az angol nyelvű Kassa oldalt (de 
a magyar és a szlovák nyelvű is ugyanezeket az adatokat tartalmazza): Historical 
demographics, The linguistic makeup of the town's population underwent historical changes 
that alternated between a growth of the ratio of those who claimed Hungarian and those who 
claimed Slovak as their language. With a population of 28,884 in 1891, just under half (49.9%) 
of the inhabitants of Košice declared the then official Hungarian language as their main means 
of communication, 33.6% Slovak, and 13.5% German;. Vagyis 1891-ben           kb. 9 700 
ember szlovák anyanyelvű volt. Ez változott meg így: By 1910, 75.4% of the 44,211 
inhabitants claimed Hungarian, 14.8% Slovak, 7.2% German, and 1.8% Polish,, vagyis 1910-
ben is kb. 6540 ember szlovák nyelvű. Miért változott a lakosság összetétele és miért nem 
hallott Grosschmidt Sándor szlovák beszédet, azt most ne firtassuk. A valóságtól teljesen 
elszakadt az, aki azt állítja, hogy egy idegen országban emigrációban élő, vagy szülőhazájában 
nyelvi kisebbségként élő egyén, ha megrögzötten csak anyanyelvét használja az nem 
hátrányos.     

 A genetikai kutatások egy kicsit bekevertek a történészeknek. Karol Wlachovsky és minden 
idegennek, aki a magyarok származásáról a hivatalos álláspontot ismeri, teljesen logikus 
a következtetése, hogy az „ázsiából jött magyaroknak” kicserélődtek a génjei, csak az 
„ázsiaikakkal“ rokon nyelvüket tartották meg. Kérdés, hogy ki a felelős ezért, Wlachovsky, 
Chmel, a románok, a szerbek, a horvátok stb.? Ki a pszichopatább, aki az ismeretei alapján 
logikusan próbálja feloldani az ellentmondást, vagy pedig azok, akik tudnak az 
ellentmondásról, tudnak az alternatív megoldásokról, de görcsösen ragaszkodnak a „régi“ 
ellentmondásokkal teli „ázsiai“ származáshoz, és tovább  fújják a „magyarok“ „lovasnomád“ 
származását a Bugaci és Bösztörpusztai rendezvényeken?  
 
A két fejtegetés kiválóan jellemzi azt az állapotot, ami a Csehországhoz csatolt és az arról 
leválasztott Észak-Magyarország területére elhelyezett Szlovákia problémáit jellemzi. 
 
Szerintem a két fejtegetés inkább a cikkíró problémáit mutatja, mint Szlovákiáét. Nem mintha 
nem lenne probléma, de ahhoz nem provokatív hozzáállás kell.  
 
Ha ugyanis kimutatjuk, hogy a Felvidéken "Nagy Morávia" sohasem létezett, akkor az 
"pszichológiai" hadviselés ellenük. De mi vagyunk ennek az okai? Ők valóban belerakták az 
alkotmányukba, hogy Szlovákia "Nagy Moráviát" tekinti elődjének és annak "jogán"alakult. 
Aki ezt kineveti, kétségbe vonja az "irredenta" és azt bíróság elé kell állítani. Ennek alapján 
pedig az újdonsült állam polgárainak magyar, őstelepes lakossága született irredenta és 
üldözendő, mondja a kormány alelnöke. Ami a szokásos benesi, kollektív diszkriminálás 
legújabb formája. 
  
Gyorsan jegyezzünk meg pár dolgot, hogy Chmel úrnak is világos legyen: A megale 
Moraviae kifejezés 959-ben Bíborbanszületett II. Konstantin császár könyvében fordul elő. 
Jelentése nem "Nagy Morávia", ahogyan a köztudatba és a szakirodalomba a csehek 
becsempészték, hanem a "régi", vagy a Sirmiumon, tehát Sremska Mitravica, mai szerbiai, a 
Száva folyó melletti város, Metód székhelyén túli területet jelöl meg. 885-ben a Fuldai 
évkönyvekben megtaláljuk ugyanezt a tartományt, de a következő formában : "Zwentibaldum 



Marahensem ducem". Zwentibald, a Marahens "terület" vezére. Egyértelmű a korabeli latin 
szövegekből, hogy ez a terület a Száva parton van, illetve onnan délre. Vagyis a pozsonyi várba 
állított "Svatopluk" szobor - így őt sosem nevezték, - ez a forma cseh találmány -, Zwentibald 
Száva parti frank helytartónak állít emléket. Hogy miért, talán valaki szolgálhatna 
magyarázattal. Talán Chmel úr inkább ezzel foglalkozhatna, mint a magyarok 
diszkriminálásával elavult és felületes, 18-19. századbeli fejtegetésekre való hivatkozásokkal! 
Talán akkor hozzájárulna a polgárok közötti "viták" megoldásához.  
  
 
Esetleg azt is megmagyarázhatná, hogy mit jelent Komáromban a Pozsony felé fordított 
Metód-Cirill szobor a város közepén. Talán minimum Sirmium felé kellene nézniük,  a Száva 
felé, hiszen ott a hazájuk....És a glagolita írásra való hivatkozást is el lehetne hagyni végre, 
hiszen a horvátok szerint ahhoz Cirillnek semmi köze, Cirill nem talált fel új írást, ellenben pár 
betüt aéakított ki a görög abc-hez és azt alkalmazta a szláv nyelvekre, mondják a horvátok. A 
glagolita írás kialakulása jóval korábbi és semmi köze a Felvidékhez. Mint ahogy Cirillnek és 
Metódnak sincs. 
  
