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Levél a szerkesztıhöz. 

KEDVES BARÁTOM! 

Olvastam az URSZAVAT. Korszakalkotó nagy mő. 
Gratulálok ! Csak hogy elhibáztad a születésedet. Mert 
ha te angol, francia, német vagy csak zsidónak 
születtél volna is, akkor ma már az egész világ sajtója 
verné a nagy dobott. . " . 

De igy?  Ne búsulj) Azért igyis fel fognak fedezni 100 év 
múlva és fogsz kapni disz-sirhelyet, mert ez a stylszerü magyar 
elismerés. *   Szervusz!  Ölel hived 

N. N. 

(De nehogy a nevemet ki is ird.*) 

• Sohse búsul j .  Méltóságos uram! Nem várom én meg az 
obl igát 100 évet 1 Ki fogom én verekedni az én magam igazát  
még ez életemben ! 

Szervusz. · 

  
 

48 füzetben 48 korona. A Herkópáter elı f izetı i  40 

koronáért a Herkópátert is és a 48 füzetet is 
megkapják.        , 

 Szerkesztıség:Budapest, Ferenc ter  1, 
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Megvan a paradicsomi nyelv. És az a magyar. 
 

Baruch atto Jehova Elochimnu Melech havailom! Adonaj 
lefoneicho! 

Dicsértessél Te Örökkévaló! Mi Istenünk! Világ királya Te Elıfénylı Jó atya! 
Igy kezdem meg szerény elıadásomat Mózes iránti határtalan tiszteletem és hódolatom jeléül, 

mély köszönetet és hálát adva neki, hogy közel 6 ezer magyar szót volt szives nekünk a késı utókor 
számára, mint megannyi egyiptomi bebalzsamozott múmiát megırizni és fentartani örök becső 
mőveiben. 
                                                                        Az egyiptomi múmiákról a mai orvostudomány sokszor 
                                                               még ma is megtudja állapítani, hogy milyen bajban hunytak el. 
                                                           De a mumiát feltámasztani azért még a mai orvosi tudomány 
sem tudja.  

Én azonban e bebalzsamozott szavakat uj életre tudom kelteni, sıt meg is tudom szólaltatni; és 
beszélnek is azok mihelyt a magyar sarkantyú szavát meghallották. 

Mielıtt azonban ezt elkezdenık valamit a könnyebb megértés kedvéért elıre kell bocsátanunk, s ez 
az, hogy a világ" teremtésétıl az özönvízig vagyis Noéig csak általános emberiségröl van szó,"kik 
egy nyelven és egyféleképen beszélnek, mint ezt Mózes Genezis I. könyve jelszakasza 1, 2, verseiben 
be is ismeri, de egy szóval sem mondja, hogy ez a nyelv pedig a zsidó lett volna, sıt nagy bölcsen 
hallgat, mert hazudni nem akar, pedig İ nagyon jól tudta, hogy melyik nyelv volt az a legelsı. 

A keleti nyelv tudósok Bruksch, Saise, Lenorman, és Raw-lingson és mások pedig határozottan 
megállapították, hogy a zsidó nyelv sehogyan sem lehetett az elsı, mert abban a leg-fıben járó 3 szó az 
Elochim, az Adonai, és Jehova egyiksem zsidó eredető szó. Annyira nem, hogy még csak gyökerük 
sincsen a zs.idó  nyelvben. 
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Annak a nyelvnek ke l le t t  az elsınek lenni,  amely nyelv- 
ben ezen szavak eredet i  gyök szóval b írnak,  amelyet 
azonban 
ık sz intén nem tudtak megál lapí tani,  noha 10—20 kelet i  
nye lvet 
bír tak Í rásban és szóban. ^ 
Mie l ı t t  azonban mi  hozzá fognánk a fent i  re j té lyes 3 szó 
megfej téséhez legyen szabad olvasó ink f igyelmét fe lhívni  a 
b ib l iában igen gyakran szerep lı  hét eltörült nemzetségre. Ezek 
pedig a"  

Kananeusok,      Kiveusok,  
Kitteusok,          Jebuzeusok, 

Emoreusok,       Filisteusok, ■                                             
Perizeusok. Sı t  a  girgezeusok a góg és magogák is.  Mely 
népek azonban még máig is  vígan élnek tovább.  

1. A kananeusok, a mai k is- és nagy kunságon. 
2. A ki t teusok, a késıbbi partusok Zalában, 

Somogyban,  Vasban, Baranyában és Veszprémben. 
3. Az emoreusok a mai jászok, jász-nagy-kun-Szolnok-

megyében, továbbá a.dunántul  levı  Pannóniában is .  
4. A per izeusok és jebuzeusok Gyı rben, Fejér 
megyében. 
5. A hiveusok Hevesben. 
6. A fi l is teusok ped ig a fe lsı  jászságban és Borsódban,  

va lamint a mai pa lóczok lakta megyékben Gömör és 
Nógrádban. 
7.  A Góg és Magóg ivadékai ped ig a mai  Matyó-k.  
Ezzel nem azt akarom mondani,  hogy Mózes nem ir t  iga- 
zat.  Sı t  e l lenkezı leg.  Mert ezek a népek tényleg 
kipusztul tak 
2/3 részben Paleszt inábó l,  de egyrészök elmenekül t  hajókon 
mint 
a Károk, másrészök ped ig Mediába, Parthiába. Armeníába, 
Georgiába menekült  közel i  rokonaihoz, k iket  1500, 2000 
évvel 
késıbb a hunnok és magyarok összegyő j tö t tek és elhozták 
ide 
mostani hazájukba:   .  

Ezek e lı rebocsátása után v izsgál juk meg a fentebb eml í 
tet t  3 fıben járó zsidó szavat-  1.  Elochim. Ez az egy Isten 
imádó zs idók Isten szava. Vélet lenül többes számban annyi t  
tesz Isten-ek.  Sı t  É lı  Is tenek. A zs idó nyelvbuvárok ennek 
az egy Is ten vé le t len többes számának azzal akar ják 
magyarázatát adni,  hogy az plurál is majes-tet icus.  

Lár i - fár i !  Csak tehetet len mentség! 
Megmondom én, hogy mi az az Elochim! Him. É lı .  Élı -

him. Hatalmas Élı. Him,  Kan, Kán, Kám, Bak-Bok a 
sz lávoknál.  De hiszen akkor ez t isz tára magyar  szó az E lı  is,  
meg a 

Egypĺusú patriarchális,nem teljes,hiányzik az egység fele,egyensúlytalan 
rendszer,fél-elem 
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Him is.  Nem más, mint a magyarok Nagyhatalmas Élı  Is tene,   
v.  i .  É lı -him, vagy Him-Élı je az Elochim.                                                              
2.A Jehova,  az Örökkévaló. Jó java. A Juli a Jav. A legfı  Jó.   

Ez is t isz tára magyar gyök- és je lentés is.               ANyA  
3.  Az Adonai .  Az örök atya.  A teremtı  atya.  Próbál juk 

csak egy k issé göcseiesen,  vagy palócosan ej teni .  így n i :  Ata- 
naa jó.  Sı t  naajo Ata,  Atya!Ada, Adó. ABA  

Talán nem is kel l  bıvebbet mondanunk, hogy megmagya-
rázzuk ami Duna Adony, Nyír Adony, Szabolcs Adony régi szavaink 
érte lmét.  Adonai  tehát :  Naon jó Atya!  
Mikor idáig el juto ttam, elıvettem Mózes genezisét,  és 
elkezdtem kutatni  több hasonló magyar gyök szó után, és 
sz inte bámulatos eredményre jutot tam. 
Nemcsak 4—500 magyar  szó gyököt le l tem,  hanem még 
azoknak a magyarázatát sı t  jelentményét is megta lál tam, 
melyekre nézve a lább több élı  pé ldát hozok fel .  

E 4 — 500 iro t t  b izonyi téku magyar  szókincsen kivül 
ta lál tam én egy négyezer éves bebalzsamozot t  temetı t  ahol  6 
ezer magyar szó van mint  egy le lket len múmia elraktározva, 
melyekkel mi  azonnal beszélgetni  fogunk s melyek a magyar 
sarkantyú szavára feleln i  is fognak csuda bájos hangokon. 

Például.  (Egyelı re csak néhány könnyebb példát  mutatok 
be, más a lka lommal többet.)  

1.  Mózes I .  könyve 32. szakasz 25. versében. 
Jákob az Úrra l  küzd- és gyız, azért  neveztet ik el  ı  az 

Úrtó l  Izrael-nek. ír juk igy:  I -zrahÉl.  És o lvassuk e l  v iszárul :  Él -
liarcza-ü. Vagyis Jákob: É l harcosává katonájává avattat ik fe l .  
Nem is én mondtam, hanem Mózes. 
Ugyanis Jakab azt a helyet hol  neki  az Ur megje lent elnevez i 
Phenielnek. í r juk igy Pheni-Él.  Olvassuk Él-fénye, Vagyis az a 
he ly aho l Jákob az Urat  lát ta fény-ben tündökölni .  

Hát  nincs ez t isz tán magyarul  ?  '  
2.  Mózes I .  könyve 26. szakasz versében. 
Mert  a pásztorok,  versengettek és veszekedtek a kut miat t ,  a 

kutat elnevezték Vészek kút jának. 
A másik kutat ped ig aho l szidták, káromol ták egymást a 

pásztorok,  elnevezték szítnak kút jának. 
3.  Mózes I I .  könyve, 16.  szakasz, 17.,  18.  vers: 
Es szedtük a mannát,  k i  többet,  ki  kevesebbet de. bárki  

mennyi t  szedett  incgmértiik İmérrel. A zsidó ı  bető t  nem tud irn i ,  
i r ja csak 0mer-nek a mérı-t. A magyar mérı, a zs idó ımér. Egy és 
ugyanaz.                                       BoK-BöK,LöK-ToL,BaSz-
ToSz-TeSz-TeReMT,lé trehoz,é letet ad TóReM 
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4. Mózes I I .  könyve XV. szakasz, 23. vers :  
Sur pusztában ta lál tak egy forrást,  melynek keserő vize marta a 
nyelvünket,  az Ur  késıbb egy náddal megédesi te ,  hogy iható let t ,  
de azért  e forrás mégis Mara-nak, maró-nak azaz keserőnek nevezik 
el .  

5.  Mózes I I .  könyve, XVII .  szak. 6.  versben :  
A zsidók fel lázadnak az Ur e l len,  azért  Mózes e he lyet e lnevezi 
Massa es Meribach-mk, vagyis lázadás és vakmerés helyének. Masa-
val i t t  nem foglalkozom,  de a Meribach-val igen.  Ez nem más, mint 
egy k issé hebraizál t  magyar  szó Meri-bach = bah-meri  = Bah = vah. 
Tehát  Vah-meri vagyis vakmerı. Nem én mondom, hanem Mózes..  

Más a lkalommal  bıvebb példákban fo lyta tom. Most pedig 
bemutatom azt a kulcsot ,  mely csalhatat lan szótár i  pontossággal 
szó lal ta t ja meg az idegen szavakat a v i lág minden nyelvébı l .  

1.  Karatat. Tegyünk rája minden betőre,  magánhangzóra 
pontot:  

lesz kä-rä-tät.  í r juk CARATAS = Cärätäs = szerelés és szeretet 
Ez vo lt  a szülı  anyja a görög Khair i té-nek, a la t in Char i tás-nak, a  
német Khar i tät -nek. 

2.  „Isa por és hamu vagyunk"  halo tt i  beszéd. 
Am'-por kettıs pontozva 

äm-pör - embör.  
Talán nem kel l  bıvebb magyarázat .  

Így lesz a kar iká-bóJ kör ike,  kanyaru-bó l köny-erü (könyéró)  kenyér 
(a véres verej tékkel szerzet t  kenyér) .         -  
így lesz az Állat-ból Élet, a Szállat-ból Szel let .  Az Áradatból Eredet.  
A Magasság-ból Mégiség (mélység).  Az Igazság-ból Egiség. Az 
Imádás-ból Imétus (metus, us = is teni  fé lelem, imádás).  A Pir imáds-
ból Piramédes. 

(Pir ,  pör,  bár,  para,  parázs, varázs régi tőz szavaink).  
Így lesz az Allach-ból Élı. Noha az Élı -bı l let t  az Allach,-mer t 

az É lı  is az Ál ló -ból,  az örök Ál lag-bı l  örök eredet-bılÍ let t ,  aki  
Örök körök, vagyis a Chur,  az Ur.  (Zengı  fény) .  
Így le t t  a karajczár-bó] kerejczer, a Magyar-ból Megyer. A koronás-ból 
körünös (körül  ives) a  Szallaim-ból Szö l le im.  A szellem-bıl a  Szel lö -
bı l  a Seele. A göröngy-sár-bó l a gerencsér, a korong-ból köröng. A 
körzı-bıl a corso (kör séta,  kör -zı  séta).  A küldisz, a kültőz-bıl, a 
cul tus,  kümondó-ból, a kommandó a Magustár-ból a  megcstcr, a  mester,  
és a majszter.  A Magtalan nö-bıl a Magdalena,   A magyar Öv, Övenet-
böl a zsidó Abanet 
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átk ötı). A gyönyör-bıl a gener, generis. A közmő (világegye tem)-bıl a 
koznws. Az Ékös-nömü (mőremek világból) Ekonomie a Dücs-köröm-ből 
Decorum, stb. 

Vagyis minden kettıs pont ezer-ezer esztendıt képvisel, amit késıbb 
bıvebben fogunk megmagyarázni. 

Most még csak egy kis bábeli nyelvzavart akarok bemutatni, mely 
nemcsak egy bájos hitrege, hanem a szavak tanúsága szerint élı 
történelem. 

A vizözönig — Mózes tanúsága szerint — minden népek nyelve és 
beszéde egyforma volt (Genezis 10. szak. 1—6.vers). A Bábelnél 
kezdıdnek a nyelvek, ahol az Ur a toronyépítık nyelvét összezavarja. 

Lesz a Szurnok-ból Cornus (bika fordítva). A Szurat-ból Taurus. A 
Turul-ból, vagyis a Tur-vul/-ból Vultur. (Lévén a Teremtı Ur, egyszóval 
Tur, az ı ölüje a Tur-ölü : a Turul, vagyis régebbi alakban Turvul, a 
latinban Vultur. 

így lett a magyar Alvás-ból a német Schla-vá 
(Schlafen) Beírás-ból      „   Schreiba (schreíbe) 

"    "  "  a latin Scriba 
,,    „ Csinos-ból a német Csönisch (a Schın) 
                                                                    
False                 
,,    „ .,     Csalfá-bol c . , '     '   a latin Fal-lax 
„ „  ,, Vidék-bıl a német Ge-bied 
,, „  Folyóviz-bıl a latin Fluvius 
,, „  ,, Üstanya-ból a görög Tana-is (Don tóve) 
,, „  „  Derék hizó-ból (kövér disznó) a görög 

Hizo-teriksz 
„  „  „  Rossz barát-bıl a 

görög Barát-rosz 
(barátru) 

„  „  „  Élı Jsten-bıl a görög Sten-Élos, aki 
tudniillik a szülés Istenének felesége volt 

,, „  „  Folyó-ból a zsidó Jo-vol 
„ „  „  Rohanó folyó-ból a zsidó Na-hor 
„ ,,  ,, Venyigé-bıl a zsidó Hagofen 
i) ., „  Fohász-ból a német Saof, 5eof(Seuf-zen) 
,i „  „  Csáb erı-bıl    „    Zauberei 
,. „  „  Zengı erı-bıl  „    Zengerei 
» „  ,, Zengeni-bıl     „    Zingen 

·, ,, '„  Vigadok-ból           Guvideo 
,, „  ,, Szollokuttam-ból     Locutus sum 
i, „  ,, Labbal utam-ból     Ambalatum 
u ,. ,, Anyaföld-bıl a latin Dyv-ana (Diana) stb. 
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. Záradékul még. csak anyit, hogy a világ összes nyelvei 
csodálatos pontossággal és rendszerrel igy bontakoznak ki a magyarból, még a legtávolabbi 
indogermán, szanszkrit és zsidó is. 
A turáni nyelvek pedig még bámulatosabb közeltségben állanak. 

 
 

                      Négyezer éves írott okmánynyal bizonyítható magyar 
szavak: 

Abrahám. 

Ábrahám neve az 5 életének 99 esztendejéig csak Ábrám 
volt. 

Az én Ábrám: az én képem és hasonlatosságom; ez anyira magyarul van, hogy e felett 
nem is lehet vitatkozni. 

Ádám is Ábrám volt, az Ur képére és hasonlatosságára teremtett ember,  kinek maga az 
Ur mondta a bőnbeeséskor: 
mert por  vagy te és ismét porrá leszesz. (III. 29) S miután az ember hamu-por, azaz am-
por=äm-pör.  Ábrám is äbräm. Ezt most itt azért szegezem le, hogy majd késıbb rája vissza 
fogunk térni. 

* 
• 

De hadd beszéljen maga az irás: 
Mózes Genezis I. K. 17. szak. 1. verse igy szól: 

„Mikor pedig Ábrám 99 esztendıs vala, megjelenik az az Ur Ábrámnak és monda neki: 

Én a Mindenható Isten vagyok! Járj elıttem és légy tökéletes. 

2. És megkötöm az én szövetségemet köztem és te közted és felette igen megsokasítalak 
(mint a tenger fövenyét és az ég csillagait) 

3. És arcára borula Ábrám és az Isten szóla neki, mondván: 
5.  És ne neveztessék a te neved ezután Ábrdm-nak,  hanem Abra-hámnak. (Izsák 
fogantatásakor). 

10. Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tarla-notok énköztem és tiköztetek és a 
te utánnad való magod közt: minden fér j i  körülmetéltessék nálatok.  
Iíme tehát, amit Isten elvesz Ábrám testébıl, azt a nevében vissza adja a hám-ot, mely 
szerszámot,  bırígát, függvényt, köteléket jelent a magyarban. 
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Jelezni akarván az Ur, hogy itt ma vérre l  i r t  szerzıdés köttetett, még 
pedig magyarul ,  Ábrahám és minden következı ivadéka közölt. 
Azok számára pedig, akik kételkedve fogadják ez igéket, térjünk vissza az 
elıbbi leszegezett dolgokra : 

Ábra-hám, az Ur Szava kulcsa szerint äbrä-häm, azaz Éberem 
(Héberem). Nyilvánvaló tehát, hogy itt születik a judaizmus, e 
vérszerzıdés szerint. És pedig szintén magyarul. De mert Ábrám nem 
más, mint Am por ,  azaz ämpör; äbrähäm tehát: Am-por-hám is; azaz 
Empör-öm, vagyis emberem. Vagyis Éber — Émberem! 

Hát nincs ez tisztán magyarul ? Ime 2 szó Ábra, Hám, Mózes 
négyezer éves írott bizonysága szerint magyar szó. 
Vagy ha akarom, Éberem és Emberem is ugyan az, tehát 4 szó. 

Éppen semmi csodálkozni való nincs a dologban, ha tudjuk azt, 
hogy Ábrahám korában Noé még él, aki az özönvíz elıtti és utáni nyelvet 
is egyformán beszéli. 

Tehát Abrahám is ép ugy uidolt szittya-magyarul, mint 
 Noe. 

Sıt, ha a bábeli nyelvzavar idejét elfogadjuk a vízözön utáni 300 évben, 
ami csaknem bizonyos, akkor Abrahám a bábeli nyelvzavar idején már 43 
éves volt. (Vagyis 1991-ben, mikor Noé még él, mert csak 2006-ban hal 
meg). 

Születvén ugyanis 1948 ban és 75 éves volt 2023-ban, mikor 
Kánaánba ment Szikembe, Urkaszdhin-bıl. 

,    .  Izmael.    .  

Genezis ló. szak. 6. vers. 
6. És mondá Ábrahám Szárainak: íme a te szolgálód (Hagár) kezedben 
van. Azt tedd vele, amit jónak látsz. 

Nyomorgat ja vala ezért  Szárai  ö t  és az e l futa e lı le.  
11. És monda neki (Hágárnak) az Ur angyala: Ime te terhes vagy és 

szülsz fiat és nevezed nevét Izmael-nek, mivel hogy meghallgatá az Ur 
a te nyomorúságodat.  

