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V e r e c k e  é s  E u r ó p a 64 
 

  
Mi Verecke, vagy mi a verecke? Hol van Verecke? Hány Verecke van? Vereckénél van-é 

Verccke? Talán Berecknél van Verccke? Azon a Hágón jött-é Árpád fejedelem, amit ma Ve-

reckének hívnak? E szavunk nem magyar hangzású, s ugyanakkor nem idegen. E szó régi lovas 

népek szavainak, papok és hivatalnokok általi torzítása. Ilyen torzításokkal tele van a Magyarok 

Országa, itt a papok többnyire idegenek voltának, s a magyar megnevezéseket, latinosan, ger-

mánosan, szlávosan, stb. írták le. Midőn előretört a magyar írásmód, az idegen nyelvtan szerint 

írt – azaz torzított – magyar neveket magyarul olvasták, ezáltal az eredeti alak eltorzult. 

Talán a legegyszerűbb példa erre a bodrogközi Királyhelmec. A Helmecről le van írva, 

hogy miért ukrán, román, orosz, lengyel, tót, cseh, bolgár stb. eredetű. A magyar nyelvészek, 

néprajzosok, történészek különböző idegen eredeteken vitatkoznak, marják egymást. Minden-

kit elismernek, csak a magyart nem. Pedig a dolog nyitja végtelenül egyszerű. A királyról most 

nem beszélek, mert az sokféleképpen íratott-írattatott. A Helmec eredeti hangzása halmok. Az 

Árpád-kori idegen pap ezt latinosan halmoc-nak vagy holmoc-nak írta. Töhangváltással lett 

helmec, ami magyarul olvasva a Helmecet adja. Tehát Királyhelmec nem más, mint Királyi 

Halmok. Erről tanúskodik a régészet. Királyhelmec, Kiskövesd, Nagykövesd vidéke tele van 

fejedelmi sírokkal, ha úgy tetszik királyi (sír)halmokkal-halmoc-kal. 

Tehát a nevek torzításánál számolnunk kell a latinos c–k átmenettel. A latin t-t c-nek es 

olvassák, innen van a t–c átmenet. Aztán itt van a germán v–f elváltozás. Amit a magyar f-nek 

mondott, a germán v-nek írta, majd a kései magyar v-nek olvasta. A cirill betűvel es kapirgáló 

szláv (főleg cseh) papok latinul tanultának, s keveredett bennük a két ábécé. Pl. Ami a ciriliká-

ban B-nek íratik, az v-nek ejtetik ki. Tehát gyakran megesett, hogy a v helyett B-t irtanak. A 

szlávok, germánok kiejtésben nem tudják megkülönböztetni a d-t a t-től, az s(z)- a z-től, stb. 

Miért nem tudja ezt a mai napig kimondani a legtöbb r. k. pap? A szlávoknak nincsenek ö, ü. 

ő, ű betűik, ezért ezeket a betűket o, ó, u, ú, e, c stb. betűkre torzították. 

Mostan már visszatérhetek Vereckéhez. A szoros létezik, de az nem az egyedüli verecke. 

A Verccke elnevezés létezik, de maga Árpád nem ottan jött be, s a Vereckének a Magyarok 

bejöveteléhez semmi köze. Mi van hát? Hamisítvány és hazugság! Vagy talán csak sajnálatos 

sokszori tévedés? Tévesztendés? Tudományos tévesztendés? Ököritatás? 

Nézzük csak meg a germán v–f átmenetet. Verecke, ferecke. Latinos átmenettel feretke, 

féretke. Netán fúratka? Átvereckedtenek valahol, átfértenek-féreckedlenek valamin, átfurac-

kodtanak valahol? Hol? Sok a kérdés és sok a Verecke. Sok helyen jöttének eleink, sok szoro-

sokon által. Sok a Verccke! A Berecki szoros es csak Verecki szoros! Ez arra utal, hogy Berec-

ket a szláv papok írták le először. Tele van a Kárpátok Vereckével. A Verecke a szoroson való 

átférésre. általfurakodásra, átverekedésre utal. Átfér, átfurakodik, átverekedik a Murány vize a 

sziklák közötti szurdokokban a Sajó völgyére, s a falu neve, hol átér: Beretke. A Túróc vize 

átfurakodik a Vághoz, s a kisváros neve Furatka volt. A betelepedett szlávok által torzítva: 

Vrulka, Vrútky. A magyarosító magyarok által megmagyarosítva: Ruttka. Tehát a magyar el-

nevezéseket a Felföldön a szlávok átvettek és eltorzították, a torz szavakat a magyarok meg-

próbálták magyarosítani, mely dolog által újratorzítás jött létre. Ezért van az, hogy egy Mária 

Terézia iskolarendszer által kioktatott magyar nyelvész mindent a fantomszlávképre vezet visz-

sza. 

