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Egy nagyon kellemes meglepetésben részesült az
Osservatorio Letterario szerkesztősége: május 11-én
adták fel ezt a kizárólagosan angolul írt könyvet,
amelyet most szeretnék folyóiratunk
tisztelt
olvasóinak bemutatni. Nagyon szívesen teszem, már
csak azért is, mert az etruszk-magyar témák mellett
jó hosszú ideje figyelemmel kísérem népünk
történelméről szóló legújabb kutatási eredményeket is
mind szakmai továbbképzés miatt, mind természetes
egyéni kíváncsiságból. Még nagyobb örömömre
szolgál az a tény, hogy a hazaiak mellett más
nemzetek kutatói, tudósai is foglalkoznak hazánk,
népünk történelmével, és sok esetben hasonló
eredményekre jutnak mint hazánk fiai. Míg az egész
világon mozog a föld, addig a Magyar Tudományos
Akadémia továbbra is hallgat, statikus ez ügyekben,
még meg sem cáfolja a legújabb eredményeket,
amelyek a korábbi, általa el nem ismert kutatási
eredményeket támasztják alá akár magyar, akár
egyetemes történelmi viszonylatban.
A szerző, Michelangelo Naddeo kutatási kritériumai
ugyanazok voltak, amelyek szerint Kiszely István és
Magyar Adorján végezték kutatásaikat. A szerző
Eurázsiában a pannonok
(Közép-Európa széles
területén élő őshonos nép) által hátrahagyott
kulturális
jelzőnyomra
talált,
amely
alapján
rekonstruálható a vándorlásaik. [N.b. a pannonok
tehát - dőlt betűvel szedve -!]
Fontosnak tartom aláhúzni a szerző felhívását,
hogy a könyvet
ne soroljuk a linguisztika
kategóriájába.
Ez a könyv egy trilógia második
kötete, amelyben elődeink honfoglalását
területvisszafoglalásnak nevezi, s hangsúlyozza a szerző,
hogy e dokumentációkkal bizonyított – és nem
feltételezett – kutatási eredményei szerint Európa
egész történelmét újra kell írni!
Többek között tudomást szerezhetünk arról, hogy
az utolsó két évszázadban a történettudománykutatás, a régészet, a nyelvészet a legjobb európai
tartalékokat arra fordította, hogy bebizonyítsa és
valorizálja kontinensünk idoeurópai identitását.
Azonban Európa nem volt lakatlan az idoeurópai
sztyeppe lakók érkezésekor, mint ahogy egyesek ezt a
véleményt tartották fent! Milyen örökséget kaptunk
Európa első őslakosaitól? Kik voltak ők, hogyan éltek,
imádkoztak,
beszéltek?
Milyen
társadalommal,
művészettel intézményrendszerrel rendelkeztek?
A szerzőnek az a szándéka, hogy visszanyerje
európai öntudatunk számára legrégebbi őseink
örökségét.
Ehhez hozzáfűzi – nem zárván ki a
finnugor eredetet – az alábbiakat: «Célom, hogy
mindannyian együtt, egyformán és jogosan
büszkék lehessünk kultúránk közös finnugor,
szaharai, és indoeurópai eredeteire.»

Íme e kötetben tárgyalt témakörök:
A pannonok kultúrális öröksége Európában,
Az ugor-finn örökség (elő indo-európai) Európában,
A pannonok vándorlásai (Out of Pannonia),
A selyem útja,
A rovások Ázsiában,
A pannonok Közép-Ázsiában hagyott öröksége,
A magyarok adalékai a kínai civilizációnak,
A magyarok Japánban?
A magyarok Európába hozott kulturális öröksége.
A fentiekben felsorolt témák keretében az alábbi,
képanyaggal illusztrált írásokról és ábécékről
olvashatunk: a kárpáti írás, az indián írás, Flaviorovások (VUARK), Ogham kódja,a kelta fonológia,
kriptográfia, ázsiai rovások, Esik-rovásírás, orkhoni
(török) rovások, jeniszeji rovások, koki török rovások,
pannon rovásírás, magyar rovásírás, etruszk írás,
etrusz ábécé, etruszk számok, a finnugor elmélet, a
tochariáni nyelv, a tochariáni fonológia, a tochariáni
genetikai szám stb. A szerző kifejezetten magyar
kifejezéseket használ az angol nyelvű szövegében,
mint pl. honfoglalás, magyar, rovás, rovásírás.
Az elmúlt két évszázadban az európai történelmi,
régészeti és nyelvészeti kutatások azzal voltak
elfoglalva, hogy a kontinensünk indoeurópai
identitását bizonyítsák és hangsúlyozzák.