Az pedig vad természető ember lesz (erös. izmos). Az ı keze 
mindenek el len és. mindenek keze 5 ellene és minden ö  alyja f ia 
el lenében üti fel sátorát. 

Izmael tehát : Izma-Él anyit jelent, mint Él  nek, az Élı, Élő 
Istennek, az Urnak Izma, ereje. 

Izmael tehát már születése elıtt nyer nevet az Ur angyalától, még 
pedig azon magyarázattal, hogy vad természető ,  

9
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"erıs izmu ember lesz,  k inek keze ( izma) mindenek el len és mindenek 
keze 6 el lene lesz.  
És minden atyja f ia i  ellenében üti  fe l  sátorát,  vagyis maga az Ur,  az 
Izmael anyjának Hagárnak nyomorgatásáér t  mintegy elégtételü l  
megtorlásul tesz iıt erıssé, hogy atyja f ia i  e l lenében,  — kinek ısszülı je 
Izsák még csak 13 év múlva fog megszületni  — legyen védelme. 
Magából a szent szövegbı l  e léggé nyi lvánvaló ,  hogy 
Izmael je lentısége mi t  tesz.   
Izma is,  és Él  is sz ínt iszta magyar  szó, négyezer  éves iro t t  b izonyí ték 
tanúsága szer int .  

 
Izsák. 

Genezis I .  21. szak. 5. vers.  

 Ábrahám pedig 100 esztendıs va la,  mikor szülétek va la Izsák. 
6.  És monda Sára :  Nevetést szerzett az Ur Isten énnekem, aki csak hallja, nevet 
rajtam. 

 7.  És ismét monda: KI  mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára 
f iakat szoptat s ime szül tem, vénségére. 
Mie l ı t t  azonban megnevezném az Izsák szó ér te lmét,  még két dolgot 
ke l l  e lı re bocsáttanom:   '  Genezis 18. szak.  11. vers.  Ábrahám és Sára 
élemedet t  korú,  öregek va lának. Megszőnt Sáránál az asszonyi  
természet (87 éves vo lt  már) .  
12. vers.  Nevete azért Sára magában mondván :  Vénségemre lenne-e 
gyönyörőségem ? 
13. vers.  És monda az Ur Ábrahámnak: Miér t  nevetett Sára ?  .  ,    
.  

15.  vers.  Sára pedig tagadá, hogy nevetett. De monda az.  Ur :  Nem 
ugy van, mer t b izony nevettél. 

Ez az egyik! 

A másik,  ami t  elı re ke l l  bocsát tanom, Genezis 17. szak. 5.  vers: 
Népek sokaságának atyjává tesz lek és fe let te megsokasítalak (meg-
Izsákositalak)  téged. 
Izsákról  tehát nyi lvánvaló,  hogy Ü Sok ısöknek atyjává téte t ik .  
Izsák tehát,  a nevével hozza, hogy Ő  Sok İsök ivadéka lesz.  Hát nincs 
ez t isztán magyarul  ?  Nem is én mondom, hanem Mózes ir ja.  Ismét 
tehát 2 négyezer  éves irot t  b izonyi téku szó: Ő  és Sok. 
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A lat in isac-nak ir ja,  a héber Jiczakti-nak, sı t  becézı  néven 
Jaczachnak! 

Sára saját beval lása szer int :  Nevelést adott nekem az Ur ! (Azér t ,  
hogy t i tokban nevetet t . )  A becézett  Jaczach nevet olvassuk v iszárul :  
Kacaj ! íme a nevetés,  mit  Ur adott .  (Gyönyörő  büntetés !)  

Nem én mondom! Mózes ir ja ! 
 

Ézsau ós Jákob. Genezis I .  szak. 22. vers.  
Tusakodának vala pedig a f iuk az ı  méhében .  .  .  

23.  .  .  .  És monda az Ur neki:  két nemzetség van a te 
méhedben és két  nép vá l ik  ki  a te bensıdbı l .  

Az egyik nép a másiknál  erısebb lesz és a nagyobbik szolgál a 
kisebbnek. 

24. És betelének az ı  szülésének napja s ime, ket tısök valának 
az ı  méhében. 

25. És ki  jöve az e lsı  és vereses va la,  mindenestı l  szı rös,  mint 
egy lassnak és azért  nevezé nevét Ezsau-nak. 

26. Aztán k i jıve az ı  atyja f ia kezével Ezsau sarkába 
kapaszkodva, azér t  nevezek nevét Jákop-nak. 

Ezsau vol t  tehát az Elsı, mondjuk Eesı, amint ezt  az i rás 
nyomatékkal hangoztat ja.  
De mer a zs idó az ı  bető t  i rn i  nem tudja,  Mózes az Eesı - t  Esau-nak 
ir ja,  mely a zs idó eredet i  szer int  Esauv-nak is .o lvasható,  levén az ö 
bető  a vav betőben ki fe jezve. Eszer int  Ezsau nem csak Eesı, hanem E 
csóv is,  v.  i .  E csúf, csunya! 

De mert Ezsau éhes természete miat t  (Genezis I .  25. szak.  30. 
vers)  Edom-nak is neveztet ik,  ez tehát sz intén födi a magyar É/iom. 
(Éhgyomru) embert.  Miután a zsidónak gy. -betüje nincs,  i r t  tehát 
Mózes csak Edom-ot. 

I 
Ezsau tehát  = Eesı. Ecsóf és Éhdom, mind három szó 

sz in magyar,  4 ezer éves bizonyí ték alapján. 

És Jákop mi t  je lent? Jó—kap-ót ,  jó kapaszkodót (Ezsau 
sarkába) sıt jog kapót is ( lencse után.)  Ezsau atyjához: Genezis 27.  
szak. 36. vers.  így panaszkodik.  Nem mél tán hivják-e ı t  Jákop-nak 
{kapzsi, )  mer t immár két izben is meg csalt  engemet.  Amit az i rás 
érte lme is födöz,  mi ped ig hozzá tehet jük,  hogy Jó-képüt is je lent az 
Ecsúf- fal  szemben. 

Jákop=--Jó-kap. =  Jog-kap. = Jó-kép. A szent szöveg 4 ezer 
éves iro t t  b izonysága szer int  igazolva van. 
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- Alllj, és Ajalon.        .         
Józsue 10. szak. 12. vers." 

Áll j  meg nap Gibeonban, és hold  Ajalon vö lgyében.  
13. v.  És meg Ál la  a nap és vesztegele a ho ld is ,  amig 
bosszút  ál l  a nép az ı  e l lenségén. .  

Áll meg nap, Gibbeonba, monda Józsue . . .  de a nap 
akkor  éppen Al l j  községben volt ,  (ami t  a Károly i  b ib l ia  
egyszerően csak Al -nak,  Vulgata pedig Hai községnek ir .  

(De a H bető  a zs idóban e helyüt t  nem hangzik, )  tehát 
Al l j  községben állította meg a napot Józsue, melyet elı t te való 
napokon fogla l t  e l  a sereg meglehetıs könnyő  szerre l  az el -
lenségtı l .  

Ál l j  meg nap Gibbeon-ban tehát annyi t  je lent,  hogy 
Gibbeon fölött, melylye l  határos vo lt  Ajalon vö lgye,  vagyis 
Ál l j -község alsó völgye.  

Nyi lván va ló tehát,  hogy Al l j -község, és Állj ige egy 
és ugyanazon magyar szó gyök. 

Sı t  (Áj -)  a lon-völgye is alsót je lent ,  mint e korban tu-
don tudós, okón okost.  

íme tehát ismét két magyar  szó, mely 4 ezer  éves i rot t  
b izonyí tékkal igazo lható .  

Állj, és Ajalon,                          
Nem érdektelen va lami  e helyüt t  megjegyezni egyszers- 
mind, hogy a Birák könyve I .  szak. 34. verse szer int :  „Az 
Amoreusok, (a mai Jászok) pedig felszor í to t ták a hegyekbe 
Dán f ia i t ,  mer t nem engedték meg nekik,  hogy le jö j jenek a 
völgybe."       

35.  vers.  „És az Amoreusoknak, (Jászoknak) te tszet t 
ot t  lakni  Héresz hegységben, Ajálonban és Szálbin-ban. 

Tehát  Józsue bizony hi jába á l l í to t ta  meg a napot és a 
holdat,  mer t azért  még sem tudta onnan kiverni  az amoreu- 
sokat (a mai jászokat)  egészen, mert ı  nekik tetszett ot t  
lakni 
tovább is.  ·   ■  

Van még 400 nál több i ly szó,  melyet  máskor fo lytatn i  
fogunk, melyekre Mózes maga mondja meg mi t  je lent.  

 
 

A Bábeli Nyelv zavar. 

Kezdetben magam is csak mint valami szép ıs 
legendát,  ugy fogtam fe l  a bábel i  nye lv zavart ,  mint 
amelyre tudomá-           
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nyos érvet felépíteni alig lehet, noha elég világosan szól Mózes : I. 11. 
szak. 6. versében. 

És monda az Ur: íme a nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és 
munkájának ez a kezdete és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne 
vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban (az égig érı toronyt 
illetıleg.) 

Nossza tehát szálljunk alá és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy 
meg ne érthessék egymás beszédét. 

8. És elszéleszté ıket az Ur az egész földnek színére slb. 
Mihelyt azonban hozzá fogtam, eleintén csak 4—5 nyelv 

összehasonlításába, zsinórmértékül a vízözön elıtti szittja nyelvet  véve, 
roppant meglepetésemre azt tapasztaltam, hogy nem csak a Szémiták, 
Khaniták, de Jafet ivadékait képezı szittyák nyelve is sok tekintetben 
megzavarodott, miket élı példákkal igazolunk. 

Legkevésbé zavarodott meg a pártus Madaj-ár, az Amo-reus, 
filisteus és girgazeus nyelv, mely utóbbi kettırıl konstatálni lehet, hogy 
ugyanúgy hangzik ma is", mint az özönvíz elıtt. 

Miben nyilvánult tehát az a nyelv zavar? Íme egy-két 
élı példa. 
A magyar, illetıleg a szittja azt mondja: Folyó. A zsidó: Jo—vol-t 

csinál belıle, a magyar rohan-ból a zsidó nahor-t, vakmerı-bıl meri-bach-
t, kacag-ból cakah-t, a venyigébıl hoggo-fen-t csinál. 

 
A görög: 

A rossz barát-ból -t, a derék hízóból hiszoterix-et, 
a tegez-bıl  tox-át, buzogányból paszgalon-t csinál stb. 

 
A latin : 

A vigadok-ból, ga vi deot csinál. 
A kültüz-bıl, cul-tus-t. 
A tsellag-ból, stella-t. 
Az élöfény-bıl, fan-elía-t, familia-t stb. 

 
A német: 

A csalfa-ból, falsche. 
A kufár-bıl, kaufer. 
A fegyver-böl, gewer-t. 
Az ostrom-ból, strurm-ot stb. 
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 Templum-i~Tempel. 

Hogy a német Tempel a latin templum-ból jött, az tisztára világos. 
De hát a latin templom honnan jött ? És mit jelent ? Isten házát. 

Mi is a négy ötezer éves magyar Isten neve ? Sıt a Teremtı Isten neve? Is-
ten=Él vagy Bél. Teremtı Isten--=Ten-Bél! Ennek a hona ? Ten-Bél-hon-a. 
(Összedolgozva.) Templom. 

Burg. 

No, ez már "csak tisztára tısgyökeres német szó!-Szinte látszik elıre, hogy 
burokban született. De ez még nem egész világos. 

Mit tesz flaszterozni ? Vízszintes falat rakni? Az utat burk-olja 
tudniillik a magyar. Vagyis mikor vízszintesen rakja a téglát akkor burk-olja 
az utat. De a téglából falat nem csak vízszintesen rak a magyar, hanem körben 
is egy város körül, vagyis mikor körfalat épit akkor várk-ol, körben burk-ol. 
A Burg tehát Vár, a Vár tehát Burk, v. Burok. Vagy ha jobban tetszik Burg. 
Bizony magyar ez. 

Quitter-Zittewar (északnémet.) A zivatar-
ból lett! 

A zivatar tudniillik Sionyva, zí-va, tör, tarol. A Ziva-tör-bıl lett a Zittı wár 
(átdolgozással.) Hát vajjon a Quitter mibıl lett? 
A zivatar tudniillik nem csak házakat hord le és fákat tör ki, hanem követ is. 

A Quitter tehát követ tör, kivált ha sír a kı, mikor jön a Sirocco. 

Minták a bábel i  nye lvzavarodás idejébı l .  

Juventus, juventalis=ifjuság. 

Juventus helyett — ir és mond a német Jugent-et. Tehát a v-betőt g-vel helyettesíti. 
Igen ám! Kérdezhetné valaki, hogy hiszen a német ezt nem is a magyar-ból, hanem 
latinból dolgozza át. Hát persze, csakhogy a latin juventus meg a magyar 
jövendı-bıl  lett ám, mert mi az ifjúság ? A jövendı, (reménye, ivadéka.) 
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Spital. 

Ez tudniillik kórházat, ápoló helyet jelent. De vajjon minı igébıl 
származhatik ez a fınév? Talán spitalen-bıl\. Nem! Mert ilyen igéje nincs 
is a németnek. Hát akkor honnan származik? 

Minden kórház tudniillik óv és tápol. Egyszóval Óstápol, vagy Istápol. 
Nos, hát az Istápol-ból lett a Spitál. A, t és a pe fölcserélése után. 

Stik=kist, kis-(ded)-bıl, megfordítva, ép úgy mint 
a Sehn=a néz-bıl, 

a Falsch, a csalf-(á)-ból, 
a Paitsch, a kor-bács. (Korholó, kergetı és bántó szerszám ) 

Az os-tor üt, s tör, ostrom, ostromol, (rohanva.) Ostrohomból jött a 
Sturm!(összedolgozva.) A hamis-ból a hämis, a jegy-zet-bıl  
Zetl, a jegy-zék-bıl a Zech. 

Csak a szó utolsó tagját használja fel, mint a latin a tépés-böl  csak pes, 
pedis-t a görög tapod-ból csak a posz, podosz-t. 

 

A Herbst=Az İsz. 

Vájjon mit csinál ? Hát bizony az ısz már csak. Herbaszt (hervaszt.) 
Innen a latin herba. Az is bizony csak herbadó, hervadó a növény. 

 

A Geselle=Segéd. 

Ne is veszıdjünk vele valami nagyon sokat. Próbáljuk meg a Segédet egy 
kissé régebbi magyar szóval irni, igy pl. Segéllı. N0s, hát ez a Gesölle. 
(átdolgozva.) 

Az ilyen Geschicht néha bizony (m) Egesik. 
Ami a magyarban Kihőlt—az lehet a németben Khül. 
A kihalt rövidebben Khalt. 

Az alkuvár, a kufár, rövidebben Kauf-er, a magyar kofa is csak jó kufár, és 
nem kaufer. 

A Schöpfer. İs Abater = İsteremtı 
Apa. 

Az İs-bıl csinál a német Schı-t, Abaterbıl pfert. így lesz Schöpterból 
Schöpfer. (átdolgozva.) 
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A Typografiaa=bet.ükrovia. 
Tübö=bötü,  grafo-( i )  rovok, v,  irok. Együt tvéve: Betük rovia 
(betükrovia)  vagy Bető  ki rakva v.  Betük raki ja.  Hát  nem ez a 
Typografia? 

(Folyta tni  fogjuk t ízszer ,  százszor ! 
 
 

- Mért nem zavarodott össze a magyar nyelv? 

Mert  az özönvíz tudvalevı leg a vi lág teremtése után 
1656- ik évben vol t ,  amikor Noe 600 esztendıs volt  Mózes 
tanu-sága szer int .  
Noe ped ig Mózes Gen. 9 .  28. v.  szer int  az özönvíz után még 
350 esztendeig él t .  

Tehát  azon idıben ı  még é l t ,  amikor a  bábel i  nyelvzavar 
tör tént,  mely idı t  a tudósok az özönvíz után 1717 esztendı re 
tesznek.  Ami azonban nem egészen helyes,  mer t Pelogsz ide-
jéig kerek 300 év van hátra.  Eszer int  a bábel i  zavar  1991-
ben tör tént .  

Noe azonban, mint  Isten vá lasztot t  edénye, k i  
mindenkor és mindenben az Ur akarat já t  kereste,  alázatos 
is tenfé lı ,  kegyes és jámbor ember vo l t .  Fel tét len b izonyos 
tehát,  hogy ı  nem akart Isten ellen lázadni, mint azok, akik 
egy égig érı  tornyot akartak építeni gıgjükben,  egy 
eset leges második vízözön el len,  mert h iszen Noe bír ta az 
Ur igéretét,  hogy többé viz-özönnel nem fogja e l törö lni  a 
vi lágot.  S nemcsak b ír ta ,  de hi t te is fe l tét lenül.  

İ tehát sem maga, noha élt még, sem az ı kedvencz fia, sem 
annak .harmadsziilött f ia,  Madaj. Ki t  mi is  több más tudósok 
nyomán a magyarok ısatyjának tar tunk — nem ment e l  a 
Szineár mezejére Bábelt  építeni,  hanem Ararát lejtıin 
csendes, boldog é letet fo lytato tt  az Ur szerelme szer int .  

Az ı nyelve tehát nem zavarodott meg, hanem maradt a régi.  Az 
özönvíz elı t t i  nye lv,  melyet mindenki egyformán érte tt  és 
beszél t .  

Következı leg ve le vo l t  f ia i  Jáfet ,  Magog és Madaj  
unokája nyelve sem zavarodott  meg, hanem száj ró l -száj ra 
azon épségben ter jedt tovább, amint az az Édenben az Ur 
ajkáró l  e lhangzott .  

Amennyiben ped ig.egyes családoké megzavarodott  
volna is,  késıbb újból megigazodtak.  

16 
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Szinmagyar szavak a zsidóban : 

Czakali = kacag Kuman = kémény feketeség 
Gamál =  gyámot Nib = nép 
Ginza = kincs Czamah =   csomó 
Szakkin = csákán Czambach=   csimbók 
Kovaah = kovács · Czevekach =· civakodó 
Eczesz = ékes, okos eszes Resah = részeg 
Lelach = lélek Nabal = nagybolond 
Kisszét = készít (kald) Czimukah = csemege 
Czipera = cifra Dinerach = gyönyörő 
Czippora = szép ara Szichem = szék, bon, hely 
Kevch-el =  kevély Szabbat = szabad 
Czabat = csapat Hagofen = venyige 
Zip = szép, ég, ékes mő, Mcny Éfél, Efela = sötét 
Kodes = kegyes Szevra = szerv 
Ces, kesz = szék Carszé = királyi szék 
Charas = káros, gonosztevı Kabar = kavar, kever 
Atár = határ Sszolah = szállás, megszállt hely 
Sziken = szőken, szegény,meg Nevalach = nyavalya 

fogyatkozott ., a  recz = a rög 
Apar = a por ' Czab =    szoba 
Aprah = apró .   · Sahol = csahol, ugat 
tanach, tenach - tanult tanakodott Kedvach = kedv, örömmel van 
Penéj = fény              · ·. 

Van még ilyen kétezeren túl melyek bıvebb 
•magyarázatát helyszőke miatt a jövı füzetbcn 
adjuk:. 

