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„LOVAS BIBLIA” megírását követően, már a nyomdai munkálatok ideje alatt jelent meg az a szenzációs 

hír, hogy III. Béla genetikai vizsgálata alapján az Árpád-ház a (Tokharok/Jüecsinek, majd Nagy Sándor 

által is meghódított) híres Baktriából származik. (Melytől nem messze van az Akhal teke lovairól híres oázis.) 

A genetikai rokonságuk kimutatható a valamikori Magna Hungaria területén ma élő Baskírokkal is. A Julian 

barát által 1230-ban még hallott Magyar nyelvűket az ott lakók csak a Tatár uralomban veszítették el. 
 

A lovakat azért háziasították sztyeppe északi részén, mert ott a marhák éhen döglöttek télen a nagy hóban, míg 

a lovak kikaparták a hó alól is a füvet. (A lovak forradalmi változást okoznak a közlekedésben, kereskedelemben, 

gazdaságban, hadászatban, politikában és a kultúrában, a szekér, majd a lovas haderők kialakításával.) 
 

E vívmányokat a lovasnépek adták, akiket pusztító barbároknak próbálnak beállítani más „civilizált” népek. 

(A keresztrefeszítés, a boszorkányégetés, a haláltáborok, a hirosimai atombomba a „civilizáltak” vívmányai!) 
 

E könyv rehabilitálja és emléket állít minden Lovasnépeknek, így a Magyarság lovas múltjának is. 
 

A lovaglás tudása nélkül lehetetlen lett volna a lovak háziasítása. 

Valójában nem is az ember találta fel a „lovaglást”. Látható, az anyját elvesztő kismajom, a pótmamaként 

szolgáló kecskén is lovagol. A majom (és más állatnak is) az ösztöneiben kódolva van ez, ahogy az emberek-

nek is. Először nem is a lovakon „lovagoltak”, hanem saját anyjuk hátán, (mint a kismajom) és 4000 évvel a ló há-

ziasítása előtt, a marhák háziasítását követően is már „marhagoltak” (ahogy kocsit húztak, és szántottak is velük, 

jóval a Lókorszak előtt) és megpróbálkoztak más állattal pl. a kangával is, ahogy „szamaragoltak” is. 
 

         
 

 

Szakirodalmak a lovaglást i.e. 900-ra teszik, de jóval előbb lovagoltak, a szelídített lovaikon, a háziasításukkor. 

Az ember képes kecskén, disznón is lovagolni, hogy produkálja magát. Sőt, vadállatokon is. (E könyv szerzője 

Balin sárkánygyíkon is „lovagolt”.) Kiskoruk óta szelídítve rá tudják venni a vadállatokat, hogy elfogadja, em-

ber lovagol a hátukon. (Lásd Teddy Roosevertet az USA elnökét a jávorszarvasa hátán, ahogy a vízilovon, orr-

szavún lovagló embereket is. Zebrával akadályt ugratnak. A rénszarvas hátán még szoptat is az édesanya.) 
 

         
 

A lovak háziasítása, kiterjedt használata óriási hatással volt a történelemre és a kultúrákra.  

A Lovasnépek ezt adták világunknak. Kiemelkedő hatásukra jellemző, hogy az addigi termékenységi és 

női istenek kultuszát felváltotta a hadvezérek (lásd kurgánok kincseit) és férfi istenek kultusza. 
 

A ló gazdasági és harci felhasználása eredményezte a Kurgán, majd a Szkíta kultúrák terjedését. 

Hatalmas birodalmak jöhettek létre hirtelen általuk, óriási népesség és kulturális változásokkal. 
 

A lovak történelmi hatása felülmúlja a fémek használatát, ezért a Rézkor helyett inkább Lókorszakot, 

Bronzkor helyett Szekérkorszakot, Vaskorszak helyett Lovaskorszakot kellene használni.  
 

„BIRODALMI HATÁS” megértése által válik nyilvánvalóvá a sztyeppei lovas történelemben résztvevő 

népcsoportok törvényszerű folyamatos genetikai, nyelvi és kulturális keveredése, fejlődése is.  
 

Árpád népének Honfoglalása is azért lehetett ilyen sikeres, mert ezáltal könnyebben összeolvadhatott a 

már ott élő, hasonló lovaskultúrájú népekkel, és ebből újabb nagy erőt meríthetett. 

E lovaskultúrát feltétlenül meg kell őriznünk, vagy ősi Magyar kultúránk fontos része elvész örökre. 
 

 


