
sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2010.12.03 12:42) 

Kedves Házisárkány:)
Eljő aminek el kell jönnie! Ha sürgetjük, nem biztos, hogy az amit mi szeretnénk. Korszakunk nagy 
változás előtt áll. Szinte a levegőben tapintható.
Nekünk akik ezeket a szenzációsan jó cikkeket olvassuk, nekünk kell türelmesen értékelnünk a 
jövőt. Biztos vagyok benne, hogy nem fogunk, még az életünkben csalatkozni ebben.
Lásd a NASA bejelentését tegnap!!! Ez a kezdet, vagyis nem tudják tovább titkolni elhallgatni a 
múltat, a jelent, és a lehetséges jövőt! A wikileaksról már nem is beszélve... 

Válasz 

korodiistvan08@gmail.com
(Kóródi István, 2010.12.03 11:27) 

Én azért szívesen elolvasnám az eredeti rovás szöveget,
mert ez a szöveg a MTA általi fordítás. Mondanom sem kell, ezért fenntartásaim vannak vele. 

Válasz 

Türelem?
(Házisárkány, 2010.12.02 14:40) 

Kedves János! Attól tartok, hogy az általad említett adott idő már így is túl sokáig el lett húzva. 
Vajon még mielénk teszik sajnálkozva az elhallgatott tényeket? Mert részemről már igen 
türelmetlenül várom. Megérem? (Megélem?)
Persze tudom, hogy nem rajtad múlik, de talán tudsz valamit...? Kérlek tudasd velünk is, 
légyszíves!

Részemről egy csomó ismerősömnek elküldöm mindig az ilyen érdekes írásokat. Sajnos már 
rájöttem, hogy nem nagyon olvassák el. Pedig nem lenne nagy fáradság...
Azért bombázom őket.
Hát Isten adjon nekünk még sok türelmet! 

Válasz 

sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2010.12.02 11:46) 

Kérek mindenkit, ne essen kétségbe! Ez az anyag egészen biztos valahol meg van. Elő fog 
kerülni! Csak jelenleg nem szerencsés bizonyos érdekeknek ezen tények boncolgatása... 
Nyugalom! Aminek el kell jönnie az eljön, és adott időben sajnálkozva fogják elénk tenni az 
elhallgatott tényeket! 

Válasz 

Hunmagyar
(Szkítia, 2010.12.01 11:50) 

Szkíta-hun-magyar nemzetünnk nagyon is tudott írni, s aki azt merészeli még mindig hazudni, 
hogy "nyereg alatt puhítottunk" bármiféle húst, úgy azt kell gondoljam, hogy az ő agya van 
megpuhítva glatz ferencek ostonaságai által. 

Válasz 



Hunmagyar
(Szkítia, 2010.12.01 11:47) 

Nagyon is van közünk a hunokhoz, hiszen mi magunk vagyunk a hunok-magyarok. Ősgesztáinkat 
egyre csak igazolják a modernkori tudományok, tehátha ez "majom fiókáknak" nem tetszik, tehet 
egy szívességet! 

Válasz 

Borshow / Lajos
(masolo majmocska = Gabor , 2009.09.10 10:21) 

Nincs gond ! Es koszi.
orulok hogy nem nehezteltek ram , sajnalom hogy furan sult el .
Szebb jovot es kitartast , csak igy tovabb ne adjuk fel. Amugy Tiszteletem mindenkinek kik 
lehetove teszik Magyar megmaradasunk tudatgyarapitast es minden infot ami nagyon fontos 
ebben a zurzavaros vilagban. ugy a multunkkal is kapcs mint a jovonk erdekeben is. 

Válasz 

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.09.10 08:46) 

Valóban egy kicsit megkeveredtünk és én is elnézést kérek. 

Válasz 

Majom fióka
(BORSHOW, 2009.09.09 21:10) 

Bocsi, de kissé félreérthető volt a bejegyzésed. 
Mindamellett, amit írtam igaz, csak nem ebben az esetben ül. 
Üdv, és ne haragudj 

Válasz 

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.09.09 09:04) 

Egyet értek, és bocs!
Valóban nem érdemelnek szót ezek a majmok, mert csak azt várják, hogy ugorjunk. Ebből az 
alkalomból jegyezném meg: 
Ha a melegek felvonulásán nem lenne közönség eszük ágában nem lenne felvonulni. Ennek a 
majomnak is csak a közönség kell.
Üdv:ML. 

