a@aol.com
(Ébresztő, 2010.07.19 13:42)
Nagyon köszönöm a meghatározó élményt, amit a cikk szerzője nyújtott! Mindig tudtam, hogy a
hieroglifáknak eredendően csak magyar olvasata lehetséges!
Érdekes, hogy a magyar őshagyomány mennyire beépült a világ köztudatába, és ezért szégyen, hogy a
"hivatalos" tudomány mennyire igyekszik félresöpörni, agyonhallgatni ősi tudásunk bizonyítékait!
Setapan már hozott bizonyítékot arra, mennyire él a magyar hagyomány még az olyan, teljesen
amerikainak tartott filmekben is, mint a csillagkapu! Én is rádöbbentem pár igazságra, lássátok,
mennyire élő az ötezer éves hagyomány mindmáig.
A gyűrűk uratrilógiát mindenki látta, olvasta, mindenki azt mondja, Tolkien saját nyelvet alkotott,
NEM! A tolkieni nevekben éppúgy ősi magyar szavak rejtőznek, mint a csillagkapu nyelvében,
rovásírásában. Például:
Mordor  MorcÚR, az egyezés látható, vessük csak össze a Monor helynevünkkel, amely MonÚR ősi
szavainkra bontható szét!
Ork  egyértelmű az ORD, azaz ORDAS eredet
Isildur  megint az ÚR szó, Isildur  Itt Élt Úr, természetesen eltorzítva
Nazgúl  Nagy Úr (sajnos ezen a példán is látszik, mennyire nincsenek tisztában ma már ősi szavaink
jelentésével, ha Tolkien tudta volna a jelentést, nem egy szörnyet nevez így)
Eregion  Eredő HON, ahonnan a tündék származnak
Trufa  TRÉFA!!! Világos az egyezés!!
Folytathatnám sokáig, mert ezerszám vannak még ilyen egyezések más művekben is, például a Star
Warsban:
Darth Vader  Vader = VADÚR, a pusztító
Coruscant  KŐRÖS SZENT, szent hely, kőrös=kerek, mert bolygó
Yoda  alapos tanulmányozás után a YODA (+DA) gyökökre bontható, azaz JÓDADA, a sumerben
DADA az apa (mai, nem ősi magyar nyelven: papa), tehát JÓPAPA, jó apa
Tatooine, Tatuin  Nagy Úr ITT (figyeljük a magánhangzók azonosságát!!!!), itt nevelkedett Luke
Skywalker
Csubakka  SUBA!! az AKKA sumerakkád kicsinyítőképzővel a nagyon szép SUBÁCSKA szót

kapjuk, ami illik is rá, mert szőrös
Obi van Kenobi  OBIAPA! a van szócskát nem kell magyaráznom, Kenobin még gondolkozom!
Darth Sidious: Sidious  SZÍVÓ, Szívós, azaz ERŐS! Azt hiszem, ehhez sem kell kommentár!
Azt hiszem ennyi bizonyíték elég! Kovetkező hozzászólásomban a Star Trek magyar vonatkozású
szavait veszem górcső alá!

Re: a@aol.com
(Duke Falcon, 2011.02.21 13:01)
Az még hagyján, hogy könyvek tucatjaiban fellelni ilyesmit, de a magyar nyelv már több millió éves!
Gondoljunk csak a dinoszauruszokra, igaz őseinkre, akik már maguk is az ősmagyar nyelven
kommunikáltak! Bizonyított tény ugyanis, hogy a dinók "VÁÁÁÁÁÁ!!!" felkiáltása azonos,
tartalmilag is, a mi "Várj!" szavunkkal!
Aztán a dolog folytatódik a barlangrajzokkal! Mert mit festettek az ősemberek a barlangfalakra? Csupa
magyar állatot: Ló, medve, farkas... soroljuk még? Ugye, hogy nem kell!
Vagy ott van a biblia, hogy isten velünk van! Mert köztudott dolog hogy Isten = Is + Te, azaz te is! A
biblia azt mondja bizonyítottan, hogy "Te is velünk vagy!"
Hiába, egyszerűen minden a magyarból ered, még a Kateroborusz és a Labrea is! Sőt, az Alfa Kentauri
is echte magyar, hiszen kalandozó eleinknek a csillagos ég sem volt határ és akadály...