A Szlovák alkotmány tehát nem létező országra, annak területére, a legjobb esetben a Sáva és a 
Duna közti területre jelenti be igényét, NEM a FELVIDÉKRE. Köszönjük Fico, Meciar, Slota. 
  
"Nagymorávia" kultusza és a sok melléje hamisított ál-"történelmieskedő" doktrína régi, cseh 
találmány volt, immár megbukott doktrínák. Ilyen állam északon a Duna felettsohasem létezett. 
Ott hunok, avarok, onogur-hun-bolgárok laktak. Ami volt, Rastiz országa volt, amibe I. 
Zwentibald beleült, miután elfogta és kiadta nagybátyját Rastizt ("Rastislav") Német Lajos 
Kelet- frank királynak, aki Rastizt megvakítatta. Rastizt az iratok nem tartják "marabensis"-
nek, tehát "morvának".  Országa frank fennhatóság alatti területi egység volt a Száva folyó 
mentén. Amolyan kezdetleges frank őrgrófság volt és a Nagy Károly hadjáratát követő 
évtizedekben alakult ki. A mai Szerbia és Bosznia területén létezett, és sohasem a Felvidéki 
Nyitra körül. Kezdetben a szlávok az avarok ellen fordultak a frankok mellett, de rájöttek, hogy 
igen erőszakos új gazdát szereztek be és a köztük élő avarokkal együtt önállóskodásba kezdtek. 
Kaptak onogur-bolgár segítséget is, de a frankok keményen megbüntették őket minden esetben. 
Ez a Száva folyó alatti terület tehát nem állt semmiféle összefüggésben Pozsonnyal és Dévény 
hegyével. A jelenlegi Szlovákia "alkotmánya"  a déli, Száva melletti területre hivatkozik a 
szlovák állam pedig annak jogfolytonosságára hivatkozva alakult  meg.  A szlovák alkotmány 
tehát ezekre a déli területekre támaszt igényt, mint a általa megjelölt állam területére. 
  
Semmi baj, oda lehet költözni, a Matica mutassa az utat annak, aki költözni akar. A szlovák 
Matica különben is szerbiai hatásra alakult meg. Rastiz frank hűbéres tartománya Dowina 
várával tehát a mai szerbiai Morava folyó völgyében alakult ki. De azt a folyót régi nevén 
Margens folyónak nevezték, a mellette lévő szlávokat ezért eredetileg a latin szövegekben 
Margens melletti szlávoknak mondták. Ebból alakult ki néhány évtized alatt a "morva" 
elnevezés. Csehország mellé morva menekültek, I. Zwentibald egyik fia, II. Zwentibald utódai 
vezetésével  kerültek. Őket Liutprand frank palatinus 895-ben hozta ki a Száva mellől a 
polgárháborúból I. Mojmírral. Erről vannak dokumentumok, ezek a menekültek először 
Tirolban kaptak birtokot Arnulf császártól és Kelet - frank királytól. Csehország 
határvidékére csak a 10. században telepedtek le ezek a moráviai menekültek az osztrák 
órgrófságok mintájára és tőlük származik a mai Morvaország elnevezés. A Pozsony feletti 
Morava folyó eredeti neve pedig Marusa volt a latin szövegekben az avar korban. Maros folyó. 
Tehát három Maros folyónk volt a szlávok megérkezése előtt a Kárpát medencében. 
 



Ide csak annyit, hogy talán az itt lakó alapnépességnek volt a Kárpát-medencében három 
Maros folyója és ebbe beletartoznak a mai „magyarok (magyarul beszélők)“ és a mai „szlávok 
(szláv nyelveken beszélők) is, és ha ugyanazon többtízezer éve élt „európai ősök“ 
leszármazottai, ez azt jelenti, hogy a ma „szlávoknak“ nevezettek sem jöttek sehonnan.   
 
Az egész Morávia hisztériával a Felvidék elszlávosodott, de nem tólságosan szláv gyökerű  
lakosságát uszítják Stúr, Masaryk és Benes elképzelései szerint. Jócskán hozzá járul a 
hisztériához a klérus is. A klérus a magyarellenes frank egyházi hagyományokat követi. A 
Morávia hisztéria lényege arra az okoskodásra alapul, hogy mivel a magyarok elfoglalták 
Moráviát, ami szerintük a Felvidéken terült el a magyarok megérkezése előtt, ott "erőszakkal" 
elmagyarosították a szegény morva őslakosokat. Ezért van az, amit a zavart Wlachovsky a 
megzavarodott szlovák felfogás szerint elmond, hogy a magyarok génállománya 
"kicserélődött", csak a magyar nyelv "maradt" meg. Mert hát a szlávok európaiak a magyarok 
ázsiaiak, sugallja. Ezen logika szerint a magyarok "elmagyarosított" ősmorvák. Ennek alapján 
aztán mindenbe beavatkoznak és minden amit magyar, arra ráfoghatják, hogy szláv. Teljesen 
durva módon hamisítják a régi földrajzi és családi neveket, mindenben valamiféle ősmorva, 
szláv eredetet keresnek. És ez valóban hisztéria, ami lehetetlenné teszi, hogy velük békében 
együtt lehessen élni. A hisztéria keltést intézményesen a kormány ideológusai szítják és azt 
hivatalból. És erre van pénz is, bőven. 
 
