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Idézetek:
20.-oldal
>Tápé község neve pedig a sumér tapu, a mai társ szóból ered. Ettö! a vidéktől délre, Zenta 
mellett találtak a régészek ásoi egy 4000 évesnél idösebb emberi telephelyet. Egy temetöböl 
kiásott tárgyak bizonyossága szerint a kökorszak végén és a rézkorszak elején laktak itt azok az 
emberek, akiknek megmaradt koponyáik kerekded és rövid formát mutatnak. Ez viszont azt 
bizonyítja, hogy azok az östelepesek a mai magyar fajtához tartoztak.
Folytathatnám még a múzeumok anyagának és bizonyságainak felsorolását, mert annak idején 
minden valamire való múzeumnak leletanyagát tanulmányoztam, kivév-e a megszállt területekét. 
De ezeken is ha&not;sonló volt a népesedési helyzet.<

304-305 oldal
>Kalocsa is sumir szó. Kielemezve: Kalo-cso, a jelentése ütötte vagy verte víz, mai nyelvünkön 
vízverte hely, azért mert a Duna sokszor elöntötte.
Mezötúrnak magyaros a hangzása, de mégsem a mai magyar nyelven van neki jelentése, hanem 
az ősi sumir nyelven, amelyen a mező szintén mezö volt, a tur szó pedig a mi mai nyelvünkben 
teret, térséget, területet jelent. Mezötúr tehát mezöterülete, vagy mezöséget jelent.

Szomszédja Turkeve, ez kielemezve: Tur-ka-ba, ami. nagy városi területet jelent. A mai nevére, 
Kevére, a könnyebb kiej tés törvénye szerint változott.
Baja bö vizet jelent a mellette folyó Dunátol, de ugyanezt jelenti a Tisza melletti Becse, kielemezve 
Bo-csu is, meg az Alduna melletti Pancsova is. Ez kiele&not;mezve: ,Bo-csu-a, annyi mint bő víz.
Orsova kielemezve: ár-gu-a, annyi mint áradó víz.
Szabadka nevének jelentése is a sumir nyelvböl ele&not;mezhető ki. Szabad a sumir nyelvben is 
azt jelentette, amit ma a magyarban, a "Ka" pedig - amint már kielemeztem &#8211; várost jelent. 
Szabadka tehát sumir-ma&not;gyar nyelven szabad várost jelent.
De van Torontálban - kielemezve: tur-on-tál, annyi mint téres, vagyis nagy területü tál, - egy tiszta 
sumir képzésű és jelentésű városnév ma is. Ez Kikinda, elemezve: "Ki", a sumir nyelvben "helyet" 
jelent, "kin&not;da" pedig letaroltat, elpusztítottat. Kikinda jelentése
tehát a mai nyelvünkön elpusztított, vagyis puszta helyet jelent.
De hogy maradhatott meg ez a kimondottan sumir szó a mai napig? úgy ahogy megmaradt Buda, 
Esztergom, Zebegény, Magura, Koroncó és mindaz, amelyek&not;nek nevét a sumir nyelv 
segitségével már kielemeztem és még az a sok, amelyeknek nevét itt nem elemezem már ki, pedig 
mennyire ide kívánkozik még pld. Debrecennek, ennek a nagy és ösi magyar város nevének a 
kielemezése, mert az összes histórikusaink és nyelvészeink ezt is szláv szónak és szláv telepnek 
minősítik, pedig a sumir nyelv segítségével kielemezve: du-buru-cson, a mai nyelvünkön azt 
jelenti, hogy ad forrás vizet, vagyis vizadó forrás. A könnyebb kiejtés törvé&not;nye szerint lett 
belöle dubrucon és később Debrecen.
Hogy ez a forrásvíz megvan-e ott még ma is, nem tudom, de hogy az elsö telepesek idején 
megvolt, bizonyos, mert éppen az ivóvizet adó forrás vonzotta és telepítette oda az elsö sumir 
vándorokat.
A sumir földről származó menekült nép lett az alapja a később kialakult magyar népnek és a 
magyar nyelvnek is. 

Válasz 

joseph.bene@gmail.com
(Jozsef, 2009.01.18 01:38) 

Akkor ha a zsido katolikus vallas a kerecsen napot nevezte at karacsonynak, vagyis Jezus 



szuleteset unnepeltek ezen a napon akkor ez valahogy azt is bizonyitana hogy a magyarok osei 
mar a 300 -as evek elejen (vagy sokkal elotte) a karpatmedenceben voltak meg Attila es Arpad 
bevonulasa elott? Mert ha jol tudom az elso bibliat a 300-as evek elejen hanytak ossze Romaban, 
es abban mar Jezus szuletese es szuletesenek unnepe a mai karacsony napja volt. A romai 
birodalom nem nyult ki kozepazsiaig, igy hat nem igen ismerhettek a magyar torzsszovetseg 
szokasait hacsak azok osei/rokonai mar nem lettek volna hatarkozelben, mint peldaul 
Pannoniaban 
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