 

Színmagyar szavak a latinban: 

Virtus, -tis = vér tusája (i) metus = imádás 
curras, i = gurrós szekér   · fortuna = fordunó, forgandó 
gavideo = vigadeok Schola, ae = okosuló hely 
titubans tis = tétovázó, tántorgó,          mero nis =    mérı véka 

részeg capio = kapok 
láteo, latitum, = látoá tettem vox, cis = szov, szó 
magma-tis = mag, törköly corona = körün iv 
(in) col'a (ae) = lakó lanqueo = lankadok 
decus-ris = dicskör loculussum = szólokuttam   - 
semen-is = szem, mag tussedo, nis =- tüsszögés, köhögés 
femina = fémnemü, nı fluvius = folyó víz 
pulver-is = por, vér                             mcssor ris = metszı, arató 
alaster, is = alázatos, alattomos, calcar = sarkal-tyu 

gonosz                                          veritas=     ver, üt az 
vireo = virulok, zöldelek ver, itél az 
herba = hervadó fő                             vetitum = vétettem, bőn, tilalom 
cultus-ris = kültőz, küldisz                 fallax, cis = csalfa 
ripa ae = révpart                                  planta ae = ápolandó 
Stella ae = csillag                              cisterna = kis tarna, vizfogó 
Venus, ris = fényerıs, erıs fényő      curvemen = görbe mő, horog         
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glacies ei = czillagajég    · vacuna = vak nı 
Charitas = szeretés. virgo nis = viragı, szőz 
Olíva = olajfa 

Van még ilyen több ezer. (Folytatjuk.) 
 
 

Szinmagyar szavak franciában: 

Idı, ütem = le temps épít, apit, alapit = páti 
gyönyör, éldelés = delice csinos, csönisch = joli (csoni) 
körzı séta = cours kémény (kimén) kamin = chemine- 
gáz = gas hıs, erıs = heros 
hervadó fő = herbe futni, gurulni = courir 
egír, megir.= acrir corso = körzı 
rombolni = rompre        füst (mely főmén) = fü mée 
elem = element fúrni = forer      . 
finom, inom, vén bor = vin (ven)                 iroda = bureau 

(vinum)          disrompre = szit, rombol 
finom, fin, fíne = fény                               eskola = eccole 
érték, való ár = valeur . étvágy =? apetit (táp-éti) eti táp 
fáradság, fáradtig, fürtig= fatique                 esküvı =.noce = nosz, nász 
visszatér, rátér = rentrér megbocsát, pártóni = pardonná 
malom, mola, mühle =  moulin                    liter, méter, méret = iitre, 
metre 
lépés, lábas = la pas le ir, egi'r .= decrir 
koldul, mendegélve = mendicat                   lépet = .le piel 
kocsis, kutscher = cocher vetni (szermet) =semer 
kórház, hospitál, óstapoló hely=                   karika, körike = cerceau 

opital            rátér = rentrér 
arany = aurum, l'or     deszka, palánk = planche 
mater, mutter, emıter = la mer                    engedı =(en) ceder 
Páter, Vater, abater = le per eredeti = originál (öregin áll) ' 
édös, é dús = dux, xe 

Van még több ezer. (Folytatjuk.) 
 
 

Színtiszta magyar szavak a görögben. 

Barátrosz, barátru = alvetemült                   Thüsian poiein = tüzet ápolni, 
ember (rossz barát)      tüzet rakni 

Deiliazein = gyalázni (djalázni)                   Pasgonon, paszganu = buzogány 
Diakoré, diakorész = gyakori Tantoressı, tantoretto = ingadozom 

(djakori) (tántorgok) 
Dianosz, dianu = gyanús (djanus). Hiszoterix, hiszoterikosz = kövér 
Eudios, eudiu = szélcsend (jó idı)                    disznó (derék hizó) 
Parankelein = Parancsolni Helespontos, helespootu = fontos 

(parankelni) hely ez 
Beta = Bető Eszmercteisz, eszmereteitosz = 
Enerigé, energiész = errıforrás         esmérctcs 

(önerıkija) Enekenai = énekelni 

Van még ilyen több ezer, melynek magyarázatát jövı füzetben) 
adjuk. Itt csak egy-kettıt Ízelítıül. 18 
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Typograpfiia = betürás. Typo- és grafó-ból származik. A typo a magyar pötü, 
bötőhıl lett szótagcserével. A grafó pedig a rovok-ból lett. A kettı együtt = 
bötükrovia vagy betükrakia = a typografia. 
Demokrata. Démosz demu = nép. kratosz, kratu = hatalom, együttvéve, 
demokrata — néphatalom. Csakhogy a démosz a temog-ból, vagyis a magyar 
tömeg-böl származik, a kratosz pedig az akarat-ból mi a leg nagyobb hatalom. 
Együttvéve: demokrata = tömegakarata. 

(Folytatni fogjuk.1 
 

Színtiszta magyar szavakból hogyan lett a német. 
Herbst = ısz (ami herbaszt) Kaufer = kófár, kufár alkuvár 
Angst = aggodalom (ami aggaszt)           Kommadó = vezénylı kimondó 
Kirche = templom (kírı hely)                 Artikel = értékelt cikk, vagy cim, 
Freund = barát (fııründım) t a2 
Feind = ellenség (fóündım, fı-               Zauberei = csáberı 

üldözım Knabe => fiu, bı kana'. kan a, 
Zimmer = szoba (szabat, kimért bı, a Knabe 

hely) Gesicht == történet, ami egcsik, 
Apoteche = ápolóhely (ápolyték megesik 

hely) 
Van még ilyen több ezer, melyeknek magyarázatát és származását a jövı füzetben 
adjuk. Itt csak egy-kettıt Ízelítıül. Például: Gewehr — fegyver fenyitı és verı 
szerszám, vagyis fegy-ver, vagy fegyelmezı és verı szerszám, azaz fegy-ver. A 
német a fe-szótagot elhagyja és lesz belıle csak gwer, vagy Gewer, ami tudni illik 
eg ver, megver. 

Frühling— tavasz. A tavasz virul, tehát virul-at,,virul-ból lett a frühl, az at-
ból, az ing-képzı. 

Gebiet = környék. A német a magyar vidék szóból formált a gebielct. 
Kétfelé vágván a szól, a hátulját elı, az elejét há tra teszi igy-. ke-víd, vagy ge-bit. 

(Folytatni fogjuk.) 
 

Isten a vi lágot m a g y a r u l  teremtet te.  

Mózes I. k. 2. szak. 10. verse szerint: Folyó viz jó vala pedig ki az 
Édenbıl a kert megöntözésére és onnan elágazik. 

Négy fı ágra szakad vala. 
11. Az elsı neve Piz-hon. Ez az, mely megkerüli az Evilach 

egész földjét, ahol az arany terem ......... a Bdelliom és az 
Ónix drágakı stb. 

13. A második folyóvíz neve a G i-hon, ez az, mely megkerüli a Kuss 
földjét. 
14. A harmadik folyó viz neve a Hiddekel, ez az, mely Asszíria 
hosszában foly. A negyedik pedig az Eufrates. 

Es vevé az Isten az embert és helyhezé ıt az Éden kertjébe, hogy 
mivelje és öntözze azt. 
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 ·· .    
Így szól maga a betőszerinti irás, melybıl az Éden any-nyira magyarul 
van, hogy talán nem is szükséges bıvebben magyarázni, hogy az az 
Édesség, az édes boldogság helye, egy-szóval Édhon vagy Éden. 
Ennek a megöntözésére;az Ur négy folyót adott, amelyek közül az elı a 
Piz-hon. A piz-nek a hona vagy a folyója, mert onnan jı, ahol az arany és 
a drágakı terem. 

(Errıl azonban másutt bıvebben szólunk.)' A második folyó a Gi-
hon. Mondjuk ki talán egy kissé zalaiasabban vagy éppen göcsejiesen igy: 
Győ-hon vagyis a jövı hona, mely Gihon az Ararát hegy déli lejtıjén ered, 
a Kaspi tengerhez átjáró hegyi kapunál, ahol a hajdani Pártosország a 
makarói (magyarok) országa vala Egbatana világhírő csoda városával, 
melyet csakis azért nem irtam magyar helyesírással Égibıtanya városának, 
nehogy elfogultsággal vádolhasson meg valaki. 

 Mintha csak már az Éden kertben megakarta volna mondani az Ur és 
talán meg is mondta, de nem jegyezték fel, hogy onnan az Ararát felıl fog 
lenni a jövı hona = a Gihon. 

Akár ugy értve, hogy a vízözön után ott kezdıdik a második 
Ádámmal — Noeval a világ, akár ugy, hogy ott lesz a ti — vagyis a 
magyarok jövı hazája. 
(Tudvalevı dolog, hogy ott a Pártusok másfél ezer évig 
laktak.)  

Hát nincs ez tisztán és világosan magyarul mondva ? 
A harmadik folyó, írja Mózes, a Hiddekel (a mostani Tigris). 

De itt álljunk meg egy pillanatra. Nem mi, hanem Mózes 
irja, hogy a harmadik folyó a Hiddekel (mely történelmi idık 
elıtt Diglit, Tiker, Tikresnek is neveztetett), még pedig az ı 
alsó folyásában neveztetik Hiddekel-nek, ahol a Gihonnal 
egyesül.  

Tükrösnek az ı gyönyörő tiszta vize után nevezte azt a pártusok 
népe. - 

Hiddekelnek mért nevezte Mózes, talán ı maga se tudja, különben 
megírta volna. 

Én sem tudom egész bizonyosan. De ha eszembe jut, hogy a kert 
közepén a jó és gonosz tudás és az élet fája körül hiddegelé az ördög Évát 
(sıt mint a néprege tartja, meg is mutatta szőzi bájait az ı teljes 
fenségében a Hiddekel folyó Tükrös vizében, hogy mintegy saját szépsége 
által ejtse ıt tırbe) — akkor azt hiszem, nincs is szükségünk mózesi ma-
gyarázatra, hogy a Hiddekel = hiddegél. 
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Hiszen akkor ez úgyis t isz tára magyarul  van. 
A negyedik folyó neve az Eufrates.  De már ezzel aligha meg nem győlik 
egy kissé a bajunk, annyira magyartalanul hangzik az elsı pillanatra. 
De mihelyt megtudjuk, hogy ez a folyó nagyon is bı  sıt jó forratos 
(forrású) viz, látni fogjuk, hogy tisztára magyar folyó ez is. 
A Tigris és az Eufrates közt elterülı földet máig is még 
Mezopotámiának nevezi a tudós világ, amely bizony veszedelmesen 
görögül hangzik. Levén Mezzo = közép; potamosz = folyó. Mezzopotámia 
= vizközt  = két folyó köze jelent szorul szóra. Ez tagadhatatlan. 

Tudva azonban azt, hogy a patak csörgedez, a kis folyó futamoz, a 
nagyfolyó fo lyamatoz. A potamosz tehát nem egyéb, mint a magyar 
futamoz. A mezzo pedig, noha középet jelent, kivált két viz közöt t ,  — 
nohát azért ez sem eredeti görög szó, mert az elsı tejjel mézze-fo lyó 
(futamozó potamosz) Kánaán, a Tigris és az Eufrates között volt és nem 
Palesztinában. 
Amint a mézzé futamos-bó\ lett a mezzopotamos, ugy lett a Jó 
forratosból is görög selypitéssel az Eufrates.  

Bizony magyarrá teremtett  Isten már a z Édenben is 
minden 
bető t .  

Hogy az Evilach Évilat földjét ne is kérjük számon, mely észak keletet 
jelent é = éj-; vilat = kelet, é-vilat = északkelet. Levén innen a paradicsom 
délnyugatra. 

Az apa, az atya. Mózes I. 21. sz. versében ez 
áll: 
Abimelek és Pikol az ı hadvezére megszóliták Ábrahámot, 

mondván : 
„Az Isten van veled mindenben, amit cselekszel" stb. E helyütt fordul elı 
legelıször a magyar apa szó, mert Ab i -melek király. Aba-kir 
Apa-királyt (pátriárkát) jelent. 
Lévén a zsidóban melek=király. 
Nem szükséges szonban nekünk segitségül kérni a zsidó ki rály szavat, 
mert Ab i -melek tisztán magyarul van : meleg, (szeretı) Apát  jelent. 
Az apa legrégibb irott alakja : Abi,  Aba, mely Api,  apát jelent, v. i. 
Atyát,  ádó-t ,  adá-t jelent, aki az életet adja. (Ugy a mennybes, mint itt 
a földön.) 
Lévén az Isten İs-ten, Üs-ten,  sıt İs-ter, Üs-ter ,  a perzsáknál máig 
is ls-tár .  

E minta szerint a teremtı atya : Aba-ter, Apa-ter. Ki az 
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kozülönk, aki azonnal észre nem veszi, hogy meg van a 
görög Pa-tér, a latin Páter, a német Va-ter születési bizonyít- 
ványa? Sıt az İsteremtı Apá-ban, az İsabater-ben benne 
van a német Schöpfer is, csuqán egy kis idomitással, simítás- 
sal füszerezve. .  
Az İs-bıl Schö-t csinál, a kemény ter-bıl  fert, mely 
eleintén igy festett kétségtelenül: Schöbtcr, az İsabater helyett. 

Az anya, az ama, a mama, az emı .  

Ugyan ugy származott, mint az apa és az atya. Isten a teremtı Atya, 
aki az életet adja, Az anya pedig tereintı anya(g), persze az Isten nevében. 
Nı(I)sten=nıstény. 

Teremtı v. i. Teremı anya tehát ama-ter, emı-ter. 
Meg van tehát a görög mé-ter, a latin ma-tcr, a német mu-ter is 

egyszersmind, mely teremtı anyát jelent. Nagyon természetes, hogy 
magyarul. Évezredek kölcsönhasználat óta már görögül, latinul és németül 
is. 

És vajjon miért nem teszi ki a magyar is a teremtı ter szócskát, sem 
az apa-ná], sem az anyánál ? Mert anélkül is ugyanazt jelenti ; fényes 
bizonyítványul szolgálván az ı csalhatatlan eredetisége mellett. 

De, hogy szembeszökıbb bizonyságot is nyújtsunk; a magyar 
parasztfiú nem is tudja másként mondani az apját és az anyját, mint csak 
igy : Ics-apám, Ics-anyám, amely édes vagy édönös apát, édönös anyát 
jelent. 

A ter-apa, ter-anya helyett a des-apa és des- anya kifejezés Eden-i 
bizonyságot szolgáltat. 
        A föld anyánál azonban már oda teszi a-ter szótagot: ter-ama, a ter-
emı, a termı föld. Ter-apa, a terápia a  jó terep = a meleg föld. 

Nem lesz érdektelen e helyütt még megjegyezni, hogy a 
világteremtı és menydörgı Jupi-ter sem más, mint Jó teremtı apa=Jó-api-
ter=Jupiter. 

A tőz. 

Az ısmagyarokat máig is tüz-imádóknak tartja a tudós világ, noha ık 
csak tiiz-tisztelık. voltak, hogy ne mondjam, tiiz-tüszteök voltak. 
* Nem voltak tüzimádók. Még a Nap-ot sem imádták, noha mint a földre 
alááradt minden jó Szülı-jét, nagyon jó Apát (naap-ot), nagyon is 
szerették, de csak vallásos tüz-teettel, mit a magyar szó is fényesen igazol. 
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Az ısmagyarok a napot csak mint Isten Szem-ét (Oculus Béli) 
tekintették. Innét a német Sonne, a zsidó Semmes, Sammas. A nap számára 
rendelt cultust, (vagy ha jobban tetszik kültiszteletet =-- küldisz) mint a 
magyarok külön Istene iránt való hódolatot mutatták be, akinek a 
legdrágábbat, a legértékesebbet, a legszeretettebbet, a fehér lovat áldozták 
fel. 

A magyar tiiz szavunk egyetlen a világon az ı eredetisé-' gében, mely 
tőz és süt egyszersmind, ép ugy, mint a sziv, mely sziv és v'sz egyszersmind 
(t. i. vért). 

A régi magyarok háromféle tüzet ismertek : 
1. az égi-tüzet (a villámban), 
2. a földi-tüzet (a tőzhányóban és a fában), 
3. az állati emésztı-tüzet, mely melegével táplálja a testet. (A 

növényi tüzet a borban és a szeszben is ide sorolták.) 
A földi tüzet égés-nek, vagy ígís-nek hívták, amibıl aztán a latin ig-

nis is származott, egy kis toldalékkal. 
A mesterségesen nyert földi tüzet vagy kıbıl csiholták, vagy fából 

dörzsölés által hozták létre egy acélfuróra tekert madzagot jobbra-balra 
addig rángatva, mig a fa tüzet fogott. Ezt fa-erejü tőznek nevezték, 
melynek külön szertartása volt. 

A latin ignis után, azt hiszem, megtaláljuk a magyar fa-tüzben a 
német Fauer-t is. Szép magyar szó ez, ha a németek nem is szívesen hiszik. 
Mert faerejü tüzet jelent a F'auer. 
A latinok Apollót tartották a Nap istenének, amelynek ápoló, sıt tápoló 
fogalmát egyenesen a magyarból kölcsönöz-ték, levén a Nap, nagyon jó 
apa (Naap); minden jó Szülıje, Hıszülı, Hévszülı=Hészüle, melybıl aztán 
a görög Héliösz, vagy Héliosz származott. 

A Nap, mikor reggel fel-vir-rad (pir-adat-kor) keleten (vilat-on),oszt-
ja a sugarat. 
.            Délben, mikor legizzóbban tőz, süt, akkor dől a sugara 
(meredélyesen, v. i. meridies-en). meredek 

Este pedig, fokról-fokra esve, Weszt-i a sugarat, mig le nem nyug-
szik, hogy ne mondjam nox-ik. 

E nyugvást pedig Napmentének nevezzük. E Napment Szüli az 
(N)Abent-et. A Nap este, ejte, tehát szüli az Éj-t v. i. az Éjszakát. 

A napnak ezen Sétája szüli a latin Aetas-i, a görög Étüs-t, a német 
Jáhr-t, t. i., hogy a Séta nem más, mint Jáhrat. A 365 nap egy egész Év 
Jáhre-t 

Ezért is a magyar Idı a görögben Eidon, a latinban Diı, a németben 
Ze-id (Ceit). (Az idı mindegyikbıl kiérezhetı.) 
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A legnagyobb tüztisztelet hazájában a napot Ra Isten gyanánt imádták, 
Egyiptomban, akit egy önfarkát csókoló gyik-ban (sárkánykigyóban), mint 
kör-ben személyesítettek meg. 

Ez a Ra-gyik bizony egészen magyarul ragyog. 
Sıt a Ra fia a Si, kivált többesszámban Sik-Ra, bizony még 

magyarabbul szikrázik, levén a nap fia Sugár és a szikra Radaman tus, Ra 
diog=Ragyog. 
A Ra egyiptomi Napisten az egyiptomi néphit szerint az ı Sut isteni 
feleségével folyton harcban áll és valahányszor elejti Sut a Ra-t, akkor áll 
be a Sut-ejt, a magyar sötét. 

Vagyis a Ra és a Sut örök harca a világosság és a sötétség. 
így lesz a Sötén-bıl a Sátán, v. i. a sötétség fejedelme az Ördög, hogy a 
német Schatten-rıl, az árnyékról csak ne is szóljak. 

Hát nincs ez mind magyarul ? 
Maga az Isten a legfényesebb világosság, mint örök Élı tőz  

tiszteltetett (tüzteetett). Az Isten, mint Osteremtı röviden İs-ten Üs-ten. 
Azonban nemcsak Üs-ten, hanem Ü-sten is, v. i. Ü-szent is, sıt Szen-tőz is. 
Nincs a világon még egy nyelv, mely magában az Isten nevében kifejezné 
azt is, hogy ı szent, sıt hogy ı Szent Tőz, v. i. Örök Világosság.. 
Az Ur, mint az Örök Világosság (vilát-osság) a zsidó Ohr, a görög 
Uranos, a latin Or-tus, a német Ur-sckprung, az örök eredetben birja 
létét. . ■ 
Innen az Ur, a görög Kor- ios,  a latin Her-os (dominus), a német Herr-
ben csaknem egyforma tıbıl fakad. Fıleg ha a magyar ısidık népregéit 
csak egy kissé értékeljük is, akkor nagyon valószínő, hogy a magyar Ur 
ezelıtt négy- ötezer évvel valósággal Hur gyanánt hangzott.                     
Az alább kifejtendı érvek bizonysága szerint lévén az Ur Örök világosság, 
a Hur pedig = a Zeng-éssel E kettı együttvéve ez egy szóba : Hur, a világ 
legszebb, legragyogóbb értelmét adja, a Zengı Fényt. 