Nem a leghelyesebb megoldás, ha valaki bizonyítani szeretné egy másik nemzetnek, hogy 
téves elmélet alapján alapította meg az országát, ha ezt a tisztelet megadása helyett 
ironizálással, kinevetéssel és vádaskodással teszi. Mindamellet azt sem árt megnézni, hogy 
állok a saját nemzetem dolgaival. A „De administrando imperio“ - ra hivatkoznak, hogy ott 
található a „hé megalé moravia“, vagy így „ή µεγάλη Μοραβία“, de még így sem. Meg kell 
nézni IOANNES MEVRSIVS  (mára Johannes Meursius (van Meurs), csak csendesen tegyük 
fel a kérdést - ő nem tudta, hogy hogyan kell írni a saját nevét, vagy....?, mert nem ül a V=U 
cserére a   magyarázat, hogy a latinban nem volt, akkor „U“, mert rögtön az első oldal alján a 
„Balduini“ és „Ludovici“-ben meglelték az „U“ betűket. Néha viszont jól jön a csere 
„HVNGARIA-HUNGARIA” -???) -1611- ben kiadott „De administrando imperio“-ját, ahol 
megtalálható a lefordított görög szöveg. A könyv a Googlenak köszönhetően letölthető innen: 
http://books.google.com/books?id=DYsuAAAAYAAJ&pg=PP5&hl=de&source=gbs_selected
_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false                                                                                    
 
Ide kell belenézni a 124 oldalra alulról ötödik sorban van a görög felirat: 

    fordítása „magna Moravia“. Itt azon folyik a vita, hogy a 
„µεγάλη“  az „nagy“, vagy „régi“, miért ne lehetne „öreg, agg, ó“, nekünk mindegy, mert 
„nagyapa, öregapa, aggapa, ópapa“ egyre megy, talán az is mindegy, hogy Moravia, vagy 
Morabia, ha a szövegből tudom, miről beszélek. Itt található a másik vitatott kifejezés 
a Svätopluk(szvetopluk), akit így sohasem hívtak, csak  „Zwentibald“-nak, na meg 
„Sventopluk(szventopluk), Zventapu, Zwentibald, Zuendibolch, Suatopluk(Szuatopluk)“, 
görögül Σφενδοπλόκος (szphendoplókosz), Σφεντοπλικος (szphentoplikosz), ószláv 
Св�топълкъ (kérdéses az olvasat, mivel ott az összerótt „�“  és a  „p“ és a „k“ után ott a „ъ- 
kemény jeri“), óorosz Св�тополкъ/Святополкъ (szvjatopolkъ) - ( milyen érdekes ez a 
„kemény jeri“, de a „lágy“ is, ha nem tudjuk megoldani, akkor átalakul, vagy esetleg felesleges 
lesz és kiesik. Kinek hiányzik? A szláv nyelveket beszélőknek nem, majd a tudósaik lefordítják 
nekik az eredeti szavak értelmét!). Maradt még MEVRSIVS változata ugyanarról az oldalról -



124 oldal harmadik sor közepe: Sphendonoplocus  , vagyis 
„Szphendonoplókosz“.                   
 
A könyvben sok érdekességet találunk, pl.a 38. fejezet „A „turk“ népek eredetéről”, a 39. 
fejezet „A kabarok (miért nem kavarok?) származásáról“ a  40.fejezet „A kabarok és turkok“, 
ahol megemlítődik Szvätopluk és Morávia. Van még a 41.fejezet aminek a címe „De Moravie 
regione.“ Ezt a fejezetet valahogy mindenki elfelejtette lefordítani. A könyv ezen részeivel 
érdemes lenne bővebben is foglalkozni, mert érdekes lenne megtudni a Morabia-ból, hogyan 
lett Moravia, de azt is, hogy a „turkok“-ból „türkök“, majd Árpád „magyarjai“. Ezen részekkel 
foglalkoznak magyarok és szlovákok is. Itt meg lehet találni egy szlovák oldalt: 
http://sclabonia.sk/2011/01/patranie-po-velkej-morave/                                                     
Blažena Ovsená foglalkozik Morávia keresésével (2011 január 30.). Idézi szlovákul 
a Moráviáról szóló kis részeket a „De administrando imperio“-ból. Ebből csak egy picinyke 
részlet: „Tieto rieky sú nasledujúce: prvá z nich je Temeš, druhá rieka Tutis, tretia rieka Maroš, 
štvrtá rieka Kriš a ešte ďalšia rieka Tisa. Susedmi Turkov (Maďarov).....“(A folyók a 
következőek az első Temes, második a Tutisz, harmadik a Maros, negyedik a Kris a következő 
a Tisa. A turkok(magyarok) szomszédai .....). A „turk“-okat már zárójelben kell magyarázni, 
mert az a szlovákoknak „török“. A németeknél ugyanez a helyzet a „türk”- kel, mert ott meg az 
a „török“, csoda-e, hogy a török - magyar nyelvi rokonság vizsgálat tárgya volt, s ha nem 
vettük át a szót a szlávból, akkor az török eredetű lett. Folytassuk a magyar részletekkel innen: 
http://www.dipfilmod-suf.unifi.it/upload/sub/fonte%20scritti/4_biborbanszuletett.pdf   
 Ugyanaz a rész: Eorum primum Timeses est, alterum Tutes, tertium Moreses, quartum Crisus, 
quintum Titza.- A folyók ezek: első folyó a Temes, második folyó a Tútisz, harmadik folyó a 
Maros, negyedik folyó a Körös, és ismét egy másik folyó a Tisza. Most nézzük meg 

MEVRSIVS fordítását:                                                                      
Első a Timesesz(Temes), másik Crisut(Körös), harmadik Titza(Tisza) 
 
és a  görögöt (már ami biztonságosan kibetűzhető): 

...... ....................................... potamósz 
próatosz ó pm(h)ész(h)ész . potamósz deú 
 
terosz, ó kríszosz . xx  pálin(h)éterosz 
potamósz hé títza.................................. 

