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Történelem, tudomány, irodalom, mûvészet

Hallottál errõl?

Sir Leonard Woolley
archeológus
professzor a
magyar nyelvrõl

2) Népzenei szempontból:
érdekes módon Bartók Béla Finnországban, Törökországban és Perzsiában végzett népzenei kutatásairól készült magyar nyelvû könyvét a MTA
eltüntette még megjelenése idején, és mind a mai
napig NEM hozzáférhetõ Magyarországon!
Ezt a könyvet angol nyelven a New Yorki közkönyvtárban bárki elolvashatja. A magyar ember
meglepetéssel olvashatja benne a következõket:
• A török és magyar népzene 75 % egyezést mutat Bartók Béla megállapítása szerint.
• A perzsa és magyar népzene 42 % egyezést
mutat.
• A finn és magyar népzene 2 % egyezést mutat.
Azaz szerinte népzenei szempontból minden bizonyíték arra mutat, hogy török eredetû nép vagyunk.
(Megkérdõjelezem. A szerk.)

Sir Leonard Woolley archeológus professzor, ki
egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendõt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következõt
mondta:
“1939 óta kérelmezem és kérem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy magyar
nyelvészt. A Sumir nyelv - 7.000 éves volta dacára 3) Nyelvi szempontból:
ma is elképesztõ egyezéseket mutat a mai magyar
• John Rawlinson a székely rovásírás alapján
nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom, hogy pl.
nyelvtanát nézve a Sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben.
A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekbõl. Míg a török “unokaöcs” fokon áll hasonlóság tekintetében a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. Alapszavakat
tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir
nyelvbõl a magyarral.”
Sir Leonard Woolley professzor késõbb eljött Budapestre, ahol magánúton megtanult
magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától
nem kapott. Sõt, az MTA elítélte õt, mondván
“a MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne a sumirral.”
fordította le a Sumir írást.
• Lenormant (francia) kutató megállapította
Íme néhány érdekesség – a majd hogy a mai nyelvek közül a magyar áll a sumirhoz
a legközelebb.
megszületõ, és ténylegesen
• Sir Leonard Wolley megállapította, hogy a
Magyar Akadémia figyelmébe (is) Sumir nyelv nyelvtanát nézve a Sumir nyelv 56
nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar
1) Embertani szempontból nézve az ún. finnugor nyelvben.
A török a második legköz lebbi a sumirhoz, abban
népek embertanilag, azaz fajilag MONGOLOID né34
van
meg a fentiekbõl. Míg a török “unokaöcs” fopek. Szakálltalan, szõrtelen, sárga bõrszínû, ferdeszekon
áll,
hasonlóság tekintetében a sumirral, a mamû emberek.
A magyar nép szakállas, fehér bõrû, kerek szemû. gyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatáAzaz embertanilag semmi közünk nincs a finnugor sa a sumir nyelvnek. A alapszavakat tekintve több
mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvbõl a manépekhez.
gyarral.

Petõfiért!

Franz Fidler:
Petõfi Sándor
nem halt meg
Fehéregyházánál!
A költészet napján tesszük közzé azt a korabeli dokumentumot, amely arról tanúskodik, hogy Petõfi Sándor nem halt meg a fehéregyházi csatatéren. Franz Fidler Bem vezérkarának tisztje volt, aki 1849. július 31-én a
csodával határos körülmények között kimentette a fehéregyházi csatatérrõl a súlyosan sebesült Petõfi Sándort, és Segesvárra vitte.
Franz Fidler francia nyelven írt naplóját dédunokája Falus Pál Ottó közzétette a Bajkál c.
újság 1988 május-júniusi számában, amire
A.V. Tyivanyenko hívta fel a magyar kutatók
figyelmét. De közli a naplót Vaszily Pagirja is,
A rejtélyes Petrovics címû, ukrán nyelven
megjelent kétkötetes könyvében.
Egy különös dokumentumot, különös formában tárunk a magyar közvélemény elé. Egy franciául írt naplót idéz magyarul a dédunoka, akit
Falus Pál Ottónak hívnak, de orosz és ukrán nyel-