Válasz 

ezt kaptam pergamentekkel kapcs
(majomfioka !??? mert masollak, 2009.09.09 03:58) 

Szerbusz tesokám.
Egyre jobban meglepödöm az irásaidon.Kezdem azt hinni hogy tényleg meghülyültél.
Az ös magyarok még NEM tudtak irni.Vagy esetleg én hülyültem meg,? De az is lehet hogy a 
nyereg alatt
puhitották azt a pergamentet amire nem lehet rovásirni. Mert a ROVÁS irás az fára szijra faragás.
De mit is akarsz ezzel? Ki titkolja? Mit is titkol: Azért 40000 évvel ezelőtt nemhogy dél am.- ban de 
a



Picsában sem voltunk mi magyarok.
Te Gabi. Mért és mi ment rád? Ezt a sok eszméletlen baromságot , hogy tudod össze kutyulni?
Talán még el is hiszed: Valoban jo lenne már haza jönnöd és körülnézned hogy a világ elöre megy 
és nem
hátra. Gábor : ez a 21. század. Nem akarok visszamenni a hunokhoz akikhez semmi közünk .
Nem is tudok most többet irni , de ha nem haragszanak ránk azok akinek nem tetszik ahogy mi 
élünk., hát
vegyék be.Mi is vagyunk olyan magyarok mint bárki más.
Na szia és ne neheztelj rám, de néhaány irásaidra azt hittem teljesen elment az eszed.
K F 

Válasz 

willis tover tovebol
(majomfioka vagy mi , 2009.09.09 02:19) 

felreertes ! lajos es Andrea az egyeik nyilvanos uzenofalon fel raktam a bemasolt irast, a 40 ezer 
pergament tekercsrol" es ezt a levelet kaptam.
en csak egy kozvetett ember volnek {Neveztem magam majomfiokanak" } . nekem is meg van a 
velemenyem egyes emberekrol itt is , Veluk meg a verem sem kevernem nem hogy biznak 
bennuk,es be fogadnam oket, azokrol akik Magyarnak nevezik magukat de nagy zsido cserpakkal 
rendelkeznek. nem ferde szemekkel mit en ,bizonyitani tudok magamrol , igy hat tonbb kozom a 
tavolkeleti oseimhoz mint sok Magfyarorszagra koltozott jott ment sehunnai zsido Magyarkodonak. 
ennyit errol 
itt olvashatod a levelet mirol elobb folotteb beszeltem eletrnasgysagban: 

Válasz 

evolúciós selejt
(BORSHOW, 2009.09.08 21:01) 

T. Hozzászólók!

Még egyszer figyelmeztetek mindenkit, hogy az ilyen, majom anyától származó, evolúciós selejtek 
nem akarnak érdemi vitát, csak zűrzavart, és kavart. Nekik semmi sem szent, pontosabban, azzal 
éppen nincs kedvük előrukkolni, hiszen tudják manapság minden megcáfolható, az ő szentségük 
meg pláne. 
Tehát, ne dőljetek be a magyarságuknak, úgy magyarok ők, mint ahogy a kenyereslány apáca. 
Ne győzködjetek, ne szitkozódjatok, hagyjátok figyelmen kívül, bármennyire nehéz. 
Üdv: BORSHOW

Válasz 

majom fiókának
(Andrea, 2009.09.08 16:03) 

Kedves majomfióka!
Nem hatott meg már a megszólításod sem. Aki az oldalon található gondolatokról így vélekedik, az 
nem hinném, hogy a "tesókám".
Ha nem hiszed hogy a hunok az őseink, rokonaink, akkor teljesen felesleges itt olvasgatnod.
Csak abból indulok ki, ahogy a "Nyugat" az országunkat, népünket nevezi: Hungary, hungrian. 
Nem lehet hogy ők tudnak valamit? Csak velünk felejtették el?
A stílusod pedig nem ide való, de még csak nem is helyén való.

Válasz 



lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.09.08 09:01) 

Na ide figyelj "majom fióka"!
Ha nem vállalsz közösséget az ősi Magyarsággal és nem tartod őseidnek a hunokat, itt sem sok 
keresni valód van, mert mi mást gondolunk erről.
A zagyva buta faragatlan gondolataidra pedig nem vagyunk kíváncsiak! Keress magadnak egy 
másik oldalt, aztán éld ki magad ott. Nekünk más elveink vannak.
Remélem ezt érted. 