 
A görög szövegnek kellene lenni az eredetinek, amelyikben az első a Prut(osz) folyó a második 
a Körís(osz)-Körös folyó, harmadik a Titza-Tica-Tisza. Most azt MEVRSIVS-tól kellene 
megkérdezni, mit olvasott Temesnek? A többiektől, meg a magyar és szlovák hivatalos 
történészektől (inkább történelemhamisítóktól, nemzeteket egymás ellen uszítóktól) azt kellene 
megkérdezni, honnan került a fordításaikba a „Maros és a Tútisz“. Miből dolgoznak, ha a 
számukra már régen hozzáférhető „eredeti nyelven írt“ másolatokba olyan elírást, hogy 
a Prútot-Temesnek fordítják senki sem veszi észre, pedig ehhez nem kell ógörögül tudni, ebben 
az esetben is elegendő a görög betűket ismerni, összerakni. A ilyen esetekből a tanulságot 
vonja le mindenki saját magának.   
.  
Hátterükül a "Nagymoráviáról" szóló zavaros történetek szolgálnak. Az alkotmányukban 
rebesgetnek valamit az "eredeti" helyzet visszaállításáról is, tehát alkotmányukban "történelmi" 
jogra hivatkozva fogalmazzák meg a jogot genocídiumra, az őstelepes magyarsággal szemben 



az erőszakra, annak asszimilálására. Ez húzódik meg Chmel fejében is. Vissza kell szlávosítani 
az erőszakkal "elmagyarosított" ősszlávokat. Ez a hivatalos doktrína, aminek az alapja 
természetesen az északi, sosemvolt "Nagymorávia". Ott Anonymus csak Zubur vezérről tud, 
akihez Liutprand a frank palatinus csatol cseh segéd csapatokat Arnulf halálát követően, 
amikor a frankok fölrúgják a magyarokkal megkötött békét és megölik a vendégségbe 
meghívott Kurszánt  De Zubur balszerencséjére a csehek a magyarok megjelenésére elfutnak 
és Zuburt a magyarok mint árulót felakasztják. Zubur ugyanis az "atala" utódja, ez derül ki 
Anonymusból. Az "atala" a hun Fekete -Magyarország fejedelme. Más néven a Tudun, akivel 
Nagy Károly a frank feljegyzések szerint Quedlinburgban vadászott és lakomázott az avar kán 
kiséretében egy héten át, amikor belátta, hogy nem bír velük. Csák Máté ennek a Tudunnak a 
leszármazottja a Divéki nemzetség tagja volt, és lényegesen több joga volt a magyar trónra, 
mint Róbert Károlynak. Tehát egy hun nem állhat a frank Liutprand mellé. Ez volt a magyarok 
felfogása erről 904-ben a cseh és szászországi kampány előtt. Zobor hegye üzenete Nyitra 
mellett is ez a mai felvidéki magyarság felé: Aki hun - szkíta leszármazott, az nem lehet áruló. 
És nem támogathat Morávia elméleteket sem. 
 
Ez a rész mutatja meg az elit gondolkodás visszásságait, amikor az őstörténet leple alatt ott a 
politika,  és az elit uszítása, fenyegetése. Azt tudatosítanunk kellene, hogy kinek a történelmét 
írta Anonymus. Miért keveredik ide a  „fekete magyarok” teóriája (amelyik kifejezés ha jól 
emlékszem „csiernüje ugri“- ként szerepel a Nyesztor krónikában, aminek a szavahihetőségéről 
szóltam a „Mire is használhatjuk az internetet“ című írásomban,) nem nagyon értem? Csak azt 
gondolom, ha az elméletnek megfelel, akkor jöhetnek az „igazmondó“ ószláv egyház papjainak 
írásai is. Ha nem ismerjük fel az elit piszkálódásának okát az veszélyt jelent az együttélésre. 
Zubur rossz oldalon állt, ezért a „turkok“ felakasztották, mint árulót. A Tudun az viszont hős, 
pedig egy héten át barátként mulatozott, vadászgatott az ellenséggel. Ez nem árulás az elit 
szerint, hanem a nemzetért hozott áldozat? Ugyan már! A hun nem állhat a frank mellé, ezt 
gondolta 904-ben a „turk“ elit, de frank férjet, vagy feleséget, azt vehetett magának. Újabb 
áldozatok a nemzetért! A Geönczeöl által megfogalmazott Zobor-hegy üzenete igazi 
pszihológiai hadviselés a „földműves szkíta“-utód magyaroknak és szlovákoknak, ha 
a mindennapokra vetítjük ki. „Aki hun-szkíta (lovasnomád) leszármazott, az nem lehet áruló“, 
dehogynem, ezeknek az árulásáról szól az egész ma „magyar“-nak mondott történelem! A 
lovasnomád  turk - hungarus utódok nem állhatnak a szlovákok (szlávok) mellé, mert akkor is 
árulók, sugallja a Zobor üzenete, ezt az árulósdit fordítottan sugalja a Nyitra környéki 
Nagymorávia teóriát hirdető szlovák elit is, akik a magyarokkal szóbaállókról állítják, hogy 
árulók. Ezek szerint áruló az összes magyar, aki vegyesházasságban él, mindenki, akinek 
a közeli családjába szlovák nemzetiségű került és jó viszonyt tart fenn vele, mindenki, akinek 
valamilyen ok folytán a gyereke nem magyartannyelvű alap, vagy középiskolába jár, vagy 
együttműködik a szlovákokkal, áruló mindenki, aki a másik nemzettel békességben akar élni. 
Ezt viszont nem kell olyan nagyon a szívünkre vennünk, főleg ha tudjuk, hogy ezt azok az 
igazi „árulók“ sugallják, akik a szó szoros értelmében kiárúsították, külföldi kézre játszották az 
országok vagyonát.    
 