Ennél gyönyörőbb ódát, hıskölteményt három betővel 
kifejezve, nincs több oly nyelv a világon, mely erre képes 
lenne.  

Tekintve pedig azt, hogy a teremtés történetében . csak-nem minden 
fıbb mozzanat három betőbıl áll, mint a kör, rög, fény, tőz, viz, árny, tér, 
vér, szem, fej, kar, sziv, bél, szájstb.tekintve mondom, hogy csaknem 
minden fıbb mozza-n a t  három betőbıl áll, csak maga az Ur, a szt. 
háromság állt 
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volna kivált kezdetben, két betübıl, az szinte csaknem lehe-tetlen, fıleg 
akkor, ha már az Ur a teremtés elsı napján szinte bemondja a 
szentháromság élı fogalmát ? ! 
Mózes I. K. I. sz. 1. v. Kezdetben teremté  Isten az eget (Atya); 

2. A föld pedig kietlen és puszta vala a mélység szinén és Is ten 
le lke lebegett a vizek felett (Szent lélek). 
I. Gen. 3. szak. 21. v. És csinált az Úristen Ádámnak és az ıfeleségének 
bırruhákat és felöltözteté ıket(Megváltó Fia). Tüzrıl levén szó, szinte 
bámulatos, hogy a hetedik Kain iva-dék nevében már benne van Tőz, a 
Vi l lám,  = Tu-balkain. 

Nem hiába ıt tartják a vas és a rézedények atyamesterének, 
feltalálójának, de a szent irás is egyenesen e mellett szól. Gen. I.' IV 22. 
Csilla(g) pedig szüle Tubalkaint, mindenféle vas és rézedények 
kovácsolóját. 

Feltétlenül kellett tehát neki már nagyerejü tüzet is szítani tudni, nem 
hiába Tőz-Vulkán, Villám a neve. 

Tubalkalnnak.vagy TőzVulkánnak csaknem egyidejő kortársa a 
bibliában Matuzálem, ki az eredeti zsidó szöveg szerint = Ma-Tőz Éla 
gyanánt iratik. 

Hisz ez is tisztára magyarul van. Annyit tesz bető szerint, hogy Ö 
má tőzzel É l .  Micsoda tőzzel ? (Borral, szesszel) 

Noe nem ismervén a bor erejét stb. — — Mátőzéla pedig Noenak 
öregapja volt csaknem bizonyos, hogy ı találta fel a bor tüzeiı  erejét (a 
növényi szent tüzet, a szeszt). 

Prometheust a görög-latin hitrege azzal gyanúsítja meg, hogy ı az 
égbı l  lopott  tüzet,  ami persze csak hitregebeli mese. 

Prometheusról beszélnek a görögök és latinok is, de egyik sem tudja, 
hogy ki volt és mikor él. Megmondom én. 
Prometheus nem is Prometheus. Pürö-métıs vagyis TŐZ-tisztelı, levén 
az imádás = imétus ·.- métus =a tőz-emı vagyis tőz- szi tó.  
Prometheus tehát egyenesen Tőzszitót, Tőz Teıt, P ir - imádót,  
tőztisztelıt, tőzélvezıt jelent. Alapos gyanuokom van rá, hogy Prometheus 
nem más, mint Matüz-Éla,  vagy ha jobban tetszik M á  tőzzel  él  Ö. 
(Tudni illik Borlőzzel.) Levén pedig a szılı napsugár hevin érı  tehát 
égi tőz gyanánt vétetett, így lopott tehát Prometheus tüzet az égbıl, mint 
ahogy Má-tőz élı, Pirométőz, Prometheus egy és ugyanaz. Má tőz Éla fia 
pedig már nemcsak tőzzél él — hanem már Lám-ég is, hogy ne mondjam 
lánggal ég, vagyis csaknem mindig részeg. 
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Lámek ugyan zsidóul szegényt  je lent,  de hiszen e léggé 
érthetı ,  mert aki  mindig iszik,  abizony e léggé szegény. 
A tüzet a magyar gyújtja, az ısmagyar  gyuntja. Gyuntani 
perzsa dzünten (zünden)  hát nem egy közös gyökbı l  szár - 
mazik?   

A tőznek a nyelve, az ı  lángja, mely nyaldossa a fá t ,  vagy 
szenet,  ami t  megemészt.  Ki  az,  aki  észre nem vesz i, hogy a 
nyelv és a láng (I ingva, lángve) ,  mely nyaldos és nyeldes — nem 
egy közös gyökbı l  származnak? Sı t  a láng-bó l származik a 
lat i  lingva lángve,  sı t  a  német Zungve =» Zunge is,  mely 
nagyon közel jár  a zünden, tőzláng- és tőznyelvhez is.  

Nem lesz ta lán érdektelen, ha a pogány Égi tüz után 
megemlít jük a kereszténység Égi tüzét is :  Krisztust, aki  az 
apostolok idejében d ivó pártus nyelven /^ / -tőznek hivato tt ,  
mibı l  avatat lan görög fordítók Ihtüsz-t, Halat csinál tak.  
Aminek fo lytán nem kis zavarban van máig is  a keresztény 
l i thurgia ,  mer t a halnak ugyancsak semmi köze s incs sem a 
fö l támadáshoz,  sem az örök v i lágossághoz. A magyar  Igi- 
(Égi -)  tüz azonban mindezt gyönyörően fejez i  k i .  

A szent ostyán levı  azonban  minden  fé lreértés 

dacára csaknem bető rı l  betőre h iven fejezi  ki  az Ig i -
(Égi -) tőz 
je lét ;  levén az I  bető  az Ig i  (égi)  szó hő  je lképe,  a H bető  
fe lsı  része egy nyi to t t  U bető ,  a fe le t te  levı  kereszt egy T 
bető ,  az S ped ig könnyen o lvasható sz- vagy z-nek,  tehát a 
TUS (ej tsd: tusz) 4 - 5  ezer éves a lakja a tőznek, együt tvéve 
Ig i -t őz. Mintha csak szánt  szándékkal akar ta vo lna az édes 
Ur Jézus megszenteln i  az ı  szeretetével a  régi  ısmagyar á l - 
dozat i  tüzet ,  mer t a magyarnak is vo l t  Igi  tüze 4—5 ezer 
éven át.  ·  
          Az Égi  tőzrı l  levén szó, Ján. ev,  16. szak. 33. vers:  
E v i lágon nyomorúságtok lészen, de b ízzatok: én meggyıztem 
a világot1 (v.  i .  én Gyızı vagyok)  Jézus szent nevében a Gyızı 
sehogy s incs benne, noha a francia Zsező -nek, az olasz 
Gesu-t  Dzsezu-nak ej t i .  

De a z  Ur szava kulcsával o lvasva t isztára Gyızı a Jezu. 
Tehát  csak magyarul  Gyızı a Jézus. 

Hogy a Kr is thos micsoda? Egyszerően a Kereszt-hıse,  
a Kör-öszt -hıs, mely a k irályt  is,  a felkentet is (oszt,  ont ,  
öszt,  önt )  sı t  a-hıst is és a Gyızıt is magában foglal ja.  Le-
vén a Kyros = k irály vagy régimód csak kir-á. 

Dicsértessék tehát a  Gyızı  s Köröszthıs!  Mindörökre 
Amen! Amen « A (szer int )  men ( jen, )  mint ahogy hisszük. 
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Caphenát Phaneak. 

Ez vol t  József egyip tomi nyelven va ló hivatalos neve. 
Ez tehát  nem is  zsidóul hangzik,  hanem egyip tus-ul . Vajjon 
mi t  je lenthet ?  Lássuk csak. 

Mózes 1. ,  41.  szakasz, 34. vers.  - 
34.  Cselekedje azt a Farao, rendel jen tiszttartókat az 

országnak és szedjen ötödöt Egyip tom fö ldén a hét bı  esz-
tendıben. 
37. És te tszék a beszéd Faraónak, stb .  40. Te légy az én 
házamon fıgondviselı. 45. És nevezé Farao József nevét :  
Caphenát Phaneak-nak. Faraó tehát a gabonák ügyében 
t isz ttar tókat nevez k i  ország szer te.  
És ugy lá tszik,  Józsefet nemcsak e t iszt tar tók fınökévé, hanem 
egész haza fıgondviselı jévé te tt ,  vagyis alk irály lyá.  

Gabona-ról lévén szó és fınökökrıl nem is szükség tovább 
a fent i  szavak miat t  az ember fejét  törni :  h iszen József a 
Capenach Phaenak:  Gabonák Fınöke. sı t  a gabona 
t isz ttar tók fınöke. 

A zsidó irás és az egyip tusi  szó ej tését f igyelembe 
véve ez ezennel  ki  is tőnik.  

 

Odulam-Magpela. 

Móz. 23. sz.  17. 
És lın (ki t teus) Efronnak Makpelában levı  mezeje,  

mely a Mamre e l lenében van, a benne levı  bar langgal 
Ábrahámnak bi r toka. 

19. Azután el temeté Ábrahám az ı  fe leségét Sárát 
Makpela mezejének bar langjába. 

E Makpela nevü bar lang, mely Odulám-nak is neveztetet 
va lami  nagyon tágas, va lószínő leg több mel lék-üreggel b iró 
bar lang vo lt .  E Makpela neve után Magféle bar langnak is 
nevezék azt a sz i t tyák,  a  k i t teus két f ia,  mert magtár-nak is 
használ ta tot t .  
Nevezték továbbá Odulám-nak is,  mer t nemcsak magtár ,  hanem 
istálló is  vala.  Ól. 

Sı t  nemcsak istá l ló ,  hanem mint lát juk,  temetı lhely is 
vol t ,  ahova Ábrahám eltemet te Sárát,  tehát holt óló. 
Miel ı t t  azonban megneveznık e bar lang roppant nagy történelmi 
fontosságát,  e lı re ke l l  bocsátanunk valami t .  

Azt ,  hogy mikor Jákob elaludt és lát ta a  lé trán fel -a lá
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járó angyalokat, a feje alatt lévı követ elnevezte Bét-Él -nek,        
vagyis Is ten (Él) házá-nak (Bet-)nek. 

A zsidó tehát a házat Bet-nek mondja, a szittya Véd-nek, sıt Védı -nek, 
hogy ne mondja Fedö-nek,  vagyis olyan épületnek, amelynek már 
fedele is van. Mert az ól  is védı  hely, de ól  nem mindig fedeles, 
hanem gyakrabban sziklába, földbe vájt üreg. Mint itt is az Ódulom, vagy 
Óldulam barlang. 

Próbáljuk csak az Ól t ,  Véd -del helyettesíteni, lesz belıle Véd-
ulam barlang, vagy ha jobban tetszik, mert ugyanaz Védelem 
barlangnak. Mihelyt ennyit tudunk, akkor már az Odulám-ot is tudjuk, 
hogy az Ó-talom vagy Oltalom nevő barlang. 
Bet-Él zsidóul Isten-háza, szittyául Védhely sıt bető szerint Élı  bető, 
Elsı, Elı-betü, amely be fog telni Bet-Él -Hon-ban, azaz Bet lehem-
ben. 
Odulam pedig, mely Betlehemhez közel, fekszik egyszersmind az az a 
hely, ahol Jézus Krisztus született. 

Íme az Ótalom, ahol Jézus Krisztus Védelmet kap Betle-  
hemben. Tudva azt, hogy a Zsidó B-betü, ha nincs benne egy 
pont, akkor V-nek hangzik: ki meri mondani,hogy Betlehemet 
szittyajászok, kiknek az elıbbi birtokuk volt 1500 évvel nem 
a Védhelyem-nek, vagy Véd- lehem-nek nevezték ? Levén a lehem 
zsidóul kenyér, szittyául élehem, azaz élelem, ki az, aki azonnal 
észre nem veszi, hogy itt nemcsak magtárról, hanem éléstárról 
van szó.  

Tudva pedig azt, hogy Krisztus az ı testét az egész világ 
eledelévé, é lı -kenyerévé szánta, elképzelhetı-e klassikusabb születés 
hely az Élı kenyérnek, mint az, hogy ı Magtárban, Magtel i  
(Makpala) magtárban születik. 

2. De Odulam nemcsak magtár volt, hanam temetı is, a holtak 
óduláma, oltalma képzelhetı-e Krisztusnak az örök élet  kutforrásának 
klasszikusabb születéshely mintha, az a halál birodalmában, a temetıben 
születik? . 

3. Mort Odulam barlang nemcsak temetı hanem istálló is volt. Egész 
csordák fértek el benne a vihar elıl való o l ta tom-ra képzelhetı-e 
Krisztusnak klasszikusabb születési hely, a v i lág királyának, mint az, 
amely a legszegényebb istállóban kínálkozott És végre mért születik Jézus 
Jászolban nemcsak mert a jászo l is az eledelek tárháza, de fıleg azért,
mert ez a barlang Efron-nevü szittya-Jász-Óla azaz: jászola volt. 
Haladásul, jutalmul azért, mert Kitteus Efron (Rona) ingyen akarta a 
barlangot odaadni Ábrahámnak, ugyan ezen Rona ivadéka késıbb 
Dávidnak ingyen akarta odaadni a telket Jeruzsálemi templom számára. 
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Hát nincs ez mind betőrıl-betőre magyarul avagy ami teljesen egyre megy 
szittyául? Próbálja tagadni aki meri. De most jön az igazi világcsuda. 

Írva van ugyanis, hogy a megszületett Isteni gyermek jászola elıtt 
ahol ı feküdt pólyába takargatva, ökör  és szamár állott, reája lehelvén, 
mintha mondani akarnának valamit. 
Mit tesz szíttjául a bika, az ökör, szóval a szarvas marha? Bakar=Bökör. 
Bökı, Bı-kör, levén az ı szarva a hatalom jelképes koronája, minthogy a 
Bika a vízözön elıtt mintegy az állatok királya koronás királya volt, az 
Ökör is, melynek szintén olyan nagy szarvai vannak koronás állat számba 
ment. Fı, hogyha tudjuk, hogy a szittjában Kür kör, Kira Királyt jelent. 

Most már tessék elképzelni a kis yerusra egy koronás állatot rá lehelni, 
aki szótlanul is beszél, azt mondja e hangtalan lehellettel İ (tudniillik 
Jézus) Kör İ  K ira ! Az az Király ! És ezt egy ökör mondja, aki beszélni 
sem tud. Mégis mondja. A beszélı emberek pedig nem akarták ıt 
megérteni, sıt akkor sem, amikor a csudáit látták. •   Hát nem Isteni gúny 
ez? 

De hát had halljuk az Ar Odulám barlangban mit mond a 
Szamár? 

A szamár a mai magyar nyelvben némelyek szerint azt jelenti 
szomorú, állat, buta, mások szerint Szó-már, azaz szól j  már ! hisz 
olyan okosnak, bölcsnek látszol, csak szólnod kellene. 
A zsidóban szamár annyit tesz ijesztı, borzas, csúnya mint ige: 
megsemmisíteni, tönkre tenni. A régi szittyában Szam-mas, Szem-mes: a 
Nap, Oculus Béli Is ten szeme, égi világosság. 

De a szam, szom, vagy szöm is ugyanazt teszi. Most már, ha egy 
kissé palócosan, vagy göcseiesen próbáljuk kimondani Szamár-t ,  így 
Szamaur, vagy Szom-our, és azt elképzeljük amint lehel a kis Jézusra; az 
akkor azt mondja: Íme az égi  v i lágosság-ura,  a Nap, az ı ott az égi 
fény ura,  vagyis Égi tőz. Aminek tudniillik Jézus nevezte magát mikor 
igy szólt: ,,Én vagyok a vi lág v i lágossága"  stb. 

S ime egy közönséges szamár,  egyszerő megjelenésével, hangtalan 
lehelletével a jászol elıtt állva, mit mond ! A buta, borzas állat! . . . Lefızi 
a világ összes bölcseit, akik beszélnek és ne tudják, hogy aki az Odulám-
barlangban születik, a betlehemi jászolban, az a mennyei vi lágosság 
Ura. 

Hát nem Isteni csoda ez ? Melyet a magyar nyelv kulcsa nélkül soha 
megfejteni nem lehetett volna. 

De mert Krisztus idejében a régi szittya pártus nyelv 
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nemcsak a Tanais mellett, de Kappodoczeában, Szamáriában 
Palesztinában, Baktriában a Gangesig és Sába-tól le Arábiáig 
el volt terjedve, sıt mert Krisztus maga is szeretett Arameus 
nyelven beszélni, mely nyelv 80 százalékban az özönvíz .elıtti 
szittya elemekbıl áll, bátran megérthették volna ez Isteni kép- 
letes beszédet az ökör és a szamár puszta jelenlétébıl, a 
zsidók is meg az aramiták is... mert hiszen a szittya mágusok 
meg is értették, eljövén kutatni a csillagfény után az örök 
Égi tőznek ezzel a pogány szent tőz be is hódolt az Égi szent 
tüz-nek, az Igitusz-nak. < 

Abimelek (Abüki ra)  Gérár (Gyı rár)  k i rá lya.  

Nem is szükség valami nagy nyelvtudósnak lenni, hogy az 
ember azonnal meglássa, hogy abi-melek gérari király, 
tulajdonképen nem más, mint Noe patriarcha után az elsı 
történelmileg is megállapítható szittya király, aki egyszersmint 
Mágus is. Mint alább látni fogjuk, a Magasságos Isten fıpapja. 

Zsidóul a király=Melek. Abi Melek tehát Abi királyt jelent. 
A régi Amerous, az az Jász, vagy ami teljesen egy fíliszteus, azaz 
szittya nyelven ez Apa-királyt jelent. Kissé pártusos, azaz 
Bársileus nyelven Abo Kira-t jelent, ami különben is egyre megy. 

Mert a zsidó melech, királyt jelentı szó is elég magyarul 
hangzik: meleg, szeretı ' Atyát, azaz Patriarchát, Atya királyt 
jelent. De hát adjuk át a szót Mózesnek, hadd beszéljen ı. 

• ■   
Genezis I. K. XII. szak. 1. vers.  

És monda az Ur Ábrahámnak : „Eredj ki a te földedbıl a te 
atyádnak házából a földre, melyet én mutatok neked." 

4. És kimene, amint az Ur mondotta vala néki. És Lót 
kiméne ıvele.        

Ábrahám pedig 75 éves vala, mikor kiméne Háránból (2023-
ban világ teremtése után). 

Elindulának, hogy Kánaán földjére menjenek és el is jutának 
Kánaán földjére (6. vers). Átalmene Ábrám e földön Szikhem 
(Székem). városáig, Mohre tölgyeséig. Akkor Kana-neusok 
valának azon a földön. (XIV. szak. 13. vers.) - 

És lakozék az Emoreus (íjász) Mamrénak Eskol attyja fiának 
tölgyesében, kik Ábrám szövetségesei valának. 

18. vers. Melchisedek pedig Salem királya (azaz az igazság 
és a béke királya, vagyis fıpapja, mint azt szent Pál a zsidókhoz 
irt levelében értelmezi) kenyeret és bort hoza, ı pedig 
30 
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a Magasságos Isten fıpapja (Mágus) vala és megáldá ıt és mondá : Áldott 
legyen Ábrám a magasságos Istentıl ég és föld teremtıjétıl és tizedet ada 
néki mindenbıl (Ábrám). 

Mielıtt azonban tovább mennénk, szegezzük le Melchize-dek 
titokzatos személyiségét, kirıl nem csak Dávid király, de még szt. Pál 
apostol sem tud többet, mint csak anyit, hogy Salem (nem Jerusalem), 
vagyis az Igazság és a Béke királya, a magasságos Isten fıpapja, aki örökké 
való, apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, aki tudniillik nagyobb 
Ábrahámnál (az Isten prófétájánál), mert a nagyobb áldja meg a kisebbet 
(zsidók, lev. 7. 13. vers). Mert akirıl ezek mondatnak, az más nemzetségbıl 
származott (mint Ábrahám), amelybıl senki sem szolgált az oltárnál (mint 
a Levi nemzetsége). 

Melchisedek tehát ha nem maga Abi melech (amit azonban én 
határozottan állítok), akkor annak elsı rendő Mágus f ı  papja, a 
magasságos Isten fıpapja volt. 

