
sandor.sebesi@gmail.com
(Sebesi Sándor, 2009.07.14 21:01) 

Tisztelt Mindenki!
Nem tudom kellőképpen megköszönni, hogy olvashatom soraikat és hogy egyáltalán rátaláltam 
erre a web lapra. Nyilvánvaló volt már elég régóta, hogy "valami" nem stimmel Vajk-István körül, 
de amit itt olvastam, habár első olvasatra megdöbbentő, mégis igaz kell hogy legyen, de legalábbis 
nem áll(hat) messze a valóságtól...Miért is? Mert a történelmünk csak úgy fordulhatott az általunk 
ma ismert irányba, hogy az itt leírtaknak valamiféle valóság alapjának kell(ett) lennie.
Azt hiszem, hogy teljes mértékben igaz a testvér harc és testvér gyilkosságok sorozata, hiszen a 
hatalom megszerzése volt a legfontosabb "minden körülmények között", valahonnan ismerős a 
"cél szentesíti az eszközt" elmélete. Arról pedig már néhány könyvtárnyi irodalom megtalálható 
szerte a világban, hogy a vallást hogyan ( és főleg KIK ) használták fel azért, hogy egoista céljaikat 
elérjék, még úgyis, hogy közben nemzeteket irtottak ki. A mai világban is van erre számos példa.
A magyarság sokkal többet érdemel(ne), mint amennyit kapott, ill. kaphatott. Csak 
reménykedhetünk abban, hogy a Magyarok Istene igazságos és folyamatosan rendezi a dolgokat. 
Azonban én nem szeretnék semmilyen átkot sem szórni senki fejére se. Ez nem a magyar ember 
habitusa. Azonban semmitsem felejtünk el, ebben megegyezhetünk!
Szeretettel: Sebesi Sándor 

Válasz 

lajos melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.07.13 08:43) 

Kedves Zoli!
Nagyon jól tetted, hogy hosszú tépelődés után mégis rászántad Magad. Köszönöm Neked és 
Bognár Józsefnek, hogy olvashattam e sorokat.
Foglalkoztat azonban egy a Magyarság Vajk előtti keresténységével kapcsolatban. Nem értem 
Józsi, hogy korábbi kereszténységünk miért lenne kétséges. Badiny Jos Ferenc írásai másról 
szólnak. Azt sem értem, hogy egy felvett név miért tesz kereszténnyé.
Nekem meggyőződésem, hogy a Magyar nép ősi keresztény. Amely kereszténységet, (vallást) 
Róma pogánynak nevezett. Ezt én soha nem fogadtam el. Ma nem itt tartanánk, ha megőriztük 
volna ősi hitünket, ami szerintem létezett. Itt küldök Neked erről egy bizonyítékot. Irásodat 
örömmel olvastam és köszönöm a lenyűgöző élményt. Kissé szomorúan, amiért így alakult.
Hun imádság

MIATYÁNK ISTENÜNK BENNÜNK VAN ORSZÁGOD. 
ELŐTTÜNK SZENT NEVED TÖRVÉNY AKARATOD. 

MINDENNAPUNK GONDJÁT, MAGADON VISELED. 
BŰNEINKET MINT MÁSNAK, NEKÜNK ELENGEDED. 

TE KEZED VEZET KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, 
S LEFEJTED RÓLUNK GONOSZ JÁRMÁT. 

TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES HATALMA, ÜDVE, 
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE, LEGYEN MINDÖRÖKRE.

/Kr.u. 410-460 keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva/

Üdvözöllek, legyen szép napod.
Tisztelettel:ML. 
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