Anonymus értelmezése is egy kicsit más irányt vesz, ha nem az uzsorások utódaiból 
kialakult elit magyarázza. Idézzünk egy keveset Marjalaki Kiss Lajos itt található írásából:     
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00492/15257.htm                                                           

Idézet: 

Adatai, melyek hazánk honfoglaláskori (a turkok általi gyarmatosítás kora) földrajzára, sőt 
néprajzára vonatkoznak, sokkal hitelesebbeknek bizonyultak a részletkutatásoknál, semmint 



amilyennek Anonymus régebbi nagyra értékelői is gondolták. Ezek eredményeképen ma már 
senki sem fogadhatja el éppen egyik legkiválóbb történetírónknak azt az állítását, hogy a 
honfoglalás idején (a turkok általi gyarmatosítás idején) Magyarország földje (Kárpát, vagy 
Duna medence földje) csaknem lakatlan lett volna         s a honfoglalók (gyarmatosítók) csak 
itt-ott találtak volna néhány száz főnyi szláv népcsoportot. Ez a felfogás teljesen tarthatatlan 
az újabb évtizedek régészeti kutatásai folytán, melyek bebizonyították hazánk népességének 
IV-XI. századi folytatólagosságát. A népvándorláskori (ilyen kor nem volt, ez csak 
19.századi német találmány) és honfoglaláskori (a turkok általi gyarmatosítás kora) nagy 
temetők már egymagukban is kizárják ezt az «üres terület»-es elméletet. Mivel pedig 
Anonymus gestájának szinte minden fejezete «igen nagyszámú» jelenlévő népességről 
beszél, kik Árpád vezérben nem ellenséget, hanem csak «új urat» látnak, - ez szinte 
perdöntőleg befolyásolja a magyar nép eredetéről kialakult felfogásomat. Anonymus csak a 
vezérekről és nemesekről mondja, hogy ezek magyarok(hungarusok), ő a parasztokat nem 
számítja a honfoglaló magyarok (gyarmatosító turkok, hungarusok), tehát a «nemzet» tagjai 
közé, hanem a nemzeten kívül eső meghódított elemnek tekinti, mely szerinte szláv, oláh, 
vagy a legtöbb helyen nemzetiségi jelleg nélkül említve, egyszerűen csak «nép», 
«parasztság», de semmilyen vonatkozásban nincs jelentősége. Anonymus a néptömeget, az 
itt talált lakosságot ép olyan kevésbe veszi, mint az ember a levegőt, amelyben pedig benne 
él. 

Marjalaki értékelésével egyetérhetünk, csak be kell helyettesíteni azokat a kifejezéseket, 
amelyeket ő hivatalos tudósként nem alkalmazhatott (beírtam kék színnel). Külügyi 
viszonylatban ma is az elit képviseli a „nemzetet“, befelé a többieket pedig levegőnek nézi. 
Még egy részlet, ahol Marjalaki Anonymust idézi: «Miként a trójai históriát s a görögök hadait 
megírtam vala, úgy írnám meg neked Magyarország (HVNGARIA) királyai és nemesei 
származását is.» «S ha az oly igen nemes magyar (hungarus) nemzet eredetének eleit s minden 
vitézi tetteit a parasztság csalfa meséiből, vagy a hegedősök csacska énekéből mintegy 
álmodozva hallaná, igen éktelen és elég illetlen lenne.» «... kinek kegyelméből Magyarország 
(HVNGARIA)  nemesei bírják az országot boldog véggel.» (Előbeszéd.). Ebből is láthatjuk, 
hogy honnan indul ki a hazugság és az árulás.  

Aki persze szembe száll a Nagymorva hisztériával, az a doktrínát, tehát a szent tehenet támadja 
és azt üldözni kell. Erre való a rendőrség, titkosrendőrség ,a diszkriminálás ezernyi 
körmönfont, alantas módszere. És mivel a finnugorizmus meghamisította a történelmet és 
elvágta a gyökereket az Árpád honfoglalás előtti időszakot tekintve, hogy a finnugor 
eredetet védje hamisítása által, tehát elvágva a gyökereket, ami a magyarságot elődeihez a 
Kárpát medence őslakosaihoz köti, kiszabadították a lehető legrosszabb  szellemet a palackból. 
  