De még ezzel sem tudunk sokkal többet, mint szent Dávid és szent 
Pál. 

Mihelyt azonban hozzátesszük azt a felvilágosítást azt a 
felvilágosítást is, hogy Ábrám pedig tizedet ada Melchtizedek-nek, akkor 
azonnal rá fogunk jönni, hogy itt Mózes egy szittya szót akár szándékosan, 
akár véletlenül sajtóhibával ír le, mert hogy ı Meleh-et Melch-nek írja, ez a 
zsidóban mindegy lehet, de a szittyában, v. i. a magyarban nem mindegy, 
mert a Melehtisedek és Melchizédek között óriási nagy különbség van, 
noha csak egy bető hiányzik is e szóból. 

Nézzük tehát mit jelent Melehtisedek visszárul olvasva (szittya 
nyelven, egy kissé palóczosan): kedesitelem! íme tehát Meleh tizedek 
nevében benne van az Isten szava, hogy a feláldozott kenyér a Magasságos 
Isten kegyes étele. A bor pedig kegyes italom. Nem lévén a zsidó nyelvben 
Mózes idejében még magánhangzó, ezen egy szóban benne foglaltatik 
kegyes ételem és italom is. Ép úgy, mint az Odulam barlangnál is ; 
Vodulam és Védelem egyként olvasható. Ha pedig ez áll, akkor 
csalhatatlanul bizonyos, hogy Abi melech és Melchisedek egy és ugyanazon 
személy, amit még jobban megerısít azon körülmény, hogy Genesis 21. 
szak. 24. verse szerint Ábrahám is megáldja Melech Tizedéket késıbb. 

Abimelek (Abukir) szittya király, tehát a világ elsı történelmi Atya 
királya (Pátriárkája) Noe után és ez Szittya, azaz magyar volt, sıt a 
nevében az Isten is magyar kijelentést tesz :                         Kegyes              
Ittelem a  kenyér 

x Italom a bor 
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 a: csa lád .                                    

Magyar-embernek a családja az ı szeme fénye,  az ı csil-lagja,  az ı 

menyországa. .  Nem csak most, de kivált 4—5000 éve különösen, 

ugyannyira, hogy ezt a magyar szókincsekbıl csaknem az Edenig vissza lehet 

vinni. 

Hogy a magyar családot négyezer évvel ezelıtt egyenesen csi l lagnak, 
élı  fénynek, menyei fénynek nevezték, az az alábbi példák után 
szótári pontossággal igazolható : 
Világ teremtése után, 1991-ben volt a bábeli zavar, az akkor keletkezett uj 
nyelvek, mint az indogermán, a sémi és az összes iráni nyelvek is mind az 
özönvizelıtti szittya szavakból formálták és csavarták össze szavaikat. Ime : 
1. Latinul 

Görögül    A Család=Fami l ia.  Németül 
Franciául Mi tehát a família ? És mibıl lett ? 

Familia=Fan-ilia. Fan=Fén, fény, l l ia=élı .  Együttvéve: Fam-ilia, Fén-

élı, azaz Fen-élı=Élı fény.  Miután az indogermán a jelzıt hátul teszi. 
2. Ugyanígy alakult a Familiából=Fanmenia. Mi ez a Fan-menia? 

Fény-menyei, vagyis Fény-|menyei=Mennyei fény, olaszul a leány már: 
fancsilla(g), a fiu fancsillo(g), mert az olaszok keverüultek partus 
szittyákkal és sábai, szavar magyarokkal. · .
 - 

3. Mi a csi l lag? Régi írással tsillag, sıt tsellag! 
Ebbıl lett a latin Stella bető cserével, sıt a német Ster-n 

és a perzsa Istár iz. .·  
Az én család-om" tehát tsel lád-om, v. i. csillagom, sıt csalárd-om is, 
mely név csak a Perzsia mellékérıl jött népeknél divik, akik Baktriából 
jöttek eleinkkel, ahol a csi l lag Istár volt, a család a csalárd lett. (Hogy 
a magyar menyecskérı l ,  napamról, menyemrıl ne is szóljak e helyütt.) 

A cseléd is család-hoz tartozó, de persze ı már cselleg-ni, 
lustálkodni szokott. 

. . . . . 

____________________   
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El ıszó. 

 

A „mi népünk"- sajtója volt szíves" az „Ur Szava" I." füzetét 

teljesen: agyonhallgatni. De ez nem baj! Mert a mi drága jó. 

törzspublikumunk azért megértett-és 6047 elıfizetéssel honorálta elsı 

füzetünket. És ez többet ér minden reklámdobnál. 

Nem is a magunk portája miatt jajgatunk, hanem a nagy 

magyar élhetetlcnségen; hogy mikor nekünk az Isten szinte az égbıl 

dob le egy világcsodát, amely hatezer éves kultúrködön átvilágol, 

melyet ha az idegen nemzetek észrevesznek, a mi letiprott, 

agyongázolt hazánk rögtön a világ elsı nemzetévé lesz és a mi rücskös, 

kozmopolita bérsajtónk még is vak-siketül megtudott lapulni, 

elfogultságból. Fütyülünk rája! 

Azért, mi mégis célt fogunk érni, mert már is biztosítva, van, 

hogy az ,,Ur Szava" a világ összes  , kulturnemzetek nyelvén 

napvilágot fog látni. 

; Pesti újságíró urak csak tessék tovább is hallgatni. Alásszolgája, 

nincs is szüksége önökre az „Ur Szavának!'1 

 
Markos Gyula. 
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Az ıs szittyák tudatában voltak maguk is annak, hogy ık a világ 
elsı teremtett nemzete. 

Nem véletlen különczködés, vagy olcsó feltőnni vágyás vezérli 
tollamat, amidın én a magyarokat azok ıs szüleit"a szittyákat a 
vi lág elsı  teremtett  népének tartom: 

Mert 4 ezer éves irott okmányok és 6 ezer éves magyar 
szókincsek bizonyságán kivül a Krisztus elıtt 500 évvel meg-
elızıleg élt Herodot történetíró is feljegyezte már, hogy a szittyák 
maguk is azt hirdetik magukról. De hadd haljuk magát Herodot-ot. 
Herodot IV. könyve V ik fejezetben ezeket irja : 

Azt pedig a szi t tyák magok is mondják,  hogy az ö  
nemzetük minden nemzetek közt a legf iata labb, (vagy is a  
legrégibb) ,  legelsı ,  s hogy az igy keletkezett: 
Ezen a földön, mely pusztaság vala született elsıször egy ember, 
kinek neve volt Targitaus. 

Ezen Targitaus szüleinek mondják lenni, noha nekem hi-
hetetlent mondanak, de mégis mondják — Jupi tert  és a Bor is-
tenes folyónak egyik lányát. Ilyen nemzetiségbıl született 
Targitaus stb. 
S noha itt csak pogány hit regérıl van szó, mégis szembe 
szökı a hasonlat a bibliai Ádám és a Teremtı Úr között, aki 
e helyütt mint Jupi ter,  az az (Jó teremtı apa) (Jó ab i- ter)  
szerepel. · ' 
Ádám tudvalevıleg nem csak zsidóul de szittyául is földet, hamu 
port ,  Am-por-t, Ömpört jelent. 

Mit jelent hát Targitaus? 
Tar. — még a mai magyar nyelvben is csupaszt,  kopasz 

pusztát — jelent. A géta, a chitta, a szittya pedig földet jelent. Az 
Ég-gé = Ég-föld ellenléteként. Tar-géta — tehát puszta — földet 
jelent mint a zsidóban : a par. Targéta-us az pedig, ha akarom ıs-
puszta földet vagy ha akarom puszta föld fiát jelenti. . Nos tehát 
Targetausz nem ugyan az-e aki Adám? Targitausznak volt három 
fia. 

Lipoxais, Arpoxais én Kolaxais a legfiatalabb ...akikrıl 
másut bıvebben és többet, de mert e helyütt nekem. nem rájuk, 
hanem Herodot egy másik szittya legendájára van szükségem, 
inkább azokról szólok. 

Herodot IV. könyve 8-ik részében irja: 
Igy beszélnek a szittyák mind ön magokról s mind országokon tuli 
vidékrıl, de a Hellének, egyenesen Hercule.stıl  
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származtat ják Scytakat aki  Hylea fö ldén egy bar langban 
talál ,  b izonyos fél  szüzü két természető  viperát  melynek 
fe lsı  része nı ,  a lább pedig kigyó.  Et tı l  szüle tet t  három 
gyermeke.  Agatirs, Gélon és Scytes. 
Scytes vol t  az,  aki tı l  a Sci ták származtak.  Tudva azt 
hogy a görögök az igazságrovására is szeret ik a fantaszt ikus 
lehetet len legendákat összekeverni  csakhogy eredet ieknek 
és 
érdekeseknek lá tszassanak,  az i t t  fent je lzet fé lszüzü, kigyó 
farkú nınél  lehetet len rá  nem mutatni  az egyik legszebb, 
ko- 
rábbi ke le tő  szi t tya regére a ha l lá vá l tozott  Szemiramis 
(Sze- 
méremes sz i t tya szőz) regéjére,  ski  hozzáférhetet lensége 
jel- 
képéül hal farokkal  ábrázoltato tt .  Ugy látszik ezt kever ték 
bele 
a görögök Hercules i l letı leg Ádám történetébe (Éva, a 
sz i t tya 
Baragóne = Varázsnı )  helyébe de minket ez most nem 
érdekelt  
csak az ı  három f ia   

1.  Agat irs= Égi tőz 
2.  Gé-lon = Föld i  tőz 
3.  Scy-tes = Test i  tőz 

mely füzekrı l  e lıbbi füzetünkben szó ltunk. 
Az Agathirs az Ur szava kulcsával — Égi- tüz.  Gé- lon ( Ion, 
von, - hon, on a törökben ma is t iz,  tüz-et je lent sı t  a 
magyarban is.  

Negy-vön, hat-von,  het-vön, nyo lcz t iz nyo lcz-von s a 
Gé-lon, Gé-von, = fö ld i  tüz.  Scy-tes = test i  tüz.  

Adám elsı  f ia:  Ábel = Ab-EI ,  (a sz i t tya Bél -a)  kinek az 
Él az Ap-ja,  Ez az Égi tüz. Második f iu Kain (a Kaján) a szi t tya 
Gélon a Géjon, vagyis a  fö ld i  tüz (a íö ldmivelı  Kain) .  

A harmadik Set, az Ábel he lyett  születet t  uj  Szıtt, uj  
szülöt t  Szıttt, melyet a zs idó ı - bető t  nem tudván írni  Mózes 
ir ja csak egy egyszerő  Szet-nek. 

.    De k i  az? aki  azonnal meg nem lát ja hogy a Sz ittya 
Scy- 
tes,  a tes-ti tüz,  ugyan az,  mint a Mózes Szet-je, akiktı l  mi is 
  a Szi t tyák ıs atyá i t  származtat juk akiktı l  bıvebbet  
következı  
  füzeteinkben fogunk szóln i .    *   
-   Annyi t  azonban íze l í tıül  már is  elı re bocsátunk, hogy bi -
zonyí tani tudjuk,  hogy Mózes 1-sı  10 fejezetét  a Szit tya Noe,   
(Naonjo) pátr iárka kı tábláiró l  másolta le meglehetısen 
szándékos hebra izaló sa j tó h ibákkal,  de amely a zs idót 
megelızı leg szi ty- tyául vol t  i rva.  Mer t máig is egész szi t tya 
mondatok vannak benne csekély se lypi téssel,  de azért  
te l jesen fel ismerhetık. 

Íme tehát  nemcsak a Herkopáter,  hanem Kr isztus elı t t  
500. évvel  él t  Herodot is ezt i r ja hogy a szi t tyák magok is 
tudatában vo ltak annak hogy ık a vi lág elsı  népei.  

E helyüt t  még csak annyit ,  hogy az elıbb eml i tet t  
L ipoxais,  nem más, mint  Lütoxais= Lütegzeges. Lüvi jász 
Cham   f ia,  a  b ib l ia i  Amoreus.  Arpoxais=Ár-toxais - Szem 
f ia— Ar faxad Kolaxais Gé-t  oxais=Jafet  f ia Magog. Az i jász 
szavakat a görög mindenüt t  taxaisra ford ít ja át ;  és Ádám 3 f iá t  
fe lcserél i  Szem, Kám, Jáfet f iával.  -  
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Az Ur Szava kulcsa. 

  Nem árulunk zsákba macskát.  Közre bocsát juk tehát az Ur  
Szava kulcsát ,  mely szótár i  pontossággal szó lal tat ja meg 
nemcsak az özönvíz utáni ,  de az özönvíz elı t t i  szavakat is.  
Sı t  az özönvíz elı t t i  szavakat sokkal könnyebben és hatá-
rozottabban. 
Mert  azok a szavak, a v i lág összes, bármely nyelve ibı l ,  
amelyek az Ur Szava kulcsának kettıs pontjaira reagálnak, fe l -
tét lenül vízözön e lı t t i  szavak. Például:  Am por (Hamu-por) .  
Ket tıs pontozva ämpör—Empör,  azaz Embör  —  fel té t len 
bizonyos, hogy vízözön elı t t i  szó, sı t  hogy édeni szó. 

Továbbá Caratat,  mely kezdetben Cärätät,  azaz 
czeretet,  vagyis szeretet  — sz intén vízözön e lı t t i ,  sı t  édeni  
szó. 

Azonban az Ur Szava kulcsának ez csak egyik,  vagyis 
elsı  ága, a többi ágat ezút ta l  fogjuk bemutatni .  

Lássuk tehát :  

Az Ur Szava kulcsa 

hü fo tográf iá ja ime i t t :  

I .  0. 
I I .  Ü. 
I I I .  Cs. 
IV.  Zs. 

V. Gy. 
VI .  Ty. 
VI I .  Ly. 
VI I I .Ny.  

Az Ur Szava kulcsa 
e szer int  8 betőbı l  á l l .  
Aki  ezen betőket a  
megfej tendı  szavakhoz 
ugy tudja helyet tesí teni,  
hogy nemcsak magyar 
hangzású szó jö j jön ki  
belı le,  hanem ugyanazt  
az ér te lmet is fe jezze k i ,  
amely értelem az idegen 
szóban benne van,az he-
lyesen a lka lmazta az Ur 
Szava kulcsát.  Például :  

Artamesia, görög is-
tennı ,  ak inek tulajdonit - 
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ják a f ia ta lok hir te len halá lát ,  mer t á l l í tó lag akibe bele 
szeret, ,  azt lát ta t lan sugaraival  le lövi .  İ  tehát Ártaamas — 
Szőz, görögösen e lselyp i tve.  Ar te mi  sia.  De mert,  mint a 
szüzesség mintaképe gyanánt is t isztel tet ik,  k ivál t a 
házasulandó fe lek közt,  ı - tehát nemcsak Artaamas, hanem 
egyszersmind Érteemes, sı t  Érdemes szőz is .  Kézzel  fogható 
a szavak b izonysága szer int , ,  hogy ez istennı i  regét a 
görögök a szi t tyáktó l  vették át.  Ar tamasia ket tıs pontozva :  
är tämäsiä=Érdemes szü ı .  

2. Corso = cörsö   körséta.  
3. Utor,     ut i      usus sum.  
Üt- tör ,  üt te,    üzet tem = üztem (valamivel éln i ,  vala- 

mi t  üzni.  >· 
User ( francia) használni ,  üzni valami,  sı t  üzérkedni -ést is 
je lent.  .         .  

4. Cul tus ( t isz telet)  = kül tüz = kül  d isz (sz inte lá tom a 
lat in pro fesszort ,  aki  mosolyog, közben mondván: h isz a 
cul lus-határozot tan a coleóból származik !  K i  van tehát zárva 
hogy a kül -tüz-bı l  származzon a Cultus,  cul tus származzon a 
kül - tüz-bı l .  Csakhogy ám a coleo meg nem más, mint a hı l ı -
ık vagyis tüz-e lık. Tehát i t thon vagyunk Tüz ez, sı t  kül -tüz 
mindenhogyan. .  

5. Magdaléna = Mögdı lenı ,  sı t  mögdı le  e  nı  (vétkezı  
asszony vo lt ,  bőnbánó).  

E szer int  tehát az a betők helyett  ö ,  u betők he lyett  ü vol t  
teendı ,  ami  annyi t  je lent,  hogy a fent i  szavak legrégibb 
használata tényleg ö-vel  és ü-vel  is hangzot t .  Késıbb 
azonban e l fajzás után a népek nem bír ták,  vagy nem is 
akarták az '  eredet i  szót kiej teni .  

Addig is  azonban legyen szabad e lı rebocsátani,  hogy a 
legrégibb abéce a Sziró  fenic ia i  bető ,  vol t  mel lyel  a 
legrégibb fo lyó irás Jób könyve van i rva sz iró fenic iai  
nye lven, mely legközelebb ál l  Noe i Í rásjegyeihez, melyrı l  a 
fáma azt tar t ja,  hogy a k inai és egyiptomi  abéce bető inek ez 
vol t  a  közös szülıanyja.  De errı l  majd máskor bıvebbet.  
Addig is  annyi t  e lárulhatunk, hogy a mai  betőknek — a 
sz iró fenic ieknek is szülıanyja a szi t tya magyar,  mely a 
zs idó betőnél  300, a görögnél 450 esztendıvel idısebb. 

Ezen á l l í tásomat Kis Bál int ,  köz ismert  ki tőnı  régiség-
búvárunk is oszt ja.  Magyar  régiségek c imü munkája 85.  
lapján, aki  Jób könyvének idejé t Abrahám, eset leg Jákob 
korára teszi .  Nekem azonban még ennél is régibb adataim 
vannak 120 évvel.  De fogadjukel csak Abrahám korát. E lég 
az is.  

A görögök ugyanis Herodot ál l í tása szer int  egy Kadmenos 

G 
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(Ködmönös) nevü feníc iai  embertı l  kapták az e lsı  betőket,  
aki  a k irá ly Mageirosa vol t ,  ak i  Harmonia nevü feleségével 
és f iáva l együt t  szököt t  meg Fenic iábó l.  
Mageiros görögül szakácsot je lent.  De mert Kadmenos a 
ki rálynak nem szakácsa vol t ,  hanem iró deákja, maga-iró sa és 
mert Kadmenos a görögöket nem fızni taní t ja,  hanem irn i ,  
ezút tal  tehát napnál vi lágosabb, hogy mageiros = magairót, i ró 
d iákot je lent.  

Ezen Magairóstól  a görögök csak 16 bető t  vet tek át,  
noha 24-et  vi t t ,  mert  az ı  nye lvüknek nem vo lt  szüksége a 
többi 8 betőre,  hanem az ı  nye lv i  sajátságuk szer int  ık még 
8 uj  bető t  készí te ttek.  
Alapos a gyanúm, hogy a Mageirons á l ta l  hozot t  24 betőbı l  
v isszautasíto tt  8  bető  az  a 8 bető  vol t ,  mely betők se a lat in,  
se a görögben,  se a zs idóban nincsenek meg, amely ma az 
én tulajdonképeni  kulcsom. 

• De amely kulcsot én már sokkal  elıbb 
megál lapíto ttam, mielı t t  még Magairós bető i r ı l  hír t  
ha l lo t tam vo lna,  ami  egyébként  nem is igen tar toz ik a  
dologra.   
Egyszóval aki  az Ur Szava elıbb bemutato tt  kulcsával 
ügyesen tud bánni,  az hamar sok jó dolog nyi t jára fog 
jönni.  