"Vas Rúd"
(Kerion , 2010.11.01 10:55)
Az első ábra, a Vas Rúd. Ez a szerző szerint a mágneses északot jelképezi, és a fáraó tartja a kezében.
Nos ez nagyon sokak szerint, egy a Teremtésre való jogosultságot jelző Jogar /Wos Jogar/, amit sosem a
fáraó, hanem mindig egy Isten, például Hórusz, Hathor stb. tart a kezében, csak meg kell nézni a
királysírok falfestményeit. A jogar felső végén a férfi, alsó végén a női nemi szerv utánzata van
kialakítva, ezzel jelképezve az Istenség emberteremtő jogosultságát. A
A Wos Jogar /EmberTeremtés/, a Djed Oszlop VilágTeremtés és azok száma/, az Ankh /Örök Életre
való jogosultság/és a Korbács /FegyelmezésSzámonkérésMérlegelés/, a 4 legfontosabb Isteni JogKör,
ami mindig egy Istenséghez köthető Egyiptomban.

Egyiptomi kutatásaim
(Sebesi Sándor, 2010.07.20 08:32)

Pár dologgal kiegészíteném Vili nagyszerű írását. Az S betű jele:sas,a határozott K betű jele:kígyó.
Gízai piramisok hordozzák az emberiség egyetemes tudását,ill. azt, amit kaptunk őseinktől. Ez bizony
annyira így van, hogy a hely nevében is ott van anagrammába rejtve: GízaIGAZ!
A piramisok 3 fajtáját tudjuk megkülönböztetni:
1.nem emberi tervek alapján, nem emberi építmény (pl.: a Nagy Piramis )
2. nem emberi tervek alapján, de emberi építmény (pl.: a gízai másik két piramis, de Dzsószer piramisa
is idetartozik, ha elfogadjuk, hogy Imhotep közülünk való volt)
3. emberi tervek alapján, emberi építmény ( tulajdonképpen az összes többi, telistele szerkesztési,
építési hibával,pl.:a meidúmi tört oldalú piramis)
Ma már az is bizonyítható, hogy a piramisok legnagyobb része nem faragott, hanem zsaluzottöntési
technikával készült! A bizonyítékokat már a 80as években megtalálták,de csak mostanában tudták a
megfelelő laboratóriumi körülmények között hitelt érdemlően tényekkel is alátámasztani. Erről
bővebben írok elkészült könyvemben.

a@aol.com
(Ébresztő, 2010.07.19 14:08)
A Star Trek is természetesen tele van magyar eredetű szavakkal!
Kardassziai Birodalom  KARDASSZONYAI!! Hogy a star trekben ez milyen birodalom, nem tudom,
de a nevük ERRE vezethető vissza!
Romulánok  RO (MULÁN MULE  a sumer MULUT, azaz ÖSZVÉR szóból, amelynek ősi magyar
megfelelője a MULI, MUKI). a RÓ és a JÓ kifejezések közti összefüggés kézenfekvő, a ÁN
szóvégződés barátot jelent (vö. Amo, Amici), tehát JÓÖSZVÉRBARÁTAI!!
Baku  ez egy bolygó neve, BAJKU, BAJFORRÁS (KÚT gyökből), azaz problémás hely lehet
Szaurián  SZARÚRián, SZARÚRKÖVETŐI, elnyomott, diktatúrában élő népet jelent!
Remánok  Remán  REMÉNY!!! Csodás példa az ősi magyar nyelv továbbélésére!
Látható, hogy a magyar ősi, ötezer éves hagyomány átitatta az egész emberiség kultúráját, még akkor is
magyar szavakat használnak, amikor nem is tudnak róla! A Lostban is:
Dharma Szövetség  DHARMA  DHAR > DAR (AB, a sumer megfelelő gyökkel kiegészítve, tehát
egyetlen, egy darab) + MA (MA, szintén sumerből, mama, magyarázat nem szükséges), tehát DARAB
MAMA, EGYETLEN ANYA, ŐSANYA > ŐSANYA SZÖVETSÉG, ami a filmet látva még igaz
is!!!