ven érkezett vissza Magyarországra, hogy majd
visszaültesse valaki magyarra. Reméljük, hogy
elõkerülnek az eredeti írások is, hiszen nem tûnhettek a föld alá, valahol várják a Zeitgeist-ot,
hogy megismerhetõk legyenek. Alább részletet
olvashatnak Franz Fidler naplójából, úgy ahogy
azt Falus Pál Ottó a Bajkál c. újságba közzétette.
A fordítást az MVSZ Petõfi Sándor Bizottsága
teszi közzé.
“Már hajnalban éreztük, hogy ezen a napon
nagyon melegünk lesz. Elõzõ nap Bem vezérkarában jelentést tettem az oroszok elõkészületeirõl.
Találkoztam Sándorral és a másnapi ütközet idejére oda osztottam be, ahol Bem csapdát szándékozott állítani az ellenségnek. Sándor világos, civil ruhát viselt és nem volt fegyvere. Reggel egy
kétökrös szekéren Fehéregyháza felé esõ frontvonalak felé húzódtunk, ahol a Bem által állított
csapda készült. Két megbízható legényemmel
mentem, akiket paraszti gúnyába öltöztettem.
(Gyapjúból készült suba volt rajtuk.) A szekérre
búzaszalmát raktunk. Átmentünk a hídon a fehéregyházi oldalra és elrejtõztünk a csatamezõ szélén. Nemsokára megérkezett Bem - kocsiján. Láttam Sándort, ahogy megfelelõ rejtekhelyet keres
magának a hídnál. A csata a magyarok vereségével végzõdött. Távcsõ segítségével láttam, hogy a
felénk futó Petõfit két kozák utoléri. Az egyik támadónak sikerült õt megszúrnia, a másik oldalról
sújtott le rá. Elmagyaráztam a legényeimnek,

Nyelvi szempontból nézve tehát angol, francia tudósok szerint a Magyar nyelv mondhatni egyenesági
leszármazottja a sumirnak.
4) Régészeti bizonyítékok
A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások
során napvilágra került szobrocskák tanúsága szerint
a sumir nép állatai - rackajuh, pulikutya, kuvasz,
komondor, szürke ridegmarha kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival, rajtunk, magyarokon
kívül SENKI másnak nincsenek ilyen állatai a világon.
Említésre érdemes egy régészeti szenzáció is, Erdélyben Tatárlakán végzett ásatások során került
napfényre több ezer égetett agyagtábla, melyeken
sumir írás van, s éveken át tartó kutatások és kísérletek eredményeként a Francia Tudományos
Akadémia a következõket állapította meg
1. Az Erdélyi tatárlaki ásatások során talált
táblák 1.500 évvel régebbiek, mint az eddig talált
legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák. A Francia
Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja,
hogy az emberiség bölcsõje és az emberi írásbeliség és kultúra NEM Mezopotámiában, hanem Európában, Erdélyben, kezdõdött.
2. Ezt késõbb a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is elfogadta, ami igazi világszenzáció volt.
S amit csak a nevében magyar sajtó, óriási
egyöntetû lelkesedéssel ELHALLGATOTT. Én
csak New Yorkban olvastam errõl, pesten a mai
napig senki sem hallott errõl egyetlen árva szót
sem.
Azaz, embertani, népzenei, nyelvészeti, és régészeti szempontból nézve, a finnugor elmélet,
melyet ellenségeink dolgoztak ki lejáratásunkra,
és magyarellenes propaganda céljára, egyszerûen
VALÓTLAN elmélet.
Ideje lenne hogy az MTA végre ne magyarellenes tevékenységre költse el a magyar lakosság pénzét.
Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos akadémiája arra költi el a nemzet pénzét, hogy
nemzetellenes tevékenységet fejtsen ki, rombolván a
magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar történelmet, s hivatkozási alapot nyújt ellenségeinknek
(lásd. Trianon Június 4, 1920)
Forrás: Magyar Nyelv

hogy hol találják meg és parancsban adtam nekik, hogy minden áron menekítsék õt ki, nehogy a
császáriak kezébe kerüljön. Ahogy vonultunk
visszafelé, minket is ért egy váratlan támadás,
amelyben két emberem is elesett és én is megsebesültem - a fejemen, ami végzetes is lehetett volna. Miután bekötöztek, megkerestük Sándort.
Térdsérülése volt, három úját levágták és a fején
is volt egy vágás. Bekötöztük és Segesvár irányába indultunk, az egyik falu szélén lovakat és kocsit találtunk. Segesvárra érve egy parasztházba
vittük és rázártuk az ajtót. Mielõtt továbbmentünk volna, egy hatalmas zápor söpört végig a vidéken. Szerencsére, mert nagyon nagy hõség
volt. Elfelejtettem mondani, hogy a sebesült mentése közben én is kaptam két vágást az oldalamra. (Fehéregyháza és Segesvár között, 1849 július 31-én)”
Az MVSZ Petõfi Sándor Bizottsága önkéntes
fordítókat keres a Vaszily Pagirja világhálón elhelyezett, Petõfi Sándorról szóló könyvének magyarra fordítására. A két kötet az alábbi címeken
olvasható.
Vaszily Pagirja, Zagadkovij Petrovics, 1. rész
https://app.box.com/s/v5zuemfntsto2z641sa8

Vaszily Pagirja, Zagadkovij Petrovics, 2. rész
https://app.box.com/s/vq88gavir1kc41y3fzq3
MVSZ Sajtószolgálat