Például :  Genus-gener is = Nemzés. Az öreg lat inok 
gyenus, gyener is-nek is szokták mondani.  Ime tehát mihelyt  
a g he lyett  gyét i runk és mondunk,  már közelebb jutot tunk a 
magyar szógyökhöz, mert mi  a nemzés? Gyener (gyönyör) ,  sı t 
gyen-er is,  azaz erıs-gyönyör, sı t  gyener- is,  azaz üs,  ıs-
gyönyör a nemzés. Hát  n incs ez t isztára magyarul  ?  

g helye i t  gy bető  a kulcs    V- ik ága 
n ny    „   „ ,   „     VI I I - ik    „ 

Másik példa: 
Decus, decor is = dicsıség,  Deccor = Decskor,  
sı t  decs-kör,  azaz dicskör.  Bizony !  Csak rá 
ke l l  jönni !  

c helyet t  cs a kulcs I I I - ik 
ága o     „     ö „     „      I -sı   

„ 

Harmadik pé lda.  Dianosz, d ianu=gyanus, d iasza,  
d iaszé= 
gyász görögül.  Hát mert  a görögnek nincs gy bető je,  azt di 
á l ta l  pótol ja.  De mihelyt  a di helyett  g y- t  használ juk az Ur 
szava kulcsából,  azonnal megpendül be lı le a magyar  szó. 
Gy. 
a Kulcs V. ága.  Diamant  Gyimánt.  ·  ·  
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Negyedik pé lda. Szusz inosz, vagy szusz ines, akár a zsidó-
Szoszana, sı t  a magyar Zsuzsana is egy és ugyan az és még 
sem tudjuk mi t  je lent,  de mihelyt  az Ur Szava sarkantyúja 
he lyes bető jét  megtalá l juk hozzá, azonnal megcsendül az 
igaz értelem. Szuszino kettıspontozva:  Szüzi -nı .  Ez a 
Zsuzsanna, mely egy kissé el  kunosodott  partus szó. 

Ötödik példa. A zsidó Rochczana, mely egyenesen 
Rózsa-nı t  je lent (a Kulcs IV. ága szer ini) ,  a Dinerach pedig 
gyönyörő t  (V.ága szer int) .  
Hatod ik pé lda.   D iana, Dyvana,  Anavüd=anyaföd=Föld 
anya. A Nevalach=nyavalya (a Kulcs VII I .  ága).  
Hetedik példa. Cement= Keménit  vagyis keménnyé tesz.  
Zimmer kimért (szabot t)  he ly,  azaz szoba.  C-bı l  K lesz.   - 
Nyolcadik példa. E csoport  a lá tar tozó szók a legnehe-
zebbek. Meglehetıs gyakor lot tságot igényelnek.  De sz inte 
csa lhatat lan bizonysággal megál lapítható ró luk,  hogy bábeli 
szók, mert  szinte bámulatos egyformasággal ugy a zsidó,  
mint a görög, sı t  a lat in és a német is,  sz inte  kaptafára 
vonva készi t i  a szót a sz i t tya magja iból.  P l . :  Mer i-bach 
Mózesnél vakmerı t  je lent  szótag csere:  a hátul ja elö l ,  az 
eleje hátul  a szónak; Görögben: Barát-rosz elvetemült  
ember,  szótag cseré-vet,  rossz barátból let t .  A la tin 
fa l lax=hamis,  xa l - fa--=csal fa.  A német Schlafa (schlafen)  a 
magyar a l -vás-bó l,  a német Gebiet a magyar b idék,  vagy v i -
dék-bı l .  

Anacars is a sz it tyából  let t  görög bölcs,  ki  a korong 
fö l ta lá ló ja vol t ,  vagyis a korong a körzı  anyja=anakar=kör-
anyja,  vagy korong anya=fel ta láló ja.  

 

* 
 

■ 
A zsidó se-vet=vetsé, vesszı ,  törzs.  Le foneihó=El 

hı fen-chı=élı fénylı .  Szabaoth,  Szabautó=-szabaditó.  
Foedus, feder is,  féd-erüs,  erıs véd, vagyis szövetség. 

Tana is=Is tana, Üs-tana=ıs-tanya. F i l is-teus=Uste-fillis , 
Üste-fil ős, Isten félı  nép (a mai palóc és jász).  

Hote l=Hol-ét=Éthel,  étkezés helye. 
Maharos=gyors,  ha-maros. 
Aphrodyte=Venus, hab szülte  ı t ,  a hi trege szer int ,  a 

habokból merül t  fö l ,  a habokból jö t t  e lö.  Tehát Habródő t -
ı= Habrulgyüt t -ı .  (Régi  kár fenic iai  sz i t tya rege. )  
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Egregius — Egy régi ıs. 

Egregius szórul-szóra annyit tesz, mint jeles, feddhetlen, 
derék, minta férfi. Az Ur Szava kulcsa szerint pedig az egregius nem más, 
mint egy régi ıs. A régi ısök t. i. rendesén, mintaférfiak szoktak lenni. 
Tehát ugyan az a fogalom. Az Ur Szava kulcsa V. ága szerint. (G. helyett 
gy.) 
De szinte látom a latin professzorok gyanús mosolyát, mondván: 

Ugyan kérem, hiszen egregius, ez tisztára latinul van. Rex, regis 
királyt, regius, regii pedig királyi embert jelent. Egregius pedig ex regio-
ból van képezve, mely királyi féle nemes embert jelent, tehát derék 
mintaférfi ez is, még pedig tiszta latinsággal. 
Rendben van ! Csakhogy a derék professzor ur nem tudja, hogy a rex, 
regis is magyar szó. Levén a régi patriarkális királyság az öregség címére 
alapítva; ı volt a reg, (rex) aki vala öreg. Vagyis a magyarban aki öreg, 
ı volt az atyakirály, a reg. 

Most meg a göiög professzor sandít majd rám, hiszen rex, regis 
latin szó is s görög Archon-bó\ származik. Csakhogy persze a görög 
professzor ur sem tudja, hogy Archon annyit tesz, mint İrhönni, urkhonni, 
sót urkodni, tehát az Archon is a urkodni-bó\ jött. 

De hogy ne szaporítsuk sokáig a szót, legyen szíves a görög 
professzor ur elolvasni a magyar öreg szót viszárúl Lesz belıle gerö, 
görögösen geron, gerontos. S nézze meg a szótárban, mit tesz geron, 
gerontos; nahát az öreget tesz, urat tesz, urkodót tesz. 

Honnan is jött tehát a reg és az arch ? Mind a kettı a magyar öreg-
bıl. Az. egregius tehát bizony csak egy régi ıs! 

Amphora. 

Amphora tudniillik az a bizonyos díszedény, amely elı- 
kelı helyen szokott állni, magyarul hamvvedret jelent. A régi 
ısök tudniillik elégettették magukat és hamvaikat vagy ala- 
bástrom, vagy fehete márvány-vázában tartották és tiszteletbıl 
elıkelı helyre tették.  

E végbıl az Amphora nem is annyira hamvveder, mint inkább 
szóról-szóra Hamv-pora az illetınek, akit az Amphorá-ban tiszteltek, azzal 
a különbséggel, hogy a h bető az elsı helyrıl a negyedikre költözött át. — 
(T) 

Az Ur Szava azonban rájön minden naiv csalafintaságra ! 
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Naiv.  

Latin, francia, olasz, német, angol, sıt minden európai nyelven a naiv 
valalami olyan közvetlen eredetiséget jelent, amely ısszinte a butaságig, 
keresetlen, egyszerő és bájos, minden póz nélkül. Természetes magyarán 
volna a naiv, mondjuk kissé göcseiesen, vagy palócosan : naon hív, vagy 
naj hiv, nagy hív, azaz nagyon hiv. Hát nem ez a Naiv ? 

 

Corr idor.  

A csehek és a délszlávok tudniillik minden áron corridort 
szeretnének Magyarországon át, vagyis kapcsolatot a Dunán tul egymás 
közt. 

Mi tehát az a corridor? Vesszızük meg csehek és délszlávok helyett 
a corridor szót, lesz belıle körrüdör, körrütör, v. i. áttör. A korridor tehát 
áttörés, vagy körőtörés. Vagy nem? 

 

I r redenta.  

Szórói-szóra annyit tesz, mint meg nem váltott, vagyis prédára hagyott 
nép, akinek joga van ugy védekezni, ahogy tud (késhegyig). 
Redimo-redempsi, redemptum=megváltott, inredimo, irre-demptum-ból 
lett az irre-denta (megváltatlan, elhagyott nép). 

Mérget venne rá minden olasz, pedig bizony, minden gramatika 
dacára is a késhegyig menı harc akár igy, akár ugy, bizony csak erő-döntı, 
eri-denta, vagy mondjuk olaszosabb irre-denta. Régi szép pártus szittya szó 
ez, (mert az olaszok között sok pártus magyar família él Krisztus elıtti 
idıkbıl), kissé latinizálva, de az nem baj. 

 
A Quart íer .  

Magyar bakásan kovártél, katonai szállóhely, azaz kivárt hely, mig 
az uj parancs meg nem jön. (Várakozó hely.) 

 

Mi a  seft?  

Üzlet-tevés ! Azaz olvassuk csak viszárul a tevés-t, lesz sevet, azaz 
sevt, vagyis seft. 

Vetus, veteris annyi, mint régi, ósdi, azaz a vetus nem más, mint 
avéttas, ódon régi. (Csak az a betőt sikkasztották el.) 

10 
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Pürités.   . 

Püritu görög szó, annyit tesz, mint tőzzel készített étel. 
Ejnye, azt a száz kiskésit! Hát a piritus kenyeret, a piri-tus csuszát mivel 
készítik? Lévén a pür, pürosz a magyar piros tőz. 

» 

Rakhiodé, rakhiodész hullám torlasz görögül, hullám rakodás, hullám 
verés magyarul. A Katharó pedig egyszerően rakho dó part. (A dalmáciai 
Katharó sem más.) 

A magyar koponya-fej, a kupa, a kobak rövidebben kop-fej. A 
német Kopfe nem is tudja, hogy született. 

Ami a magyarban selejt-es, az a németben schlecht-es. Ami silány, 
vagy silánk, a németben schlank-e. 

 

  A bábeli nyelvzavart megelızı kor. 

Noe, a saját kora nyelve szerint, Naojó a mai göcsei és palóc dialektusban, 
mely ma is csaknem azonos a vízözön elıtti szittya kiejtéssel, nagyon jó 
embert jelent, naajó pedig nagy hajót is jelent. Na ójó, nagy ovó, nagy 
fentartó, pátriárka, ami tudniillik Noé egyszemélyben mind a három volt. 

Noé szittya pátriárka még nem volt zsidó, csak az általános 
• emberi nemzetség nagyatyja, mert a Judaizmus az Ur határozott 
• kijelentése, sıt szövetsége szerint Ábrahámnál kezdıdik. 

A vízözön 1656-ban volt, a világ teremtése után. A vízözön idején Noé 
600 éves volt és a vizözön után még 350 évig élt. Született tehát 1056-ban, 
világ teremtése után. 

Ábrahámot az Ur Urkaszdinból szólítja ki és küldi ıt Szikhembe, a 
kananiták közé 2023-ban, amikor is Mózes tanu-sága szerint 75 éves volt, 
tehát 1948-ban született világ teremtése után, amikor tudniillik Noé még 
javában élt, mert még csak 2006-ban hal meg. 

Ekkor pedig Ábrahám már 58 éves volt. Ábrahám tehát nemcsak 
beszélhetett még Noéval, hanem élı példái után is bıven tanulhatott. 

Miután pedig Adám, Mózes iratai tanúsága szerint 950 évet élt, ha 
Noé csak 126 évvel született volna is elıbb, akkor Noé is beszélhetett 
volna Ádámmal.. 

Szinte szédületes szép perspektíva lenne e három emberélet, mely 
kétezer évnél többet jelent és két egészen ujjá 
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teremtett  v i lágot.  De most nem errı l  van szó, csak melesleg 
ér intet tem. 
Miután ped ik Ábrahám a kananitákat,  vagyis kun sz i t tyákat 
te l jesen megér t i  és a kunsz it tyák is ı t ,  ami t  a lább a négyezer 
éves iro t t  okmányu szavaknál élı  példákkal fogunk igazo lni .  
Következik egyszersmind, hogy a kunsz it tya nyelv,  vagy 
ami tel jesen egyre megy, a mai magyar nyelv ezidı tá jban, v.  
is 2023-ban még te l jesen közkelető  nye lv vo l t ,  ugyannyi ra,  
hogy Ábrahám, késıbb Izsák és Jákob, sı t  400 év mulva 
még Mózes és Józsue, minden terminus technikust,  meg a 
zsidó vallási dolgok körül is, csaknem mindig (szi ttyául ,  azaz)-

magyarul  ál lapi t  meg. 
Meg lehet tehát  határozottan ál lapítani,  hogy noha a 

bábel i  nye lvzavar ezidı tá jban 31 éve elmúl t ,  a kunsz it tya 
nyelv a l ig vál tozott  eredet iségébı l  valami t .  

Másrészt ped ig meglehet azt is határozot tan ál lapítani,  
hogy nemcsak az Is ten zavar ta meg a nyelvüket,  hanem az 
emberek ez idı tá j t  maguk is  arra  törekedtek,  hogy o lyan 
nyelvet tudjanak elıál l í tani ,  melyet más fajú törzs ne 
érthessen meg. Legalább a zsidó,  görög, lat in,  sansc ir t ,  
német szavak nagyrésze a Bábel e lı t t i  idı re val lanak. Tehát  
mikor Mózes szer int  az Ur a lá szá l l ,  hogy nosza zavar juk 
össze nyelvüket,  akkor tulajdonképpen már csak az 
érte lmüket zavar ja össze, azér t  nem ér t ik meg egymást.  

De abban minden nyelvkovács megegyezik,  hogy e vál -
tozásokat az özönvize lı t t i  nye lv rovására akar ja készíteni 
és ép ezál ta l ,  mer t ez a ki indulási  pont s ép ez á lta l  teszi  a 
legfényesebb bizonyí tékot az özönvizelı t t i  nye lvrı l  akkor,  
midın a zsinórmértékül vett  régi  szót körül  nyí r ja,  el  vesz 
belı le,  hozzá tesz,  vagy összevonja,  úgyannyira,  hogy sok 
rég el felej tet t  (sz i t tya szó az összehasonlí tás után kel uj  
é le tre ismét .  Mint a Frühl ing-bı l  a Virula t,  a Freund-bı l  a  
Fı -öründı ,  a Feind-bı l  a fı -ündü, a  fı -üldözı  s tb.  

 
 

Négyezer éves irott okmánnyal 
bizonyitható magyar szavak. 

Szárai és Sáró vagy Sára. 

Melyek közül Szára i  -Szára j ,  v.  száraz addig vo l t  Sára 
neve, a meddig ı  meddı  vagyis száraz,  szára i  méhü vo lt .  
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Miután ped ig megígér te az Ur  Ábrahámnak, hogy egy 
év múlva f ia fog születni ,  meghagyta Ábrahámnak, hogy 
ezentúl  azı  fe leségét Szárai - t  ne nevezze Szaraj -nak, hanem 
Sáró, vagy Sárá-nak.        

Sára,  vagy Sáró pedig a magyarban máig is foganó 
képeset je lent,  de már csak az á l lat  v i lágban.      

Ime tehát ,  amely p i l lanatban az Ur  megváltoztat ja 
Szárai  nevét,  akkor már foganó képessé azaz Saróvá is teszi  
ı t ,  mer t úgylátsz ik,  hogy Ábrahám idejében ez az emberre 
nézve is  ugyanazon ér telmő  vala .  

De hadd beszél jen maga az i rás: 
Mózes genezis I .  könyve 17. szak. 15.  verse: 

15. „És monda az Isten Ábrahámnak."  Szára i -nak,  a te 
fe leségednek nevét (ma i naptó l  fogva) ne nevezd, Száraj -
nak, mer t Sára az ı  neve.  

16. És megáldom ı t ,  és f iat  adok ı  tı le neked és megáldom, 
hogy legyen népekké, nemzetek királya i  származzanak ı  tı le .  

Magából a szent szövegbı l  lá tható tehát,  hogy Szárai v.  
Száraj. Szárazat,  meddı t  je lent és Sára v.  Sáró foganó, termı  
képeset.  

íme két uj ,  okmányi lag igazolható magyar szó ez Száraj 
és Sára, mert a szentírás tel jesen födi  és magyarázza ér te l -
müket 

 

Hágár és Izmael. 

Lálhai és Froi. 
       

Genezis.  21. szak. 9.  vers.  
9. Mikor ped ig Sára nevetgélni  látá az Egyiptombel i  

Hagárnak f iát ,  k i t  Ábrahámnak szült  vala .  
10. Monda Ábrahámnak: Kergesd el  ezt a szolgáló t az ı  

f iáva l együt t ,  mert nem lesz örökös e szo lgáló f ia az én 
f iammal,  Izsákkal.  1 

11. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog az 
ı  f iáér t .  

14.  Fe lke le azér t  Ábrahám jókor reggel és vın kenyeret 
s egy tömlı  v izet és adá Hágárnak, és fel tevé azt  és a gyer  
eket annak vá l lára s elbocsátá.  

Az ped ig e lméne és bujdosék a Beér-Szaba pusztájában. 
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15. Hogy elfogyott a víz a tömlıbıl, letevé a gyermeket egy bokor alá. 
16. És elmene. s leüle átellenben, mint egy nyil lövésnyi távolságra, mert 
azt mondja vala. Ne lássam, mikor a gyermek meghal. 
Leüle tehát által ellenében és felemelé szavát és sira. ■  17. Meghallá pedig 
az Isten a gyermek szavát és kiáltá az Isten angyala Hágárnak az égbıl és 
monda neki. 

Mi lelt téged Hagár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek 
szavát, ott ahol van. 

18. Kelj fel, s vedd fel a gyermeket é s  viseld gondját, mert nagy 
néppé teszem ıt. 

19. És megnyitá az Isten az ı szemeit és láta egy viz forrást, oda 
méne azért és megtölté a tömlıt vizzel és inni ada a gyermeknek. 

2.. És vala Isten a gyermekkel s az felnövekedék és lakik vala Párán 
pusztában és lın ijászszá. (Izma-él). 

Genezis 16 sz. 9 v. 
13 És nevezé Hágár az Urnák nevét, aki ı vele szólott vala: Te vagy a 
Látomás Istene! Mert monda, avagy nem e helyen láttam-e ıt a látomás 
után ? 

14. Ennek okáért nevezé azt a forrást Láthai Froi forrásnak, ot van 
Kedes és Béred között. 

Láthai Froi az eredeti héber szöveg szerint is a látás, v. látomás 
forrása, melyet a Vulgáta egyszerően csak lefordít. Puteum videntis, et 
viventis-nek. 

 
 

Láthai Froi. 
 
Ezen korban a tudós=tudun, az okos= okun, a látás=lát-haj, a 

forrás=Froj vagy Foroj. Száraz=Szárai (Ábrahám felesége neve.) 
Filológiailag roppant érdekes és értékes felfedezés, mely fedi a 

valóságot. 
Több héber szövegben Lákhaí Roi a Látás forrása. Ez onnan van a 

zsidó t = B és h=n betők annyira egyformák, hogy könnyen felcserélhetık. 
Láthai Froi tehát =Látás forrása. Ismét 2, 4 ezer éves irott okmányu 

magyar szó. 

14 
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Ábrahám és Abimeleh :                            „Beér-
Szaba." Genezis I. rész 21. szak. 27 verse szerint. 

27. v. Vett azért Ábrahám juhokat és barmokat és ídá Abimeleknek (a khitteus 
királynak) és egymással szövetséget kötének. 

28. v. És külön áll i ta Ábrahám a nyájból hét juhot. 

29. v. És monda Abimelck Ábrahámnak: Mire való e hét juh, melyet külön 
állitál ? 

30. És felelé Ábrahám : Ezt a 7 juhot vedd tılem, hogy bizonyságul (zálogul) 
legyenek, hogy én ástam e kutat. 

31. Azért nevezek a kutat Beér-Szabának, mivel hogy Ott esküdtek meg mind a 
ketten. 

32. Megkötötték tehát a szövetséget (bérszerzıdési) Beér-Szabá-ban és felkele 
Albimelek és Pikol, anr.fck hadvezére és visszatérének a filiszteusok földére. 

                                                                  Eddigszól az irás.                                                            
Most pedig kérjük számon az elhangzott szavakat. A 27-ik vers szerint itt szövetséget, 
azaz szerzıdést köt egymással Abimelek és Ábrahám. 

