
„A Honfoglalás... a magyarok visszatérése európai hazájukba című könyvemben mintegy 
ötven olyan kulturális markert soroltam fel, melyek Közép-Európából KözépÁzsiába 
"vándoroltak", majd visszatértek a magyarokkal a honfoglalás idején. Ezek közül 
kiválasztottam kettőt, a művészetet és a vallást, majd további kutatásokat végeztem régészeti 
leletek tanulmányozásával. Több ezer olyan képet gyűjtöttem össze régészeti leletekről, 
amelyek bizonyítják, hogy számos, indoeurópaiak előtti motívum és szakrális szimbólum a 
Kárpát-medencéből származik.” 

 Michelangelo Naddeo és a Tárih-i Üngürüsz 

Michelangelo Naddeo könyvét az írástörténetről angolul elolvastam, tehát ez a második 
munkája, amit ebben a riportban említenek. Valóban kiváló munka. 

Mivel a Tárih-i Üngürüsz kiadását háromszor oldottam meg és mert magáról a munkáról több 
előadást tartottam, M. Naddeo munkájáról annyit el kell mondanom, hogy teljes mértékben 
igazolja a TÜ, vagyis az őskrónika adatait, mert Naddeo Pannonicus, pannóniai írásnak és a 
legrégebbi írásnak nevezi a rovásírást, egyben kimutatja az ősi írást megalkotó ősnépet a 
pannóniait, amelynek nyelve a mai magyar nyelv őse. Naddeo nem véletlenül akadt erre a 
nyomra, hiszen etruszk kutatással kezdte és annak eredete a Kárpát-medencébe vezet vissza. 
Amit a TÜ is elmond. 

Munkája kitűnő válaszokat ad a magyar és Turáni népek fejlődés történetére is. Magyarán, 
megoldja a keleti népekhez fűződő kapcsolataink által felvetett kérdéseket és kimutatja a 
Pannóniai ősnép létét. Vagyis a Pannóniaiakét. 

   
Ezt teszi a TÜ is, mert a hunok, Kr. e. 513 -ban a Kárpát – medencébe való érkezését leírja, 
amikor leválnak I. Dáriusz – II. Sargon perzsa sah büntetőhadjáratáról a szkíták ellen, és a 
hunok megállapítják, hogy a pannóniaiak az ő nyelvüket beszélik. Vagyis a kárpát - medencei 
ősnép létét a TÜ írásos híradása is bizonyítja. 

 
Talán ezért olyan bonyolult feladat ennek az ősnépnek a kiirtása, amit a habsburgok, vagy 
bérencük Stur Lajos próbált meg nyelvtörvényekkel, terrorral, stb., Utódaiknak, tehát 
Slotáéknak és kommunista tömegembereiknek pedig érdemben, ezen adatok alapján kell 
válaszolni. 

 
És ne feledkezzünk meg a nyugati kultúrákról sem, amelyek soha semmilyen szerződést 
velünk nem tartottak be és mert ez keleten ma sem elfogadható. A szerződéseket nem lehet 
megszegni. Főként említem az 1918 nov. 4-5.-i páduai fegyverszüneti egyezményt, ami 
segített minket abban, hogy kiváljunk egy háborúból, amihez semmi közünk nem volt, de 
amiből semmit sem tartottak be. Márpedig Versailles-ban ennek alapján kellett volna 
viselkedni. Dehát, 1918 a nyugat alkonyának kezdete. 

 
A cél az, hogy széles körben ragaszkodjunk a tényekhez és semmi zavaros ideológiai mesét 
ne fogadjunk el örökségünkről, legyen az jog, kultúra. nyelv, történelem, bármi. Mindig 
legyünk a saját magunk jogászai, történészei, irodalmárai, stb. Több munkát jelent, de ez a 
helyes út és MEGÉRI. 
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