prim55@webmail.hu
(fóti, 2010.03.04 09:05)

Nagyon örülök ennek a remek cikknek. Hol a folytatása? Magyarul megjelent e ? Hol, mikor?

A MAGYAR NYELV AZ ANGOL ALAPJA
(LALA, 2010.02.23 03:55)
KÖSZÖNET A FENTI KOMOLY CIKKERT;
MIVE ELEG KESÖN UGY ADTA A SORS MEG KELLETT ELEG JOL TANULNOM AZ
ANGOLT; ES BIZONYARA EZ IGY VAN A MAGYAR AZ ANGOL ALAPJA;NEM AZ ANGOL A
MAGYAR ALAPJA; HOGY AKARNAK;
DE AZ BEKEPZELT BÜSZKE NAGYKEPÜ ANGOL ERRÖL MEG HALLANI SEM AKAR;
PEDIG EZ IGY VAN;
VELEMENYEM TÖBB SZAZ VAGY MEG ANNAL IS TÖBB ANGOL MEGEGYEZIK A
MAGYARRAL; EGY KIS ATGONDOLASSAL VAGY ERTELMEZESSEL HASONULTAK A
SZAVAK;
MIVEL KANADABAN ELEK; ITT AZ OKTATAS AZ KÖZEL A 00 ZEROHOZ; SENKI NEM
AKARJA HOGY ITT A TUDJANAK VALAMTI IS; FÖLEG A TÖRTENELMET; NEM HOGY AZ
ÖSTÖRTENELMET; EZEK NEM TUDNAK SEMMIT;
IGY HOGY IROM; ALUL ISKOLAZOTTAK; NAGYKEPÜEK ES LUSTAK; TALAN ENNYI ELEG
LESZ; JO EGESZSEG
EZ KELL NEKIK AZ ILYEN FENTI CIKK; MELLYERT MAJD HÖRÖGNEK !!!!!!!!!!!!

sehol
(adon, 2009.10.13 00:14)
attilahok@gmail.com  azért Tellert meg Neumannt nem kéne lemagyarozni...

setapan35@gmail.com
(attila csaba, 2009.10.03 01:55)
jaqueline, tevedsz, a csillagkapu hemzseg magyar szavakkal tele és róvásírással.
hatak=ha dak , hadihajó
árushvárush=város
krii=kéri, a goauld minden parancsát ezzel végzi
(pl. Dzsáffá, Kríí!)
háutcsi emcsáui dzsém dzsáfá szémér
háu ef szem ef táu ef...
lehet nehéz elhinni, de magyar bábasszony ének
táúri=a földiek, székelyül=tá úri gyárék vóná, námdé ?
Ez mind ott van a csillagkapuba.
Valaki Hallé Vótba (hallasz e a múltba) próbál 12 dolgot elmondani

jaqueline@mail.t-com.sk
(Anikó, 2009.09.20 18:38)
"Kár, hogy a Csillagkapu sorozatban soha nem hoztak fel valami magyar vonatkozást"
De felhoztak! Még ha tudattalanul is! Az első sorozatban, amikor Katherine vőlegényét mentek
megmenteni (Torment of Tantalus)c. részben van egy ilyen mozzanat. Amikor felvillantak a táblák a
"Héliopolisz" teremben a "Furlingek" írása a magyar rovásírás volt.