                                                           
64 Honfoglalásunk és előzményei. Keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében. A Ti-
zenegyedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Ötödik Magyar Történelmi Iskola előadási és iratai. Tapolca, 
1996. Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20. ki-
adványa. Budapest–Zürich, 1997. http://mek.oszk.hu/06500/06503/06503.pdf pp. 171-173.     

http://mek.oszk.hu/06500/06503/06503.pdf


52 
 

A Felföldi elnevezésekhez még visszatérek, szólnék két szláv szóról. A kapun át lehet 

jönni, mint a szoroson, a kapu dísszel van kiverettettve. Szoros, Verecke, Veret. A kapu szlávul: 

Vrata. Az átengedő B–v átmenettel lesz a brata, s mivel a cirill t hasonlít az n-re, újabb fél-

analfabetizmussal jő létre a brana, ami szintén bejáratot jelent. 

Szép a Feszty körkép, szépen élethűen meg van festve a ma Vereckének nevezett szoros. 

Ám a kérdés az: melyik vereckén jött be a Fejedelem? Különböző népcsoportjai más-más ve-

reckéken keresztül jöttének. Árpád Fejedelem valószínűleg Váradfánál ért át a Kárpátokon. 

Váradfánál várták a nyugatiak elől menekülő avar és fehér kun, azaz palóc népcsoportok. E 

helyen ma város áll. A neve el lett torzítva a szláv papok által. Váradfa ma cirill B-vel kezdődik. 

Bárdfa. A Tapoly tápláló vize vezette a népet. Varan(d)nán es várták volna, de a Fejedelem 

népének át kellett törnie a lázadó Laborcs földjére a Laborc völgyébe. A lázadók leverése után 

Ungvár és Nagykapos között pihentek meg, bevárva a többi Vereckétől érkező népeket. Ezen 

népeket a szorosok után a Tisza jobboldali mellékfolyói vezették. Mindegyik folyó valamelyik 

Vereckétől ered. Ezen Vereckék a Váradfai hágótól a Tisza forrásáig vannak. Ám volt több 

Verecke es, egészen lefelé a Berecki szorosig. Ezen hágók folyói a Tisza baloldali mellékfolyói, 

s ahol az összes Verccke folyói egybegyűlnek, az a Maros és a Tisza összeömlésének a helye, 

a ma es ünnepelt: Pusztaszer. 

Árpád népeinek bejövetelét nem lehet egy helyhez, egy Vereckéhez kötni. Magának Ár-

pádnak a bejövetelét igen és az nagy valószínűséggel nem a Feszty által megfestett Verccke. 

Ám ez a kép értékét nem kisebbíti.  

Nézzük csak a Felföldi és más elnevezéseket. Itten nem akarok a palóc hangzatokba és a 

székely rovátkákba bonyolódni. Kezdeném ottan, hogy a pozsonyi csata után Árpád Országa 

keletről egy részen, s nyugatról egy részen ugyanolyan nevű folyóval volt határolva. A Mold-

vával. Ehhez meg kell említenem azt, hogy a szláv -ov, -ova, -ove, -ovi nem más, mint a lovas 

népek övé szava. Ez mind birtokot jelent. Tehát az övé, Csehországban ott van Tas földje. Ta-

sov. A Moldova a folyón lévő átkelő, azaz a rév birtoklatát jelenti. 

A régi vallás neve bűn volt. A vallás híve volt a bűnös. A csehországi Moldva folyó partja 

tele van Benesov-val. Azaz a régi vallás birtoklójával. (Ez nem a XX. század legnagyobb nép-

nyomorítójáról lett elnevezve. Ezen nevek ezerévvel is korábbiak.). Itt van a türk elnevezés 

eltorzítása, Turc. Ebből van Túróc vármegye, de a huszita bandavezér szülőhelye, Trocnov es, 

amelynek jelentése: a türkök nagy birtoka. 

Csehország tele van Chlum-mal ami halom. Továbbá tele van túr-ral, tér-rel, tvr-rel tr-rel 

valamint st-vel, szt-vel, mint az Isten és a Kereszt. A többit ne es említsem. Kérném a kedves 

olvasót, hogy vegye azt a fáradtságot, s egy szláv település hegy és vízrajzi térképén jelölje ki 

a fenn említett betűkapcsolatokat. Igen meg fog lepődni és látni fogja, meddig terjedt Árpád 

birodalmának a határa. S ha belegondol, hogy a kimondhatatlan Brno nem más, mint Várna, 

meg lesz a véleménye a szláv hittérítőkről. Kik es lehettenek valójában? 