Aki pedig szembeszáll az Árpádi honfoglalás (gyarmatosítás) és I.Stephanus által alakított 
ország HVNGARIA dogmával (ti., hogy ez a „magyarok“ igaz történelme,) az egy másik szent 
tehenet támad. Nem a finn-ugor származáselmélet vágta el először a „magyarokat“ európai 
őseiktől, hanem a nyugati római-katolikus egyházat, pápát kiszolgáló állam: HVNGARIA. A 
finnugor nyelvi besorolás már csak annak a lehetőségét korlátozta, hogy hivatalosan keresni 
lehessen a „magyar” nyelv rokonságát a többi európai nyelvvel, főleg a szláv nyelvekkel.    
 
Mert most mindenki, minden idegen bejelentheti igényét mindenre a Kárpát medencében, csak 
a magyarok és pannoniai őseik nem.   
  
Ezek:  - a hun utód onogur bolgárok, az Árpád magyarokat megelőző Fekete - Magyarország 
lakói a Vágtól a Székelyföldig, 



- az avarok, hunok, szarmaták, szkíták, pannoniaiak, a szikamberek Trójából és belőlük az 
etruszkok Itáliában, a Vinca - Tordos kultúra és a korábbi, mindannyi, agglutináló nyelvet 
beszélő ősnép, amely főleg a Fekete tenger feltöltödése után költözött be nagyszámban Kr. 
előtt 5600 körül a Kárpát medencébe. Mindez már az Özönvíz története, az elpusztított kultúra 
emléke, amire a keresztény egyház tanítása alapul. Ennek emlékét, az ősöket keresi Gilgames, 
eposzai a legrégibb írásos emlékek. Tisztelettel kellene minden sorát újra és újra fordítani, 
kielemezni. Ez a nép Európa ősnépe és ezért nem cserélődött ki semmi, sem a népesség sem a 
nyelv. Ezért folyamatos a magyar nyelv fejlődése évezredek óta a Kárpát medencében. Hát ezt 
a pszichológiai, kultúrális problémát nem lehet megkerülni. Mert a nyelv és a nép szemben 
Wlachovszky okoskodásával, ugyanaz. A Boszporusz átszakadása, az egy éven át emelkedő, 
mindent elöntő nagy víz, nagy tragédia volt. Menekült ez a ősnép minden irányba. Keletre a 
hunok, szanszkritok, délre a médek, belőlük a sumérok, kánaániták. Be a Kárpát - medencébe a 
védett helyre messzi a dühöngő tengertől. És északra a lengyel síkságok felé. Vitték az ősi 
kultúrát, nagy nyelvi anyagot, amit minden északi nép átvett. Ezt a hasonlóságot nem értik 
sokan. Nem mi vettünk át tőlük, de az idegenek mindent tőlünk. Felszaporodásukat a 
nyomorból való kiemelkedésüket köszönhetik az Özönvíznek a tőlünk kapott kultúrának. És 
ezért senki sem vetheti a szemünkre, hogy amikor magyarjaink, hunjaink. leszármazottaik a 
hosszú távollét után visszajönnek az ősi honba a Kárpát -medencébe, akkor szeretettel fogadjuk 
őket. 
 
Itt aztán igazán nagy zűrzavar van, minden  és mindenki ide lett keverve. Az Özönvíznek csak 
az egyik lehetséges magyarázata a Boszporusz átszakadása. Na és miért éppen a Fekete- 
tengertől kell származnia az „ősnépnek“? A Kárpát - medence párszázezer éve lakott. Kinek 
kellett ide magasabb kultúrát hozni, ha ie. 6 000-5 000 környékén itt már fejlett települések 
voltak, körárkok, árokrendszerek, földművelés és kimutatható a termékenységi kultusz, 
a Willensdorfi Vénusz korát 24-26 000 évesre becsülik a Dolné Vestoniceit  27-31 000 évesre. 
Milyen magasabb kultúrát és nyelvet hozhatott ide a Fekete-tengertől menekült „ősnép“? Mit 
hozhatott azoknak, akiknek a kultúrája már 26 000 éve fenn áll? Na és kik azok az idegenek, 
akik kiemelkedtek a nyomorból, akik mindent átvettek az „ősnéptől“(t őlünk magyaroktól?), ha 
a genetika szerint a ma magyarul beszélő „magyaroknak“ és a ma „szlávul“ beszélő 
horvátoknak, szerbeknek, szlovéneknek, ukránoknak, lengyeleknek és nem utolsó sorban a 
szlovákoknak közös ősszülei voltak?  
 
A lengyelek, a nyílt, füves területeken élő poljánok vagy ezer évig éltek a szkíta - szarmata 
világ kultúrális befolyása alatt és nyelvüket, kultúrájukat átvették. Erról Taddeusz Sulimirski 
lengyel régész Londonban igen komoly munkát adott ki. Sulimirski a lengyel nemességet 
szarmatának, tehát szkítának tartja. A régi magyaroknak tehát semmiképpen sem tüntek a 
poljánok idegennek, sőt. Ezért a Felvidéken senki sem bántotta a szláv nyelvet beszélő 
letelepülőket, első sorban a lengyeleket nem. És főleg nem Liptóban. Testvériesen együtt éltek 
a magyarokkal, a Magyar Királyság tagjai, alattvalói, hűséges polgárai voltak, sok előjoggal, 
amit a magyar királyoktól kaptak. Ennek a kérdésnek a kutatása az egyetlen lehetőség, ami a 
szlovákság hagyományait képviselheti. Ezt a kultúrális örökséget azonban ők pontosan az 
összeférhetetlen nagymoráviázással tapossák el. És azok is, akik ebben segítenek nekik. 
 
