GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Bozótharcos
Prem Shivram Radhakishun 1962-ben látta meg
a napvilágot Surinamban, egészen pontosan Paramaribóban. Surinam amúgy Holland Guyana néven futott néhány évszázadig, lévén elõbb az angolok, majd a hollandok gyarmatosították. Nem untatnám hosszabban az olvasót Surinam történelmével, legyen annyi elég, hogy a hollandok 1863-ban
tiltották be a rabszolgaságot, de még tíz évig nem
szabadultak fel a rabszolgák, hanem
dolgoztak az ültetvényeken, és szabad volt õket megkínozni. Így ment
ez egészen 1873-ig. Akkor aztán a felszabadult rabszolgák beköltöztek
Paramaribóba, s ekképpen cselekedtek a szökött rabszolgák is, akik az
esõerdõben éltek addig, és angolul
maroonsnak, hollandul bosnegersnek, azaz bozótnégernek hívták õket.
Akkortájt, amikor a bosnegersek bementek Paramaribóba, mifelénk törvénykezés zajlott. Megszületett például
az 1873. évi I. törvénycikk a Németországgal kötött postaszerzõdésrõl; továbbá az 1873. évi IV. törvénycikk „a
Belgiummal közönséges büntettesek
kölcsönös kiadatása iránt kelt államszerzõdésrõl”, valamint az ennek alapján az „1857. évi
márczius 18-án kelt elsõ pótegyezmény kiegészitéseül
1872. évi deczember 13-án kelt második pótegyez-

mény tárgyában”; azután még egy nagyon fontos, ez
itt: „1873. évi IX. törvénycikk A bélyeg és illetékek,
valamint a dijak iránt fennálló szabályok hatályának
meghosszabbitásáról”; és a kedvencem, az „1873. évi
XXXVII. törvénycikk A magyar korona országaira esõ
hadjutaléknak a határõrvidék hátralévõ részének, jelesen az 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. és 11. számu határõrségi ezredek területének polgárositása folytán való
megállapitásáról”. Aztán 1870-ben megalakult a Közmunkatanács itt mifelénk, és elindult a székesfõváros
fejlesztése; elindult az Andrássy úti tengely kialakítása, elkezdõdött a Millenniumi Földalatti Vasút tervezése, pár év múlva törvény született az
Országház felépítésérõl. Az építéshez
feltételül szabták, hogy kizárólag magyarországi anyagokat lehet felhasználni – még jó, hogy nem volt akkoriban Európai Unió, mert kötelezettségszegési eljárást indított volna ellenünk, amiért nem hagyjuk, hogy Bosnegersek jöjjenek építeni jóféle guyanai alapanyagokból. Bizony, ezt a
mi parlamentünket nem rabszolgák
építették, hanem székely kubikosok
meg ácsok, a fene a fasiszta lelkünket
minekünk… Ezt meg csak azért mondom, mert fent emlegetett Prem Shivram Radhakishun azt ordítozta a minap a holland közszolgálati rádió (!)
adásában, hogy fasiszták vagyunk.
Mármint mi, magyarok. Egészen
pontosan így szóltak a mondatok a holland közszolgálati rádióban: „Magyarország úton van afelé, hogy Orbán Viktor kezében fasiszta állammá váljon.” Továb-
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bá: „Amit én igazán szeretek bennetek, magyarokban,
az az, hogy nagy a pofátok, fasiszta törvényeket hoztok, de kinyújtjátok a kezeteket a mi adópénzünkért.”
Na, ide figyelj, te Prem Shivram Radhakishun! Elöljáróban annyit, hogy nem fasisztázunk, nácizunk le
nemzeteket csak úgy, általánosságban, mert az maga a
színtiszta nácizmus meg kommunizmus. És szomorúan
kell megállapítanom, hogy te is csak egy mûveletlen,
ostoba, saját frusztrációit másokon megbosszuló bunkó vagy. Fogalmad sincs errõl az országról, errõl a néprõl, fogalmad sincs neked semmirõl, viszont remekül
fel tudod mondani a kötelezõ „tananyagot”, amit a
szádba rágott a többi megélhetési médiahazug. Szülõföldednek nehéz sors jutott, elismerem, s talán ennek is
tudható be, hogy mi lett belõled, micsoda rothadt lelkû,
nyomorult kis gazember. Szülõföldeden a katonai diktátor telefonon oszlatta fel a polgári kormányzatot, te
meg bennünket nácizol és fasisztázol? Hát teljesen hülye vagy te, Prem Shivram Radhakishun? Amúgy pedig, csak a te kedvedért, elmondom: az én hazám soha
nem tartott fenn gyarmatbirodalmat, nem kereskedett
és nem dolgoztatott rabszolgákkal, és nem lett ebbõl a
mocskos üzletbõl kõgazdag ország. És nem az én hazám békefenntartói nézték végig gyáván és aljasul
Srebrenicában, hogy miként mészárolják le a szerbek a
bosnyákokat. Azok a holland békefenntartók voltak,
tudod, ugye, cimbora? Úgyhogy a leghelyesebb, ha töredelmesen bocsánatot kérsz mitõlünk meg a bosnyákoktól, aztán kussolsz és elhúzol Surinamba az „adópénzeiddel” együtt. A hollandiai magyar nagykövetet
pedig e helyrõl is kérdezem: ezt tényleg szó nélkül
hagyjuk?
Bayer Zsolt
Magyar Hírlap