De ez még nem egészen világos Abimelek elıtt sem, hogy mit akar Ábrahám 
azzal a kü ön kiválasztott 7 juhval mondván: Mire való ez a 7 juh, melyet külön 
állítottál ? 

Ezt a 7 juhot vedd tılem bizonyságul (birtok-ul), hogy ezt a kutat én ástam. 
 Azért nevezék el ezt a kutat Bcér-Szabának, mivel hogy  itt esküdtek 

(szerzıdtek) meg mind a ketten. 
Vagyis mivel itt kötötték meg a bér-szabó szerzıdést, melyre mind a ketten 

megesküdtek;                                Erre a talmudista lapos mosollyal azt mondja, hogy 
Beér nem is bér, hanem zsidóul Kut! — Igenis! De mi az elsıbir-tok, vagy bir-tuk 
egy pásztor emberuek? A Kut vagy kut-bir-tuk, birtok.-Bér-tuk. Ber szabó=Kut 
szerzıdés.Vagy nem?                                                                  Beér-Szaba=szerzıdés 
annyira világos és tiszta ugyanegy fogalom, hogy még ha oly nagy és külön 
nyomatékkal nem hangsúlyozná is Ábrahám és Mózes, rá kellene jönni azonnal, aki 
csak valamelyest tud is magyarul, hogy itt Bér-Szabószerzıdésrıl van szó. Ime tehát 
Beér és Szabó két színtiszta magyar szó négyezer éves irott bizonyíték alapján. 
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Sodoma - Csodamü. 

Mózes I .  19.  szak. 2 i  vers.  

És bocsátotta az Ur Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes 
esıt az égbı1. 

25. És elsülyeszté ama városokat és azt az egész vidéket, a 
városok minden lakosait és a föld növényeit is. 

Vagyis valósággal Csoda müvet tett itt. A zsidónak nincsen cs 
betője, azért csak S betőt használ. A Sodoma tehát Csodoma = 
Csoda mü. 

 

Gomora=-Komor a. 

Mózes 1932. 7.  

„Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek (ezzel a két férfiúval, 
Isten angyalaival) gonoszságot. 

Ime van én nekem két leányom, akik még nem Ismertek férfiút, 
kihozom azokat ti hozzátok és cselekedjetek velık, amit ti akartok 
s'.b." (Lót kérelme a betörıkhöz.) 

Ime tehát nyilvánvaló, hogy itt a legsötétebb, legkomorabb 
bőnrıl van szó. Nem hiába volt tehát a város neve Gomora vagyis 
Komor-a! 

Ismét két színmagyar szó négyezer éves írott bizonyíték 
tanúsága szerint. 

 

Csoór. 

Mózes I .  k .  19.  sz.  15. vers.  ^ 

És midın a hajnal feljött, sürgetik vala az angyalok Lótot, 
mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevı két 
leányodat, hogy el ne vessz a városnak bőnei miatt. 

16. v. Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak 
(angyalok) az ı kezét és a feleségének a két kezét és két leánya 
kezét az Urnak iránta való irgalmából és kivivék ıt és ott hagyták 
a városon kivül. 

19. v.............de én nem menekülhetek a hegyre, nehogy 
utol érjen a veszedelem és meghaljak. Monda Lót. 
20. v. Im hol a z  a  város közel van, hogy oda fussak. 
Kicsiny is, hadd meneküljek hát oda. 

22. v. Siess tehát és menekülj oda, mert semmit sem tehetek 
addig, mig oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét 
Czoár-nak stb. 

Mózes tehát mint láttuk  fentebb, azért nevezi Czoárt 
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Czoárnak, mert Lót mielıtt oda ment volna, késedelmeskedék, 
úgyannyira, hogy a két angyalnak szinte erıszakkal kellett 
megfogni az ı felesége, valamint leányai kezét és szinte ugy kellé 
ıket k ihúzni  Sodomából, mert ık bizony csür ték-csavarták,  
rövidebben szólva csór-ták, vagy csoár-ták, lopták az idıt. 

A Czoár értelme tehát teljesen világos, hogy az Csoórt ,  
Csoár t  = késedelmet jelent, fıleg ha tudjuk, hogy a zsidó t s  
betőt irni nem tudott. 
Ugyan e kulcs szerint Sodorna = Csoda-mü.  (Az Ur csoda müve) 
Gomora pedig Komoró sötét bünt jelentı város. ... 

Ime tehát három uj magyar szó, mely az irás négyezer 
bizonysága szerint teljesen világos. 

 

Az Ur beszélni tanit. 

Genezis.  2.  19. 

És formált vala az Úristen a földbıl mindenféle mezei vadat, 
és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa: 
minek nevezze azokat ,  mert amely nevet adott  a z  ember az 
élı  á l latnak, a z  annak a neve. 

20.) És nevet ada a z  ember minden baromnak, az ég 
madarainak és minden mezei vadnak. 
Ime tehát az irás tanúsága szerint az állatoknak nevet az ember 
adott .  

Amibıl egyszersmind következik, hogy az embernek pedig 
nevet az U r  maga adott .  

Sıt, hogy az Ur az embernek nemcsak nevet adott, de 
valósággal oktatta és tanította is ıt, az nyilvánvaló azon 
parancsokból, melyeket a jó és gonosz tudós fájáról, az élet fájáról 
adott neki. 
  Ebbıl kifolyólag, valamint az állatok neveinek nyomatékos 
hangoztatásából, egyszersmind az is következik, hogy az Ur 
az ember egyes "test részeinek is maga adott nevet, mert ezen 
elnevezés fıleg a magyarban annyira jellegzetes és olyan mes- 
terileg szép és tökéletes, hogy szinte alig fér kétség, hogy ez 
az Ur müve.      

De én ezen felfogásomat, mondjuk egyéni véleményemet 
nem akarom senkire ráerıszakolni, sıt megengedem a kis-
lelküeknek és a kételkedni szeretıkre, hogy csak tessék további a 
is szabadon kételkedni, mert hisz ezek nincsenek is megírva a 
szentírásban. De azUr Szava a kulcsával rá lehet ám jönni. .Lássuk 
elıbb az emberi tagok elnevezéseit. 
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Az Ur Ádámot tanít ja.  

Ide vigyázz fiacskám! 
A mi teneked itt leg-föjü van, az a te föjü-d, — fı-jód, vagy fej-ed, 

ahogyan tetszik, az mind egyre megy. 
Mert föj is jó, fej is jó; sıt j nélkül fı igy is jó. Megfogod látni. 
Ami pedig itt teneked legalább van : az a láb. A lábbal lábbalni is 

lehet, de rendesen a láb csak léb, vagy lép. A lábas = tehát ugyanaz ami 
a lép-és. 

No lépj egyet! Igy ni ! 
Most pedig gyere, vagy eregy vissza. Ha közelebb jösz akkor 

gyere ha távolabb mégy akkor eregy ! . 
A láb tehát eszerint gyüm, vagy mögy, az az jön, vagy megy. 

Mi ez itt a lábadon középütt, ahol a lábad megtörik? Ugy ni! Törd 
csak. 

Nohát ez a te Törd-ed, vagy térded, mert a törés után ugye vissza is 
térd-ett. 

 

A lábadon kivül van tenéked még két mozgó tagod, amivel kellett 
volna a beszélgetést kezd-eni, mert te is mindent ezzel fogsz kezd eni; 
kéz-iteni, sıt kénsz-eriteni. Ez tehát a te kez-ed, kéz-ed, vagy kénz-
ed; ahogy tetszik. 

Hajtsd meg csak itt középen ! 
No ugye, ez a hajlítás már sokkal könye-bb mint a lábadon. Legyen 

tehát ennek a neve könyeb, v. könyöb, vagy könyök. 
Adsza ide csak mégegyszer a kezedet ! .. No látod, hogy az itt megegy 
helyütt megcsuklik, ez tehát itt a te csukló-d. 

Ettıl feljebb van a te kezed szára, vagy a te karod, mely karol, segit, 
támogat téged mindenben, vagyis a kar, a te-akar-atod eszköze. 

Hát ez itt a te kezed fején itt miaz ? amivel te mindenhez hozzá 
fogsz nyul-ne. Ezek a te nyujaid, aminek az elejeidıvel a sok nyújtástól 
le is fog kopni és a nyuj-ból lesz csak uj, vagy ujj. No lám ! Ilyenek pedig 
a lábaidon is vannak, amelyek szinte ugy fognak járni mint a kezeden. 
Melyeket késıbb-meg is fogunk olvasni, 

Most pedig ujra figyelj! 
Mi ez a gob, vagy bog, ami' itt a lábadon kiáll? Ez a 

lábadnak a boga, vagy a boka. 18 
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Idáig hát már csak vo lnánk! De most nagyobb do logról  
lesz szó. 

Mi az ami  i t t  e lı l  neked egyre emelkededik ?  — Az a 
mell. 

S ami  az emelkedést,  a belsı  teödést végz i,  az a te(ı )dı :  a  
tüdı. A te  belsı  mőködıd. 

Egyéb részeid is  vannak i t t  be lü !. .  azok röviden a 
belük,  
vagy belek.   

Hát  ez i t t ,  amelylye l  te mindent  szemlélsz ? Az a szem, 
mely néz, v,  nézen. 

Ez az,  ami lát, amig van v i lát, v.  v i lág vi látosság,  vagy 
vi lágosság.  Tehát a  vi l (anás) a fı  a  lá tásban,  mer t ahol  ez 
hiányz ik,  ot t  a  szem csak v lat ,  vagy v lak,  vak.  

És ez i t t  mia,  no szójjl Ez a száj. A szójás vagy a szólás 
eszköze. 

Ez a k iá l ló hegy, orom az arczodon pedig az a te  ormod 
vagy orrod. 

Ez a három orr ,  szem,"szám együt tesen fı leg gyorsan 
mondod — orczám. arczom vagyis a te arczod. 

Ez a két oldalfal pedig,  amivel  fha l lasz vagy hal lasz,  
mindkét  o lda l fclü ez a fö lü vagy röviden a fül ,  a  te fü led. - 

I t t ,  ahol egész testedbı l  összefutnak az erek,  az 'inak, ez 
a nyak, a  te  nyakad,  az erık k i fe jezet t  formája.  

Ami pedig i t t  ba l fe lül  ver, dobog, az a sziv, a te sz ived 
amely szívja és vissza viszi  a vért  a te ereidbe. 

Mert  ami  a sz ivedbe és ereidbe ugy ver, az a vér a  te véred, 
mely nem más mint  fo lyó por. él tetı  fo lyamat,  összekötı  hid a 
test minden porcz ikája közt,  amely csaknem hideg tüz és tüzes viz 
együt t ,  azért  az is  piros tőz és mel-ég mely   meleg.  

        Vajha soha megne látnád, soha megne ismerned, 
el lene 

soha ne vétkeznél ! !  
Node mára ez elég is  lesz ! Majd máskor  fo lyta tni  

fogjuk.          — Bizony jó is   lesz ez   én  Uram, mer t  ugy  
veszem 
észre,  hogy azáltal  nemcsak magamra, de te reád is  jobban  
Rád ismerek, légy ér te á ldott .  Te áldó Nagy! Te ádónaj  !  

— Most már legalább sej tem mi a lé lek,  mi az élet Te  
örök Élü Élı, az az Éli aki  Él. oh Uram! Az én legfı  Jóm, •  
Javam, Jó javam !  Jó havam! Jehovám — Te ped ig az az én 

fı - jóm, az az f i jam vagy f iam. 
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Adám az állatoknak maga ad nevet. 
(Természetesen az Ur segédkezésével) Miután tehát mint Mózesnél 
írva vagyon, az Ur Ádám elé vezette a teremtett állatokat, Ádám a 
következıleg nevezte el ıket: 

— Az Ur: Ide vigyázz fiam!      
Hát elıször is itt van egy jámbor  szolid  állat,  melynek te 

élni fogsz a tején. 
— Ádám: Legyen tehát a neve:tején. 
— Az Ur: Tején! vagy tehén!Jó; menjünk tovább. 
Ez pedig itt mellette . . .  De vigyázz, mert meg bök a! . . .  
— Ádám: Ez tehát legyen a Böka! 
— Az Ur: Jól van! Legyen Böka vagy Bika 
— Az Ur: Aki pedig ez után jön, az nagyon hasznos-állat 

Ugyan kevés tejü, de bö  vaju. 
— Adám: legyen tehát a neve: Bıvaj. 
— Az Ur: Tehát Bıvaj! Vagymint késıbb mondani fogod: 

Bivaj. 
— Az Ur: Ez a szép kis gyapjasállat itt mellette szintén 

tejelı állat, de nem kevésbe értékes a rajta levı bundája, a gyapjú. 
— Adám: Legyen tehát a neve Juh. 
— Az Ur: És ott mellette a párjaki oly bölcsnek látszik bár 

nem valami tul okos. 
—  Á d ám: Ám legyen hát ı akkor csak Kos. 
Amde most már csakugyan jól vigyázz, mert amit most 

fogsz látni, az a teremtett állatok között csaknem a legszebb, hogy 
szinte alig van hozzája hasonló. 

— Adám: Legyen tehát a neve Hasonló. 
— Az Ur: Vigyázz csak fiacskám! Félig már el is találtad! 

Mert futni lót-ni nagyon is tud, csakhogy nem hason. 
— Adám: Akkor hát legyen csak Lót. 
— Az Ur: így már rendben van! Hiszen a végsı betőjét 

idıvel ugy is lefogja nyargalni, legyen tehát a neve Lót vagy Ló. 
— Adám: Eddig te kérdeztél uram! Engedd meg, hogy most 

már én is kérdezhessek. 
Hát ez a csúnya nagyállat, melynek a farka itt elü van, mely 

azzal itt elü bánt ? 
— Az Ur: A kérdésben már benne is van a felelet. 
— Elübánt ? 
— Az Ur: Eltaláltad. Legyen hát Elübánt vágy késıbb majd 

Elefánt. 
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— Az Ur: Ez itt pedig az állatok legokosabbja csak ép 
pen beszélni nem tud, de a szeme szinte szól  már.  

— Adám: Legyen tehát a neve Szó már 
— Az Ur:  Szó már  vagy Szamár, 
— Az Ur: Hát ennek a szép szelid állatnak mi legyen a neve, akinek 

a fejébe ez az ágas bogas csont lapát van bele szurava. 
— Adám: Szur ı avva? 
— Az Ur: Hát persze. 
— Adám. Akkor tehát legyen a neve Szuravos. 

 
— Az Ur: Avagy mint  késıbb  fogod mondani Szarvas. 
— Adám:_Nézd Uram a Szuravos után kullog ott közel az a 

villogó szemő állat, akinek már a nézése is mérges haragos . .  .  
— Az Ur: Az a hosszú farkos? 
— Adám: Az Uram! Legyen hát á neve Farkos És az a szép 
szolid, aki hozzája annyira hasonlít? 
— Az Ur: De már erre jól vigyázz fiam, mert nincs i.s az állatok 

között ennél hüebb. 
— Adám: Legyen tehát a neve Hüeb.  De mert ı az embertıl 

szinte e lválaszthatat lan jó barát, a nevét tehát szét is választhatod, 
legyen tehát hü Eb. 

Fogod azonban ıt még te másként is nevezni. Ez az az állat, mely a 
te ellenségeidet meg is ugutja. 

— Legyen tehát a neve Gutya, vagy Kutya. 
— Az Ur: Eb is, kutya is, szóval Eb-kutya. 
— A többit majd holnap folytatjuk. No, ugy-e, hogy egé- 

. szen könnyen megy minden ? 
— Bizony uram, de azért én tudom ám, hogy a te segítséged nélkül 

nagyon is nehéz lenne. 
 
 

Ellák,Irnák. Degenzics ! 

Attilla három fia! Ugy-e, hogy igy tanultuk mindnyájan idáig az 
iskolában ! ! . . . 

  Már pedig ez egyik sem az ! Mert az El lák nem El lák,  hanem 
El láth,  az I rnák nem Irnák, hanem Irmag. Dingezics sem 
Dengezics,  hanem Döng az lg! Attilla hármas programmja 3 fia 
nevében kifejezve. Addig veri az ellenséget, ameddig csak a szem El lát. 
Hogy aztán Irmagja se maradjon az ellen ségnek. 
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A harmadik pedig, amerre csak jár, Döng az lg! Hát nincs ez 
mind tisztára magyarul? 

Egyszerő oka a hibás olvasás. 
El láth-bó l az indogermánok és zsidók csinálták a th betőt 

ch ra; mert a th végzet nünemü! I rnách pedig azért lett az 
Jrmagból, mert kivált a magyar m bető ellen valóságos hadat viselt 
a görög. 

Deng az Ich ch-ja nem cs,  hanem g !  
 

Idanthyrsus Szitta király. 

Herodot IV. k. 125. lap. 

Dárius átkelvén elıször a Helles pontuson, azután a tráciai 
Dunaágon. Elıre menesztvén, legnagyobb gyorsasággal seregét 
700 ezer gyalogos, 100 ezer lovas) amint Scythaországba érkezett, 
ráakadt a Skythák két részére, üldözıbe vette ıket k ik mindig 
egy napi távo lságra hátrál tak.  

Amint ez sokszor tör tént  s meg nem szünt,  Dárius egy 
lovast küldött a Scythák királyához, Idanthyrsushoz ez, monda: 
„Nyomorult ember, mi t  futsz mindig!  Tıled függ egyet a kettı 
közül tenni, ha elég erısnek tartod magadat hadaimnak 
ellenszegülni, á l l j  meg és hagyj fel a kóborlással és harcolj ha 
pedig elismered, hogy gyengébb vagy, hagyj  fe l  a  futással,  
földet és vizet hozván a te uradnak, alkudozz vele." 

Ezekre igy felelt Idanthyrsus, a scythák királya: „Az én 
dolgaim igy állnak oh Persa ! Én sem azelıtt nem futottam 
bármiféle ember elıl — félelembı l ,  sem most nem futok elıtted. 
Nem is teszek én mást valamit annál, mit béke idején tenni 
szoktam, hogy pedig veled azonnal  nem harcolok, azt is meg- 
magyarázom :  

Nekünk nincsenek sem városaink, sem bevetett földeink, 
miket félteni kelljen, de vannak ısi sírjaink, találjátok meg ezeket 
s próbáljátok meg feldúlni, akkor meg fogjátok tudni, vájjon 
harcolandunk-e a sírokért vagy sem. Ennyi elég legyen a csatára 
nézve. 

Uraimnak pedig egyedül  Jupitert, ıseim egyikét tartom és 
Vestát (Üest-et, az Üst-öt, a Tüz-öt,) a szittyák királynéját. 

A föld és a viz ajándékai helyett pedig olyan ajándékokat 
fogok küldeni, melyek méltók hozzád. 

(Öt egeret, öt békát, öt verebet és öt nyilat.) 
S végre hogy uramnak mondtad magadat ,  azt 

b iztos i ta lak,  hogy meg fogod siratn i .  Ilyen a scythák 
beszédmódja. 



 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végre aztán a scythák megszőntek barangolni ,  meglesvén  az 
idı t  (miután a teret jó l  kihasználták),  midın Dár ius emberei 
étkezének, a scytha lovasság mindig megfutamította a persa 
lovasságot.  .  .  hasonló  megrohanásokat éjnek idején is tet tek 

Végre aztán hátba kerül ték Dár iust és 80 ezeret levágtak 
seregébı l ,  a többi pedig hanyat thomlok rohant á t összetörve 
a Dunán. 

Idanthyrsus tehát  idı és tér kihasználásával nyer i  meg a 
csatát,  ami t  Herodot is hangsulyoz. Innen kapja nevét is 
Idı -s tér -zı .  Görögösen Idanthyrsus. E tısgyökeres szi t tya 
ki rály igaz néven :  Gyökös, melyet a  görögök gy bető jük 
nem lévén, i rnak csak Dio kesz-nek, a lat in írók Dioces-nek. 

Mi azonban fel tét len b izonyosan tudjuk és lát juk,  hogy 
Dár ius veté lytársa nem Idanthyrsus, hanem Idı  s  térzı ,  Gyökös 
sz i t tya k irály vol t .  Sót más görög irók szer int  Scitharces, 
azaz Sz it tyaharcos. Az Ur Szava kulcsával  fe l té t lenül 
b izonyos. 