Szerintem itt már nagyon komoly értelmezési problémák merülnek fel. Az „elit“ látásmóddal 
rendelkezők lehet, hogy értik miről van szó, de én nem. Gondolom, a „poljánok” kifejezés 
azért került ide, hogy tudjuk, honnan van a füves területen élő lengyelek neve, a „mező” a 
szlávoknak „pole”(elit etimológia). A lengyel nemesség szarmata-szkíta, meg a „hungarus”(ma 
magyarnak mondott) nemesség is szkíta-hun, azért nem idegenek. A lengyelek átvették a 
szarmaták - szkíták nyelvét, a nyelvük ma „szláv”, ha nem váltottak nyelvet, akkor ez azt 



jelenti, hogy a szarmaták – szkíták, „szláv nyelven“ beszéltek, vagyis szlávok. Akkor a szkíta 
származású „hungarusok“, milyen nyelven beszéltek? A „nép“ a lengyel, a magyar, a szlovák 
stb. honnan származik? 
 
Sajnos Magyarországon nem létezik az a történész réteg, ami pusztán magát a magyar 
Honfoglalás körülményeit ismerné. Kisantant történész törpéket alkalmaz helyettük a 
kultúrkormányzat. Pl. az egyik szidja Anonymust, mert nem tud a Pozsonyi csatáról. Honnan 
hallott volna erről Anonymus. Ő a Felvidéken csak a Zuburról beszél, aki átmeneti fejedelem, 
mert az "atala" tisztsége nincs betöltve. 
 
Minden korban az uralkodó elit olyan történetírókat, krónikásokat alkalmaz, aki az ő 
dicsőségüket írja meg. Anonymus is ilyen volt, így is kellene olvasni, idézni tőle, akkor tudjuk, 
mennyire objektívek az adatai. Nézzünk még egy Anonymus idézetet a már feljebb megadott 
Marjalaki cikkből: «Említett Tuhutum... külde egy ravasz férfiút... Ogmándot, hogy loppal, 
járva kémlelje ki neki az erdőelvi föld mivoltát s milyenek annak lakói. Tuhutum kéme... a föld 
jóságát, termékenységét és lakosait megtekinté... és azon föld lakosai az egész világon a 
leghitványabb emberek, mivel oláhok és szlávok.» (25. §.). Miként magyarázza meg ezt a 
tömény sovinizmust a „keresztényi szereteten“ alapított HVNGARIA kírályának jegyzőjénél a 
római katolikus egyház, a szocialista pártok, vagy a demokraták? Ők biztosan más Anonymust 
olvastak, ha példaképnek teszik és szobrot is állítottak neki. Milyen érzéssel olvashatják ezt a 
román, vagy szláv emberek? Anonymus azért mást is írt a Felvidékről (Szlovákia). Újra 
Marjalaki gyűjteményéből: «Árpád vezér... sok vitézeket külde hadjáratra, kik neki Gumur és 
Nougrod (Gömör és Nógrád) vár népét meghódítsák. Tábort ütének az Ipoly, vize mellett. 
Akkor az azon földet lakó szlávság, kik előbb Salán vezér emberei voltak... magok szabad 
akaratjából meghódolának nekik... midőn látták, hogy a sok nép nekik harc nélkül meghódolt... 
a föld előkelő lakosainak, kik fiaikat tuszokul adták, különféle ajándékokat osztanak, őket szép 
szóval háború nélkül Árpád vezér uralma alá hajtják s a hadjáratra magokkal vivék» (t. i. a 
nyitrai csehek és szlávok ellen). (33. §.). Az egyszerű ember ebből ezt is ki olvashatja: 
Nógrádban és Gömörben „szlávok“ éltek (erről ne feledkezzünk el „ akik az egész világon a 
leghitványabb emberek“), azok  módosabbjainak a gyerekeit a „szeretet és bizalom“ jeléül 
„túszul“ vették, akik ingadoztak azokat ajándékokkal megvették.  Ma a „túsz”-szedőket 
teroristáknak, az „ajándékozást“ korupciónak nevezik. Úgy látszik a mai „elit“-nek volt kitől 
örökölni a hagyományokat. Mára ezen alapul az egész globalizált civilizáció működése. 
A „ nyitrai csehek és szlávok“ sem lehet elírás, mert másutt ez van írva: «Zobor (Zubur) a 
csehek segítségével eléjök mene... a magyarok (ide turkot, vagy hungarust kellene írni) a 
csehek és szlávok közül sokat agyonnyilaznak vala... a csehek és minden nyitrai szlávok 
futásnak eredének és Nyitra várába zárkózának, valamennyi nemes tuszokul adá nekik fiait és 
azon föld minden népei meghódolának nekik a Vág vizéig.» (36. §.). Itt az a kérdés: A csehek 
nem szlávok? Nyitránál mégis éltek szlávok? A túszszedés teljesen normális volt? Kiket 
érthetünk a „minden népei“ alatt? A „túsz“ szedés fő foglalkozás volt az biztos: «Vasvárt 
vevék be s a lakosok fiait tuszokul szedék. Innen Tihanyhoz jutának és a népeket meghódítván 
s a lakosoknak tuszokul vett fiaival... Árpád vezért különféle ajándékokkal üdvözlék s a 
lakosok zálogba vetett fiait a vezérnek bemutaták.» (49. §.) - és még lehetne egypár ilyen 
idézet. Vasvárt ki lakta akkor? „Szlávok“, vagy „minden nép“, vagy „magyarok“, akik 
szeretettel fogadták a fiaikat túszul vevőket? 