6000 Kecskemét Balószög.384.
(Csikai Imréné, 2009.08.09 20:18)
Az szeretném megélni, hogy az egész világ megtudja,és megértse a Magyar a tudás népe.

szucs_g@cia.hu
(dr. Szűcs Gábor, 2009.07.20 15:48)
Nem véletlenül akadtamaz oldalra, bár párévvel ezelőttig még azt hittem volna.
ANagyasszony, az Elme, az Élet újra működik és az információ kiteljesedni vágyik. Jó olvasni
másoktól, ez mindíg megerősít,hogy jó úton járok.

hegel@tvn.hu
(Hegel, 2009.07.15 19:16)
Nemee egyik igen vaskos könyvét a magyarok történet5e 989 től kissé mintha negligálná a
magyarságot.
Ugyanis a történelmi irásaihoz itt térképeket kerestem és azok isz 300400 között már irnak skytha
települések régészeti adatairól, sőt már idősz.előtti régészeti adalékok is vannak a duna folyam
melékéről, ami akkor Ister néven folydogált.95049

Függelék
(Fodor András, 2009.07.14 13:26)
Sziasztok!
Akit kicsit is érdekel ez a dolog annak szeretnék ajánlani egy könyvet: Nemere István Az ókori
Egyiptom története. Ebben a könyvben olyan dolgokat olvashatunk amik nem a történelem könyvekből
lettek másolva. Miután elolvastam szívesen ültem volna vissza a történelem órákra. Sok sok kérdéssel
és (persze be nem vallott) ténnyel tudnám zavarba hozni a kedves tanárurat. Nagy a vakítás a világon, s
kicsit bosszús vagyok, hogy 29 éven át félrevezettek könyvek, tankönyvek, tévéműsorok, fejtegetések a

becsületesnek mondott akadémikus uraktól. A legnagyobb baj talán az hogy nincs változás. A
legnagyobb kérdés az: mit mondjak a fiamnak??

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.06.06 08:16)
Kedves Vili!
Örülök, hogy láthatom áberáid, fejtegetéseid és olvashatom írásodat. Remélem további munkád még
nagyobb lendületet vesz a jövőben és beérik az édes Magyar gyümölcs. Tistelettel:ML.

attilahok@gmail.com
(patyusz, 2009.06.05 23:16)
Kár, hogy a Csillagkapu sorozatban soha nem hoztak fel valami magyar vonatkozást, hiszen az itt
leírtak mellett azt is tudjuk, hogy a maygarok ősei idegenek lehettek. Mint ahogyan az említett
sorozatban idegenek jártak az ősi Egyiptomban, Moon is járhattak, hiszen mi magyarok egy oylan
nyelvet beszélünk, amit körülöttünk senki sem ért, s a tudósaink intelligenciája meghaladta az átlagost.
(Teller Ede, Szilárd Leó, Neumann János, Szentgyögyi Albert stb)

bagyiimre@msn.com
(imi, 2009.02.14 11:05)
Üdv!
Ebböl is látszik, hogy amíg a magyarok nem foglalkozhattak akadálytalanul a fordításokkal, addig nem
is volt látványos eredmény.
De vajon miért hagyták az őseink, hogy idáig jussunk?Ha egykor ilyen fejlettek voltak.

Öröm
(Csill, 2009.02.13 20:31)
Vili!
Nagyon örülök, hogy végre magyarul, egy sokak által elérhető fórumon írsz. A három eddigi írásod
közül ez talán a legérthetőbb, azt gondolom, ha valaki elolvassa megérzi az ízét ennek az ősi világnak.
Végtelenül izgalmas utazás rajtköve kell tudni ez az igaz múlt felé.( kicsit magas fel kell tudni mászni
rá, de ha sikerül ........)
Köszönöm, több évtizedes munkádért minden elismerésem.
Csill

Csill