A könyv – a trilógia második kötete – angolul írt
nyelvezete rendkívül tömör, nem akadémikus; de az
állítások (melyek nem feltételezések, hanem
dokumentumokkal alátámasztott tények) lényege
minden könyv igazi értéke:
....Az „Old Europe” már 4000 éve tudott írni: a
finnugor népek már akkor feltalálták az ábécét... Az
indoeuropeisztika alapjaként tisztelt Grimm törvényei,
tévesek... A magyarok még Európában voltak az
időszámításunk előtti II. évezred végén, és a
„Honfoglalás” ősi területeik visszahódítása
volt... A föníciaiak azoktól a pre-görög népektől
vették át az ábécéjüket, akikről már Hérodotosz is azt
állította, hogy volt ábécéjük... Az etruszkoktól...

Ezekről és sok minden másról szól a trilógia: a
második kötet alátámasztja az elsőt, és a harmadik
(melyben egy Kr. előtt XVI. századból származó
dokumentumot tesz közzé a szerző) igazolja az a
háromkötetes munka állításainak valódiságát.
Most pedig íme egy kis kóstoló a germán
rovásokkal és a honfoglalással kapcsolatban:
I. A GERMÁN ROVÁSOK (RÚNÁK)... EGY FINN
ÁBÉCÉ!
Kr. előtt a II. évezred elején az észak-európai
Flaviában létezett egy 16 betűből álló rúnaábécé,
melyet a Flavia területén élő finnugor népek
használtak. Ez az ábécé egy olyan finn nyelv írásos
megjelenítésére született, melyből a mai finn nyelv
alakult ki.
Amikor a sztyeppeiek (Steppici) a sztyeppékről
Európába érkeztek, nem volt ábécéjük, és nem tudtak
írni!
Kr. előtt a II. évezred második felében a germánok
(Germanici),
akik
vegyes
flavio-sztyeppei
(flaviosteppico) nép volt, a flavio rúnaírást kezdték
használni, megváltoztatták bizonyos betűk kiejtését,
később az ábécé végéhez hozzátettek betűket, végül
több betűt is belefoglaltak. Összesen egy „ætt”-t
tettek hozzá. Végül a rúnákból egy 24 betűből álló
ábécé lett. Amint azonban a germánok elvándoroltak,
a vikingek ismét egy 16 betűből álló ábécét kezdtek
használni, mely megfelelt régi fonológiájuknak.
A fonémák ilyen drasztikus és szokatlan csökkenése
eddig megmagyarázatlan és megmagyarázhatatlan
maradt!
Az indoeuropeisták úgy vélik, hogy az indoeurópai
egy [o] nyelv volt, mely egy bizonyos időszakban, a
(protogermánban
(protogermánicóban)
[a]-vá
változott, hogy aztán ismét visszaváltozzék [o]-vá a
modern germán nyelvekben. Az [a] időszak egy, az
[o]-val nem rendelkező finn szubsztrátum által
beindított változás volt. Ugyanez okozta, hogy a
változó indoeurópai hangsúly Flaviában az első
szótagon állandósult.
A szerző azt írja, hogy a finnek már az
indoeurópaiak érkezésekor nemcsak írni tudtak,
hanem egyenesen képesek voltak... beszélni is.
Azt is olvashatjuk, hogy az ókori Európa nyelveinek
fonológiája nagyon szűkös volt, míg az újonnan
érkező indoeurópaiak hangtana gazdag
volt
hehezetes mássalhangzókban és zöngés hangokban.
A két nép nyelvének keveredéséből született a mai
európai fonológia. Ez a folyamat azonban
összeegyeztethetetlen volt az indoeuropeisztika
bizonyos “törvényeivel”. Grimm „törvénye”... egyike
volt a meséinek!
Az indoeurópaiak érkezése előtt talán a baszk terület
kivételével Európa, ha nem is nyelvészeti, de hangtani
szempontból homogén terület volt.