a kutató, majd cáfolt néhány igencsak elter- vissza a Kaukázusig, erre van csont- és genetikai bizo„Hagytuk, hogy galmazott
jedt sztereotípiát, mint például a 150 éves finnugor el- nyíték” – mondta. Arra is rávilágított, hogy a több cíamely nyelvészeti hipotézisen alapul, és ame- merben fellelhetõ sas és sólyom jelképek a turulból
szórakozzanak az mélet,
lyet cáfoltak a bizonytalan és ellentmondásos adatok származnak, a magyarok õsi totemje a lélekmadár, az
Egy másik sztereotípia az, hogy a magyar fér- életfa. „Három dimenzió létezett az õsi magyar hitviõstörténetünkkel” alapján.
fiak és nõk génállománya különbözõ, mert a nõket és lágban: az alsó világ a zûrzavaré, a középsõ a jelenlegi
gyerekeket hátrahagyták, majd szláv nõkkel keveredSztereotípiákat döntött meg, téveszméket oszlatott tek – ez sem igaz: genetikailag „megvannak az asszoel a magyar õstörténetrõl elõadásában Bíró András nyok is”.
Zsolt humánbiológus-antropológus. Tudományos kutatásai eredményeként immár tudjuk, hogy vérrokon- Miért a vesztes csatáinkkal „etetnek”?
ság, testvériség köt a kaAz sem érdemel hitelt, hogy 895-ben az õsmagyazakisztáni madjar törzsrok „bemenekültek” a Kárpát-medencébe, hiszen alig
höz, és gyaníthatóan az
12 évvel késõbb, a 907-es pozsonyi csatában a magyarõshaza megtalálásához
ság eltörlésére összesített, 100.000-es európai sereget
is közelebb kerültünk.
vert meg Árpád csapata. „Azt is tudjuk, hogy legalább
A nõnapi délutáni
tíz törzs volt, viszont a hét szimbolikus szám, és téveidõpont ellenére telt ház
dések miatt is ez terjedt el. Az is furcsa, hogy az õsi
fogadta a Deus Providemagyar személyneveink török eredetûek, valamint,
bit Házban a Kurultaj
hogy leginkább a három vesztes csatánkat, a muhit, a
fõszervezõjét, aki rendmohácsit és az augsburgit tanítják. Azt hiszem, nincs
hagyó történelemórát
még egy olyan nép, amely ilyen büszkén kizárólag a
tartott az EMNT Maros megyei szervezete, a Rákóczi vesztes csatáit ismerné. Õseink eljutottak egészen HisSzövetség és a Kerecsensólyom Hagyományõrzõ pániáig, 40 hódító hadjáratot vezettek és csak ez a 3
Egyesület meghívására. Bíró András Zsolt elöljáróban volt a vesztes, mégis 100 éve ezt tanítják. Kis, vesztes
elmondta, kutatásainak eredményeit már megjelentette nemzetnek próbálnak beállítani, holott 350 évig tartotneves nemzetközi szaklapokban, hogy senki ne tudja tuk magunkat folyamatos harcban a kor legerõsebb és
megkérdõjelezni.
legjobban szervezett
államával, az Oszmán
Birodalommal, míg
Politika helyett tudomány
például a szomszédos
A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM)
szerbek több mint 500
Embertani Tárában 40 000 egyénhez köthetõ csontváévig igában éltek a tözat vizsgáltak és 10 éve olyan adatbázist építenek,
rökökkel szemben” –
amelyben nemcsak a Kárpát-medencei népek, hanem
ismertette Bíró András
minden olyan nép szerepel, amelyek szóba jöhetnek a
Zsolt, aki bizonyítékmagyarság története kapcsán – immár kazah, üzbég,
okkal támasztotta alá
török, oroszországi kutatókkal együtt. „Õstörténetünk
azt is, hogy az avarok
átpolitizált lett, hiszen az államok és szervezetek saját
nemcsak itt éltek, haérdekeiknek megfelelõen állították be. A magyarság
nem erõs államot is altörténelmi bemutatása súlyosan torzult, mert a tudomákottak, sõt Bizáncot is
nyos viták helyett más irányvonalak érvényesültek,
adóztatták, majd a Honfoglalás után beépültek a maamelyek hamis képet festettek. Éppen ezért ma nagy az
gyarságba, akikkel eleve rokonok voltak (László Gyuigény, a vágy a tudományos munkákra, amelyek összela: Kettõs Honfoglalás).
foglalják a magyar õstörténetet” – mondta Bíró András
Zsolt, majd feltette a kérdést: Mi az, hogy nép? Milyen
Gólya hozza a gyereket – õsmagyar ala egy tipikus magyar?