A csehek ügyesen kitalálták, hogy Vratislav nevű hercegük nevét összekeverjék Wroclaw, 
Szilézia fővárosa lengyel alapítója és névadója, Vratislav hagyományával. Erre szükségük volt, 
mert így lophatták Pozsony köré a déli, bajor Brazlavo, szláv Braslav, annak latinosított nevén 
Vratislaus vezér hagyományát, aki azonban Karinthia fővárosának a Klagenfurt melletti 
Moosburgnak volt a parancsnoka. Ő a Brezalauspurc, tehát a saját vára melletti csatában esett 



el 907-ben, Theotmár salzburgi érsekkel és két püspökével együtt. Itt semmisült meg a 907-es 
kampányban pár óra leforgása alatt a bajor déli sereg, a déli ék. Ezt követően semmisítették 
meg a magyarok a Dunától északra lévő frank sereget is, amit a palatinus, Liutprand vezetett, 
majd a hajóhadat Ennsburg közelében. Mindez azonban igen távol volt Pozsonytól. Aventinus 
szedte össze az anyagot, régi iratokból 1500 körül. De ő világosan megmondja, hogy 
Brezalauspurc a Dunától Délre van és Pozsonyra írásaiban következetesen a Posonium nevet 
használja. Nem keveri össze Karinthia fővárosával, Brezalauspurc-al. Ott székelt eredetileg 
Arnulf, Karlman fia és Brwin, akit Pribinának neveztek el a csehek és fia Kocel. Sosem jártak 
Zalaváron. Hagyják már békén a régi írókat, ők tisztességesen leírták, amit tudtak. És Híres 
Pozsony váráról meg fogadjuk el, hogy azt nem alapította semmiféle morva herceg és ezért 
nem lehetett sem Szilézia, sem Karinthia fővárosa. Talán az igazi nevét is megérdemelné, hogy 
vissza kapja. Talán Rudolf Chmel ezzel törődhetne. 

Ebből a részből következtethetünk arra, hogy milyen, ki által kialakított történelmet örököltek a 
szlovákok. A cseheknek, majd a csehszlovákiai történészeknek nagyon is benne van a kezük a 
„nagymoráviázásban“ és a többi keveredésben. A csehekre úgy „elitesen-diplomatikusan” azt 
mondjuk „ügyesen kitaláláták“, pedig a helyes az, ha kimondjuk hazudnak, mint ahogy 
hazudnak a hivatalos magyar és szlovák történészek és azok a politikusok is, akik ezen 
hazugságok alapján uszítgatják a nemzeteket egymás ellen. Ez alól nem kivétel a cikk írója 
sem, mert Rudolf Chmel helyett az arra illetékesebbeknek kellene üzengetnie. Mindenekelőtt 
a kifejezéseket kellene helyesen fordítani, és a tartalmukat a helyére tenni, akkor nem lehetne 
lépten nyomon ilyeneket olvasni: Ugyan kinek jutna eszébe a törökkel folytatott élet-halál 
küzdelmünk egyik legbátrabb hazafiától, a horvát származású szigetvári hőstől,  Zrínyi 
Miklóstól, vagy dédunokájától, az azonos nevet viselő jeles magyar költőtől és államférfitól 
elvitatni a nemzetünkhöz való tartozás előjogát? Ez utóbbitól származik az az elgondolkodtató 
kijelentés, mely így hangzik: „Horvát vagyok, tehát magyar!“ . Bizony ezen el kellene 
gondolkozni, miként lehet egy horvát, magyar. Hosszú lenne leírni, de úgy, mint ahogy a sok 
nemzetiségű, sok nyelvű HVNGARIA-ból valamikor Magyar Királyság lett és mikor nyelvi 
alapon is ezt akarták érvényesíteni, akkor elkezdődött az ellenségeskedés, a bomlás. Ma is 
értelmezhetőbb lenne ha „Horvát vagyok, tehát hungarus!“ lenne a kijelentés. 
 
A Bugacon és Bösztörpusztán gyülekezőknek és tanácskozóknak tehát a fentiek értelmében 
üzenem, hogy legyenek okosak és higgadtak, mert a történelem kutatása felelősség.  
Ez a Felvidék és az egész magyarság érdeke. 
  
Geönczeöl Gyula 
Sziklavidék. 
2011. Július 25. 
  
Bugacon és Bösztörpusztán a rendezvények lezajlottak, oda üzenni már nem érdemes. A 
rendezők és a tanácskozók már azt is tudják mennyi a nyereségük, mennyi pénzt szakítottak, 
mert ma ez a mérvadó, az igazsághoz közelítés közülük nagyon keveseket érdekel. Az elitnek 
üzenni nem lehet, mert azok szintén el vannak foglalva a pénz hajszolásával és fogalmuk sincs, 
milyen a reális világ. Az újkori Tiborcok panaszait nincs aki meghallgassa. Máskülönben sem 
akartam senkinek üzenni, csak barátaim kérdezték, mi a véleményem a cikkről? Amikor láttam 
mennyi érdekességre akadtam azt gondoltam nem baj, ha mások is elolvassák a véleményemet.  
  
 
Varga István  
2011 szeptember 7., Fülek 
 