II. HONFOGLALÁS... A MAGYAROK VISSZATÉRÉSE EURÓPAI HAZÁJUKBA
A Kr. e. második évszázadban a Pannonici (egy
európai Flavio népesség mely megírta a Vinča jeleit) a
16 betűs Flavio VUARK ábécét használták (ld. az előző
kötetet).
A Kr. előtti első évezred határán, a keltai
asszimilálás előtt néhány pannon (Pannonico)
elvándorolt és a Zungaria környékén Közép-Ázsiában
letelepedett. Ez a nép magával vitte saját ábécéjét,
kodofikálta és Ázsia egy nagy területén terjesztette.
A legrégibb VUARK Pannon írást Közép Ázsiában
találták. Az írás a Kr. előtti V. századra vezethető
vissza és megerősíti a rovás jóval korábbi létezését,
mint ahogy eddig lehetségesnek vélték. Ez az írás
olyan betűtípusokból áll, melyek léteztek már a Kr.
előtti XIV. században a pannon (Pannonico)
ábécében, az etruszk és a görög ábécében (ld. a
következő kötetet). Az írás olyan betűjeleket és
kötéseket tartalmaz, melyeket később Szibéria és DélKína írásaiban használnak.
A pannon (Pannonico) pazyrykói nép (közép-ázsiai
szent helyük nevéből) feltárták a Selyem Útját a
Zungaria Kapun keresztül legalább 2.500 évvel ezelőtt
és megalapították a "China Settlements"-et a Selyem
Útja mellett Loulantól (Tarim-medence) a Sárga folyó
torkolatáig, egészen a dél-kínai Yunnanig.
Gazdag nép lettek, aranyékszereket, keltai gyártású
selyemruhákat viseltek. Ugyanazt a kúpalakú kalapot
használták, amelyik Európában is használatos volt az
indoeurópaiak érkezése előtt. Megengedhettek
maguknak egzotikus fűszereket és sírjaikba egész
vagyonokat vittek magukkal.
A Kr. e. 160-ban a mai Kína területéről származó
Pazyryko népesség, a kínaiak szövetségese áttelepült
a Selyem Útja észak nyugati szakaszára, annyira,
hogy megszakítás nélkül megszállták a Turris
Lapideától a Donon fekvő Tanaisig nyúló szakaszt,
mely a Selyem északi útjának nyugati végállomása.
Egyidejűleg a kínaiak elkezdték a Gan Su folyó
megszállását, Kr. e. 138-ban befejezték a Nagy Kínai
Fal meghosszabbítását, hogy a hunoktól meg tudják
védeni a folyósót. A Kr. e. II. század végén teljes
egészében ellenőrizték a Selyem Útja nyugati
szakaszát, Chang'antól Turris Lapideáig.
A selyem útján a kereskedelem elszegényedett
miután a római fejedelem Kr. u. 166 - ban
megnyitotta a tengeri utat; még jobban csökkent
Róma hanyatlásával. Kr. u. 330-ban a kínaiak
elhagyták az erődöket, amelyek a Selyem Útja keleti
szakaszát védték.
A IX. század közepén az uigurok - egy török
népség -, elfoglalták a Tarim öblöt, ahol századok óta
az arsik laktak, egy ugri nyelvű Pazyryko nép. Az
arsik, az alánok, a seresek és más Flavio népek ekkor
elhagyták Közép-Ázsiát, a Volga és a Don közötti
területeken gyűltek össze, létesítettek egy federációt
és 895-ben visszahódították az atavic földjeik
tulajdonjogát (Pannonia – Honfoglalás). A magyarok
még ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a rovást és
ugyanazokat a számokat használták mint 2.000
évvel azelőtt Európában.
Az ábécék kutatása megerősít egy nagy

mennyiségű régi és új antropológusok, nyelvtudósok,
örökléstan tudósok és történettudósok által már
megtalált bizonyítékot. Ezen bizonyítékok nagy része
nem is új, hanem régi nyilvánvalóság, amit senki nem
kapcsolt össze vagy nem volt érdeke összekapcsolni a
magyarok történelmével... vagy inkább az „árjkák”-kal
akarták összekapcsolni!
Ez a könyv azt írja le, hogyan lettek a pannonok
(Pannonici) előbb pazyrykók, majd magyarok.
Ez a kutatás az orosz és kínai iratok újabban
könnyebb hozzáférhetőségének köszönhetően volt
lehetséges.
E cikk befejezéseként íme egy elődeink hónapmegjelölése szerint is beosztott ez évi (2007) naptár,
amelynek hátlapján Magyar Adorján által összeállított
székely-magyar rovásírás ábécéjét láthatjuk elődjeink
hőgyészi, várpalotai, törteli üstjeinek képével:

Végezetül vessünk egy pillantást az alábbi ősmagyar,
etruszk és római számjegyekre, amelyekre a könyv szerzője
fel is hívja az olvasók figyelmét:

A fenti számokkal kapcsolatban a szerző az alábbi
kérdéseket veti fel:
«Hogy lehetséges, hogy a magyarok jóval az
etruszkok előtt ugyanúgy írták a számaikat, mint 1500
évvel ezelőtt, s nem az etruszkoktól vették át (pl.
XIIII és nem XIV) és még egyenesen balról olvastak?
Miért nem használták a római számokat, hiszen abban
az
időben
egész
Európa
területén
azok
konszolidálódtak? Miért voltai a Fláviók által kitalált
számokkal teljesen megegyezők az övéik?»
A szerző zárójelben dőlt betűkkel szedve
megjegyzi: «A magyar számok túléltek, mert az
Egyház azt gondola, hogy római számokról van szó!»
1) Folytatjuk
B. Tamás-Tarr Melinda

Íme a hónapok elnevezése (január/fergeteg hava,
február/jégbontó hava, március/kikelet hava, április/szelek hava, május/ígéret hava, június/napisten
hava, július/áldás hava, augusztus/kenyér hava,
szeptember/földanya hava, október/megvető hava,
november/enyészet hava, december/álom hava):