peredet
Nem finnugor, és az asszonyok is meg vannak

Attila korából sajnos kevés csontlelet maradt, hiszen a halottakat akkortájt máglyán elégették. „A hunokat Európában soha senki nem gyõzte le. Attila nem
„Toleránsak lettünk, hagytuk, hogy játsszanak a
jelölt ki utódot, ezért belháború tört ki és a hunok egy
magyar õstörténettel, elhisszük és hatnak a téves és harésze kivonult a Kárpát-medencébõl, egyesek egészen
mis eszmék, amit idegenek magyaráztak nekünk” – fo-

lét, a felsõ pedig ahova mindenki tartott. Az ábrázolásokban a nagy madár két kisebb másikat tart a két lábával: a meg nem született lelkeket húzza fel az evilágba.
A turul a közvetítõ a világok között. Ebbõl terjedt el az
is, hogy a gólya hozza a gyereket: nem a gyereket hozza, hanem az új lelket a régi keleti legendák szerint.
Nyelvünk is egyedülálló Európában, de semmi szégyelnivalónk nincs, mert akik idehozták a nyelvünket,
azok magasabb kultúrát képviseltek, mint a többi keleteurópai nép. Ha nem így lett volna, akkor már réges
rég beolvasztottak volna a szláv, germán, újlatin csoportok. A magyar az egyetlen antropológiai európai
nemzet, amelyben olyan genetikai kódok vannak, amely más európai nemzetben nincs meg. Bizonyítottuk a
szkíta-szarmata õsöket és a türk vonalat is” – tudtuk
meg a kutatótól.

Legközelebbi rokonaink: a torgaji madja rok
Bíró András Zsolt a habot a tortára elõadása végén
tette: Kazakisztánban hallottak egy magukat madzsarnak, madjarnak nevezõ törzsrõl. Ellátogattak hozzájuk és a
férfiaktól
Y-kromoszómát
gyûjtöttek (az Y-kromoszóma
egyedi, apai ágon évszázadokon át szinte módosulatlanul
öröklõdik, és nagyjából 180szor pontosabb, mint az ujjlenyomat). „40 népnek gyûjtöttük be az Y-kromoszómáját,
és megállapítottuk, hogy ehhez a madjar törzshöz apai
ágon vérrokoni szál fûzi a magyarokat. Õk még tartják a
törzsi rendszert, ami azt jelenti, hogy a férfiak mindig
együtt maradnak, ismerik például 7 apai felmenõjüket.
A magyarok egy részének és a madjarok nagyrészének
õsei valamikor egy törzsben éltek. Elõször azt hittük,
valamit elrontottunk, annyira találtak az adatok, ezért
megismételtük, de nem tévedtünk: a magyarokhoz legközelebb a kazakisztáni torgaji madjar törzs áll, a mai
európai népek közül pedig a bolgár, de érdekes adatokat kaptunk az oszétekre, az ukránokra, a törökökre is.
Az õshaza pedig valahol ott van, ahonnan a torgaji
madjarok 350–370 éve elvándoroltak jelenlegi lakhelyükre, Kazakisztánba” – tárta fel Bíró András Zsolt.