Válasz 

a volt sears toronytovebol
(majom fioka , 2009.09.07 22:19) 

Szerbusz tesokám. 
aztan nehogy mar megbocsassunk azoknak a kabzsiknak akik a vesztunket akarjak , es azzal 
dicsekszenek hogy ovek manhattan rummania lengyel es Magyar o is , hehehe "
ehhez meg wc papir sem kell kiturulni , Aztan vegre valaki folvilagositana ezzel kapcsolatban,? 
valami elfogadhatot kernek ,mert en elkepesztettem k f -et ki igy ir a pergament tekercsekkel 
kapcs,
Egyre jobban meglepödöm az irásaidon.Kezdem azt hinni hogy tényleg meghülyültél.
Az ös magyarok még NEM tudtak irni.Vagy esetleg én hülyültem meg,? De az is lehet hogy a 
nyereg alatt
puhitották azt a pergamentet amire nem lehet rovásirni. Mert a ROVÁS irás az fára szijra faragás.
De mit is akarsz ezzel? Ki titkolja? Mit is titkol: Azért 40000 évvel ezelőtt nemhogy dél am.- ban de 
a
Page a ban sem voltunk mi magyarok.
Te. Mért és mi ment rád? Ezt a sok eszméletlen baromságot , hogy tudod össze kutyulni?
Talán még el is hiszed: Valoban jo lenne már haza jönnöd és körülnézned hogy a világ elöre megy 
és nem
hátra. : ez a 21. század. Nem akarok visszamenni a hunokhoz akikhez semmi közünk .
Nem is tudok most többet irni , de ha nem haragszanak ránk azok akinek nem tetszik ahogy mi 
élünk., hát
vegyék be. a svabhegyi beteg szamar alkatreszeit .Mi is vagyunk olyan magyarok mint bárki más.
Na szia és ne neheztelj rám, de néhaány irásaidra azt hittem teljesen elment az eszed.
K F "
hozzafuznem hogy tavolkeletrol 4 azaz 8 ezer eve egy kihalt inteligenciarol nincs eleg infonk. es en 
jobban elfogadnam asszem ,amit a geza ba tol olvastam hogy a karpatmedencei ,a jegkorszak elol 
menekult oseink csontta fagyott pergament papirra is irtak faragtak. hat nem? ddd 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2009.09.07 14:43) 

Azért nem írtak, mert nem voltak keresztények? Hát én biztos vagyok benne, hogy írtak, mert 
akkora birodalmat nem lehetett volna kézbentartani. A koreai nyelv dallamában mutat 
hasonlóságot nyelvünkkel. Hallgassunk koreai népdalt távolról. 

Válasz 

Fritzi
(Fritzi, 2009.09.06 14:46) 

Zoltai Mucikának!

Prágában egyetemista koromban kezembe került egy bölcsészkarok által használt szkriptum 



( jegyzet). Abban azt olvastam egy helyen, hogy a kóreaiak a 6. században az egyik egyetemükön 
kinai-hun-kóreai háromnyelvű szótárt használtak. Miért gondolod, hogy a kóreaiak kodifikálták a 
hun nyelvet? A hunok nem laktak Kóreában, hogy emiatt fontos lett volna kodifikálniuk a hunok 
nyelvét!

Mit gondolsz Mucika!
A kínaiak már tudtak írni? 460-ban kr.után?

Láttál már középkori török írást? Mert én igen. De az nem volt rovásírás. A rovásírásról eddig úgy 
tudtam, székely rovás, nem török. Te tudsz valamit, amit mi nem? 

Válasz 

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.09.06 09:14) 

Zoltainak!
Kedves Zoltai!
Azt hiszem inkább Veled etettek meg elég sok nemzet ellenes badarságot a párt állam idején, amit 
úgy látszik, hogy el is hittél. Ha nem tudnád 1-2 ezer évnél sokkal idősebb tekercsek is előkerültek 
már, csak olvasni is kéne néha. Azt azonban biztosan elfelejtetted, pedig lenin elvtárs elégszer 
elmondta nektek. "...Tanulni, tanulni, tanulni!" Utána lehet majd írni! "Mucika"
Legyen szép napod! 

Válasz 

zoltai34@gmail.com
(zoltai, 2009.09.05 13:47) 

Mucika!
ugyan már meséld el, hogy mit is csináltak a pergament tekercsek 1-2 ezer éven át a föld alatt?
Jaj nekem, hogy mi mindennel lehet benneteket megetetni!
kr. u 460-ban a hunok még nem voltak keresztények és nem volt irásuk sem, még a török 
rovásirás sem létezett.
Ezek tények.

Válasz 

Fritzi
(Fritzi, 2009.09.05 11:50) 

Biztos vagyok benne, hogy mielőtt elküldte - másolatot készített belőle. Vagy a másolatok küldte?
Ami Ukrajnában maradt, annak is meg kell lennie.

Hol lehet erről orosz vagy ukrán anyagban olvasni? 

Válasz 
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