A két Napkultúra, a Pa és a Ra között jöttének létre a Para-val kezdődő városok. Atilla 

király birodalmának szélén volt Par(a)is, Árpádénak a szélén volt P(a)rága, Par(a)dubice. Ezen 

utolsó mellett van egy falu. Uhersko. Azaz Hungária. Csehország belsejében. Nem ez az egye-

düli. Uher-rel kezdődő elnevezés, szép számmal van a térképen. 

A Felvidéken, a mai Morvaországban, Csehország nagy részén az elnevezések a hun és 

avar korokból származnak, csak el vannak kissé torzítva. Ez a torzítás félrevezette az egész 

magyar néprajzot és nyelvészetet. Miért kell Pőstény-t a szláv fütyülőből levezetni, amikoron 

az P (azaz Nap) Isten, mint Pest és Pécs. Sajnos az Okleveles65 magyar tudós arra lett tanítva, 

hogy igyekezzen mindenkit meggyőzni arról, hogy itt semmise magyar, mindent a nyugattól és 

a szlávoktól vettünk át. De vajon át lehet-é venni valamit olyan népektől, pl. a szlávoktól, kik-

nek az 1200-as évekig nem volt igeragozásuk, nincsenek eredeti előjárószavaik, számneveik, 
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birtokos névmásaik, stb. Minden szláv államot mások – nem szlávok – alapítottanak. Ma egyet-

len szláv fővárosnak nincs szláv neve. Prágáról már szóltam, Varsó-Warszawa-Város övé. Azaz 

az ővárosa. Moszkva-Ma szék övé. Pünkösdi királyság, vagy téli szállás. Kijevet Kéve építtette, 

Minszk pedig Menőszék. A Zagreb-ban a za átvett elöljáró, a greb pedig az áldozati helynek, a 

Beregnek a torzított félreolvasása. A Beograd fordítás, de se a beo, se a grad nem szláv eredetű. 

A bosnyákok elszlávosodott besenyők, fővárosuk szer-rel kezdődik, s ennek jövőt adnak. Ljubl-

janát a durvasága miatt kihagyom és a Bratislavának csúfolt Koronázó várost es. Van még egy 

volt főváros Krakkó. Kerekkő. A szláv népek neveit es mindig mások adták, önmagukat talán 

meg se tudták nevezni. Ezeket se részletezem a durvaságuk miatt. 

Szólnék még Európáról. Mindenki oda igyekezne, bár senkiforma politikusok nem es sej-

tik, mit rejt e szó önmagában. Azt, amit a nyugati világ évszázadok óta nem akar. Mit nem akar? 

A Pa(n) kultúrát. E kultúrát nemcsak a Kárpátok belsejében üldözték, hanem Amerika szerte, 

sőt világszerte. Európa értelmét a palócok őrizték meg. Euraopa. Azaz: E ura o pa. Ha úgy 

tetszik. Ennek ura a Pa kultúra. Igenám! Csak ez Ázsia felől nézve A(nnak) ura o pa. S ha ez 

megodatik akkoron van az Aurapoad. Árpád. Ezen fejtegetésnek a székely rovásírásban sokkal 

nagyobb értelme van, s a palóc hangzatok ennek az értelmét csak növelik. Ezt most a dolog 

bonyolultsága miatt nem részletezem. Tény az, hogy Árpád és népe ide küldetéssel jött, s meg-

értésre nem talált. Árpád már a nevét es a leendő feladat elvégzése érdekében kapta. Európa 

Árpádnak lett ítélve, bár nem tudni azt, hogy területileg ez a mai földrajzi Európa-é. A ma 

sokszor hangoztatott európai eszmét a lovas népek képviselői – közöttük Árpád fejedelem es  – 

hozták a földrajzi Európába, s Szt. István íratta le először latin betűvel, bár már a Kárpátok 

belsejében azelőtt es íratlan törvénybe volt iktatva. Sajnos ezen szellem az Erdélyi Fejedelem-

ség megszűntével véget ért. S mi még sajnosabb: az indián-, néger-, arab-, stb., irtók, a baszkok, 

katalánok, bretonok, írek, skótok, stb. mészárosai tanítanak minket békés egymásmelletti 

élésre, történelemre, megértésre Európa szellemében. Ez az önmagát fejlettnek nevező Európa 

tanulhatna Atilla hunjaitól, kik nem bántották a fegyvertelen embert, s tanulhatna az indiánok-

tól, kik eldobták fegyvereiket, ha az ellenségnek csak a puszta keze volt. A lovas népek eszméi 

Európában csak szépen csengő hangzatos üres szavakra maradtak, alakultának át. Mi ma Eu-

rópa? Hol van, E Ura a Pa? 
 

 

  