 

A lélek. 

Az é le t a magyarban Él ,  Bél,  szótól  származik.  A német Léb-
en élni  nem más, mint  a magyar Bél- szó  ford íto t t ja.  A 
magyarban élek.  = lélek, lehlek,  ( lehelek).  A lélek tehát lehe-
letszerő  éhle t.  Szálat:  Szel let  ahonnan a német Seele ( lé lek) 
származik,  

A lat inban a lé lek anima, mely eredetben sanima vo lt  
kétségtelen, amennyiben, a z  egészséges, le lkes,  t iszta ál lapot  
már a la t inban is sana, sanimus. A Szaminá-ban tehát máris 
bene van a szá l ló nemő (sze l lem).  

A francia és olasz a la t in animiából  vesz i  a l 'ame-ot.       
A zsidó lé lek: lé l -ach, lét-ach (lét-ok,)  nevesz (nevsz = néz) 
neszumo = nézım ı. ( Isten szeme.)  

A görögben a lé lek pszühé,thümosz, Tüsz-mozs, ( tőz 
szem, mely lát ,  mint az is ten szeme.)  
A lé lek a görögben is to  dáj -monion, tul  mönnye i,  tu lvi -
vi lági  va lami .  
A német Geist,  sze l lem a magyar  Égi - tüzbı l  a Gé-üszt-bı l  
van összevonva mely ignis,  a magyar égni - igis,  égés, a la t in 
spir i tus,  a francia espr i ,  = ısp ir  ıstüz-ben le l i  magyará-
zatát.  

Talán Shakespeare, a  Sexpi r  is innen vette az ı  Sok-ıs 
pir - ját  (szel lemét) .  ·  23 



 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A föld az övön viz elıtti nyelvben még nem volt föld hanem csak fıd, ami 
még napjainkban is elég gyakori, kivált azon helyeken ahol pártus 
ivadékok laknak. Sıt nemcsak az özön viz elıtt, de jóval késıbb a Hittiták 
idejeben is a Telel amarnai lelet aláírási szerzıdésen a Fıd anyja, a 
Dyvana (Diana) csak mint Kicsa, (Kegyes,) Vüdana szerepel, (Ábrahám 
ideje körül.) 
A föld édeni elnevezése az Ég-ge\ szemben Gé-volt, melybıl a bábeli 
nyelvzavarkor a görög gé, gája származott, melynek szittya eredetét 
feltétlen bizonyítja azon körülmény, hogy Erdélyben a székelyek a hant 
helyett máig is gáj-at por-hanyjtanak. A müvelt föld a magyarban (a 
szántó föld) és a kert '(mely köritett hely-kört) a görögben agros, a 
latinban ager, a németben acker (garten,) a zsidóban a par, (a por,) adham, 
arec (a rög,) a francia la terre, az olasz la terra. 
A magyarban a föld  terület a tér, a latinban terre-num, görög diasztéma 
(térmő) (therebintiné) nyer kifejezés A z  Ég — fönt — fént — Tüz!=Nap. 
A  Gé — lönt — lén(y)t — szüt (szül) =Nép. régi Mágus bölcsészet alap 
elvei szerint. 

 

A viz. 

A magyarban a viz szavunk határozottan édeni. Mikor az 
ember a vizet folyóból vagy forrásból minden edény nélkül a 
markában visz-i a szájához. / 

A a németben a viz, wassz(er,) az oroszban vada, a latinban, 
olaszban aqua, (káva kijövet) a franciába l'cau(l'ó) a zsidóban: maim. Hát 
biz itten rendkívül nehéz a z  alap gyök hasonlatosságát felfedezni. 

De már a folyó v/z-nél csaknem valamennyi nemzet egy 
és ugyanaz: ' 

A magyar: Folyó viz. A latin: Fluvius 
(csaknem bető szerint.) A francia: Fleuve 
(Flux.) A német: Fluss. 

A zsidó: Jo-vol (ki nem veszi észre a vol-jót) „     a rohanó viz: Na-
hor (rohan) „ ·     az áradó:zuv (züv mely a viz fordítottja.) (Nem 
érdektelen, hogy Mózes egyiptomi nyelvén Orzaziv-enk 
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neveztetett mely viszárul olvasva v izrázó- t  jelent!) A görögben-  a folyó: 
potamosz (futamoz,) folamatosz (Hesichiosnál) — Folya-matoz. Reuma 
(rianó folyó.) Az oroszban: rieka, kozmosz fügé, idık futása, folyása. 

Ime tehát a folyónál ami vizeink csaknem mind egybe fo lynak. Napnál 
fényesebben mutálják a közös eredetet, folgen 

folgt  = folyik, 
golf- 

 

Munus. Muneris. Kincs. 

Idáig csak azt tudtuk a szótár szerint, hogy munus muneris nagy 
ajándék, drága k incs.    .  

De az Ur Szava kulcsával sokkal többet is meg fogunk tudni, mert 
a mun-eris az = eris-mun. De ez egy kissé túlságosan is szittyául 
hangzik. Próbáljuk meg egy kissé göcsei — vagy magyar palóc 
dialektusba átírni. Lesz belıle erüs-mon, magyarabban erıs—mony. 

Tehát a régieknek, a régi szittyáknak a legdrágább kincsük az erıs 
mony, latinosan a mun-eris volt. Innen lettek a magyar Mányiak. 
Monyókiak a német mannok, sıt Alle-man-nok, sıt a zsidó Manasse is! 
(József nagyobbik fia neve) 

 

Mi a Hegemónia? 

A hegemonia — a fıvezérlet, a nemzeli tulsuly, a szótár szerint. 
Az Ur szava kulcsa szerint pedig  hege-monia=hegye-monya vagyis 

monya-hegye a hege mónia. Bizony! Kissé kemény szó! De szent igazság, 
mert azé egy ország Hegemoniája, a kié a nemzet monya-hegye. 

Ez kissé nagyon is magyarul van. De az nem baj. 
 

Artemisida. 

A görögöknek szüzességi Istennıje, melyet a latin Dianával 
párhuzamosan tiszteltek, de egyszersmind a hirtelen nıi halál 
okozójának is tartották ıt, mint a ki napsugár nyilával észre- 
vétlen teriti le áldozatát, akibe beleszeretett. Másrészt a jegye 
seknek szüzessége felett ırködött és mint ilyen Alphele ia  mellék- 
névvel is birt. 25 
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Nagyon rokon istenség İ az elıbb emlitett Ataragatis bálvány 
tiszteletével, ha nem is olyan régi, mint az. 

De szittya származása ugyan annak, mint az utóbbinak 
kétségtelen. 
Ataracatis-ról már tudjuk, hogy viszáról olvasva Szittya szüzet 
jelent. Sziltya-szeretı-t. Artemisida is ugyanaz. 

A görögökrıl tudva van, kivát Plinius és Strábo gyakran 
panaszkodnak is e miatt, hogy az idegen szavakat átöltöztetik, át 
görögösitik, sokszor értelmetlenné is teszik, de a gyakorlott 
érzékő nyelvész azonnal rájön a csalafintaságra, fıleg ha a szó 
értelme körül is van irva, mint itt is, hogy mit jelent. De szedjük 
csak le elıbb a görög sallangot, nem is igen kell a szót szittya 
ruhába bujtatni, mert magától is megszólal. 

Artemisia eredetileg Arte-masya volt az Ur szava kulcsával 
ärtämäs Sýä vagyis: Érdemes. Sző-ı, v- i  szőzı: palócosan! Jobban 
mondva Érdemes (tisztelendı) szüz. Da Artemisia nem csak 
Erdemes, hanem Ártamas szüz is mert hirtelen halál okozója. Ezen 
Artemisia, vagy Ártamas szőz a örög hitrege szerint azért ártalmas, 
mert a hirtelen nıi halál okozójának tartották, de azért mint 
Érdemes szüzet is tisztelték, mint ki az ifjú jegyesek szüzessége 
felett ırködik. 

És mint ilyen Alfeleja melléknevet is bir.. 
Amely már a magyar Alfel-ojó vagy óvó szónak felel meg, 
Nem is szükséges bıvebben magyarázni. 

 

Schi soú chi. 

Atargatis. Turini bálvány isten. Hogyan származott és        
mikor Turinba, senki sem tudja. . . .  .  

 
XIII. Kelemen pápa idejében Vu Lucius, nevü kinai ember, ki a 
vatikáni könyvtár kinai könyveinek gondozója volt, megvizsgálta 
és a felsı cimet khinai eredető betőknek mondta, holott a szobor 
állítólag Egyiptomból származott. 

Vu Lucius pedig nem tudott egyiptusul és mégis megfejtette 
a felírás betőit, de a jelentıséget megadni a szónak nem tudta. 

Egy sokáig nyuló tudományos vita lett a vége, melyet 
eldönteni máig sem tudtak, noha Horváth Ádám történet búvárunk 
eléggé elfogadható magyarázattal úgy értelmezi a dolgot. 
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    hogy a szobor nem is egyenesen Egyiptomból került Turinba,    hanem a 
Szittyák által mintegy családi vagy nemzetségi bálvány .kerülhetett Turinba 
a Sabiniák oda költözése idején, annyival is inkább, mert a szittyáknak is 
volt egy ıs régi Szemiramis mondájuk, mely szerint Szemiramis szőz akin 
erıszakot tettek, bánatában, szégyenében tóba ölte magát és emlékét mint a 
szüzesség mintaképéi szittya országban nagyon tisztelték, sıt bálvány 
szoborban meg is örökítették mint hallá vált szüzet. 

A rege szerint e szobor ugyanaz a tárgyú. Horváth Ádám szerint ez a 
Schi sou chi nem is eredeti. khinai bető, hanem armeniai karakterő azon 
korbul, mikor a khinaiak is az ı betőiket Armeniából származtatták át, 
mint elsı közös irásjegyet körülbelül Noe ideje táján. 

De akár igy akár úgy áll a dolog egészen mindegy az eredményre 
nézve, mert a felirás értelmét se ezek, s'e azok, 

 se Horváth Ádám megmagyarázni nem tudták. 
Megfogom magyarázni tehát én, az „Ur szava" általam feltalált 
kulcsával'. 

De elıbb valamit elıre kell bocsátanom. „Isa pour és homu 
vogmuc" halotti beszéd. Mózes genezis 3. szakasz 19. vers: 

mert por vagy te és porrá leszesz. (Mondja az Ur Ádám- nak.) Ádám 
tehát por és hamu, azaz hamu és por, rövidebben Am-por. Itt jön az én 
kulcsom. Tegyünk mind a két magánhangzóra  kettıspontot igy äm-pör! 
Nyerni fogjuk Ádám lénye- gét=Embör.    Ez az egyik. 

     A másik bemutatandó szavam, a világ legelsı szava a Garatat, melybıl 
lett a görög Chairité, a latin Charitas, a német    Charität.  

- Pontozzuk meg a legfelsı szittya szavat is=lesz: Cärätät—  
Czeretet=Szeretet. Ugyanigy járjunk el Ataragatis szóval is, ha szittya szó, 
akkor magyarul fog visszacsendülni. ätärägätis! 

így még nem beszél, mert összetett szó, válasszuk szét elıbb ätäräc atis. És 
olvassuk viszárul jobbról balra, mint ahogy a szittyuk irni szoktak. Lesz 
belıle: Szittya=Szeretı. Nem 

   más, mint a khinai betős szó: Schi sou=Szittyu, chi=Sző vagyis Szittya-
Sző(z)! 
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Phares — Serach. 

Mózes I. k. 38 szak. 28 vers:     
És lın, hogy szülés közben az egyik kinyujta kezét és foga a bába és veres 
fonalat köte rája, mondván ez jött ki legelıbb. (V i. ez az els[ szülött 2. p. 
v.) De lın, hogy mikor visszavoná kezét ime, az ı testvére jıve ki és 
monda a bába: 

„Hogy tör té l  te magadnak rést"  ezért nevezték ıt Pha-Rés-
nek. (Fı-rés-nek, Fı-rés-tö-rı-nek) 

30. És utána jöve ki az ı testvére kinek veres fonál vala a kezén, és 
nevezı nevét Sér-achnak. 

Kérjük tehát számon és elhangzott szavakat.  
A 29. vers bető szerinti értelme szerint itt rés törés-rıl van szó, azért 
nevezik el az elsı Pha-rés-nek. Testvérét pedig mivel másodiknak jött ki: 
Sér-achnak. 

Phares tehát a bábái szava szerint rés törést vagyis Tö-Rést jelent. 
Testvére pedig azáltal, hogy másodiknak jöve ki, elvesztette elsı 

szülött s égi jogát, tehát Sérı t t  lett, vagyis sértett fél, azért is nevezik az 
ı nevét az elsı szülött Pharés-sel szem ben megfordítva Sér-ach-nak. 

Napnál világosabb tehát, hogy itt egy négyezer éves saj tó h ibáról  
van szó, mert Phares eredetileg Hares-vo lt ,  mert csak igy lehet a 
megforditottja Sér-ach. 

. Igen ám, de aki tudja, hogy a zsidóban a  h =  és a t bető annyira 
egyforma hogy csaknem nagyító betővel is alig lehet megkülömböztetni 
könnyő volt tehát azt fel is cserélni. 

Fares helyett tehát ha Tarést  és Sér-at-ot irunk vagy mondunk, 
hiszen akkor a többi már tisztára magyarul van, tudva azt, hogy a zsidó a 
magyar ı helyett rendesen a betőt ir. Táres tehát = Törés, Serach pedig 
Sérıtt-et jelent négyezer éves irott bizonyíték alapján. 

Talán nem lesz érdektelen megjegyezni, hogy Tamár Hit-teus szittya 
leány volt Mózes irása szerint is. Szittya asszonynak pedig valószínőleg a 
bábája is szittya volt. Igy már köny-nyebben megérthotı a Törés,  és a 
Sér-ı t t ,  akit a késıbbi 
Kháres, vagy Károsnak is neveznek. 

Krisztus és Júdás 
egy anya méhbıl született 48 ivadékot megelızıleg, 

még pedig szittya magyar anyától.  
(Az Ur Szava kulcsával kétségtelenül bizonyos.)     

Krisztus emberi nemzetsége a Szent irás tanusága szerint 48-ik 
ivadék 
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Fárestól |    
Judafiától} Krisztusig. 

Még pedig Mózes tanúsága szerint Mózes genezis I. könyve 38. 
szak. 1 verstıl 30-ig. Tamár Khitteus, az az szittya ijász nı volt, aki az ı 
ipatól kettıs ikereket szült vala. 

Az elsınek a neve Fáres, Fáres, az az fı Réstörı ,  Serach a 
Serı t t ,  vagy Káres, az az Káros, mert elveszti elsı szülöttségi jogát, 
noha a piroskötı  az ı kezére lett kötve, de mert testvére Táres ıt 
megelızte ı lett az elsı szülött, a család fı. 
 (Igy lesznek az elsık utolsókká az utulsók elsıkké. Ur Jézus egy 
kedvencz mondása. Legelsı sorban ide vonatkozik.) 

Idáig közismert dolog a történet, de aki tudja hogy Krisztus elsı 
tanítványa András volt, és aki tudja, hogy András Fáres 48-ik ük unokája 
amely András nem más mint An-tares,  vagyis 

elsı törés  ,                  
Enderes Endre) elsıi vadék 

(Fáres ivadék) azonnal megfogja érteni hegy mért lett Krisztus elsı 
tanítványa ı. Vagyis András. 

Iskarjóti Júdás pedig az utolsó apostol 48 ik ükivadéka 
Serách-nak az az Kháresnek vagyis Káros-nak sıt Iskares vagy 
.  İs káros-nak. Juda İskárosának a piros fonalas másod születt- 
nek, aki még ezenkívül nemcsak Juda ıs-károsának de Judás- 
 nak is hivatik János evangélista irása szerint 13. szak. 21 
 vers. Bizony mondom nektek, hogy egy ti közületek elárul 
engem. 
 Egy pedig aki Jézus kebelére hajol, kérdi: Uram ki az?  Felelé Jézus: Az 
akinek én a bemártott falatott adom. És bemártván a falatot adá Iskarjótes 
Júdásnak a Simon fiának. És monda neki Jézus. Hamar cselekedjél. Ezt 
pedig senki sem  érti közülök. 
Némelyek ugyanis azt álliták, mivel hogy az erszény Jú-  
dásná l vala, hogy azt monda Jézus. Vedd meg amikre szüksé- 
- günk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. 
Tehát İs károsi  Júdásnál volt az. erszény, talán a piros 
erszény. Azon İs károsi Júdásnál akinek a 48-ik déd ük apja 
kezére rákötöt ték a piros kötı t  (2 ezer évvel ezelıtt.) 

Ime az Üdvösség és a Kárhozat egy anya méhben hogy nyerhet 
együtt életet. 

Ime a pénzsóvár Iskáros hogy siet megszületni e világra, már a keze 
is kin van piros fonállal jelzi a bába. 

De az üdvösség a fırést törı Fáres még az anya méhében legyızi az 
ıskárt, megelızi, mert elıbb születik meg ınála. 
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Mózes e kettıs ikrek foganatát maga is Juda bőne czimen irja meg. 
Genezis I. 38 szakaszban. Tehát a bün bőnben fogantatott is. Tehát 
Judára ütött İs károsi Júdás. Fáres ellenben anyjára ütött az 
ártatlanul szenvedı és mellızött özvegyre. Mindez az Ur Szava 
Kulcsa szerint napnál világosabb. 

Ime tehát nem csak az Üdvösség, de az İskár is egy anyától 
apától született. 

Mert maga Jákob bevalja, mikor Támárt megakarta égetni 
ártatlanul: Bizony igazabb ı nálam. 

 

Isten Ádámot nemcsak Maga urának (Magyarnak),  de 
kézzelfoghatólag S z i t t y á n a k  teremtette.  

Ime itt van róta a négyezer éves bizonyíték !!.. . hatezer éves 
szókincs. 

Mert mielıtt az Ur Ádámot az Édenbıl kiutasitaná, Mózes 
Genezise I. könyv 3. szak. 21. verse szerint : 

„Csinála az Uristen Ádámnak és feleségének bör-ruhákat tehát 
többe- ket é s  felöltözteté İket." 
Ime tehát az Ur mint Szőcsmester, aki tudniillik bırruhákat készit. 
Aki az állati bırt Adam elıtt maga hasitja, szakítja, sıt rája is 
igazitja, mert felöltözteté ıket, mint írva van. 

Ezenközben e mesterséget maga Adám is elsajátítja, így lesz ı 
belıle Szőcsmester vagyis igaz szittya, amint az elsı önkészitette 
bır-ruhát magára igazítja  Igaz szittya,. 

De ez, mondjuk, hogy csak véletlen szójáték.      
Csakhogy ám a bır-ruha görögül szküton, a Szittya pedig Szküté! 
Ez már valami! Ámde erre sokan azt mondhatnák,, hiszen akkor 
Adám görög volt; nem szittya, hanem szküté. , 

És ebben tán az elsı látszatra volna is valami. 
De aki tudja, vagy látta, hogy a szőcsmester a kemény 

cserepes bırt hogyan teszi puhává, az azonnal tisztán fog látni. 
Elıször a bırt cserzı folyadékba teszi, aztán a durva, 

bırt egy függıleges rudra átveti, jobb és balkezével jól meg-, 
fogja, lábát a földre szegezve, a bırt jobbra-balra kezdi huzo-, 
gatni: A bırt ezáltal puhítja, szijtya (szijóssá teszi.) (Szattyán 
szettyán, szittyán bır.) Nyilvánvaló tehát, hogy aki a bırt 
szij-tya az : Szittya. * ·   . '  
Igy lın tehát az Ur szerint Adám is Szittya, vagyis szőcsmester. (A 
szittyák mind bır ruhások voltak.) 
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Négyezer éves ıs t i tok,  

mely csak ma, az Ur Szava kulcsa állal derül ki, hogy József elsıszülött 
fia, 

Menasse,  nem volt  József vére.  

Csodálatos dolog, hogy noha az öreg Jákob vagyis Izrael, 
József fiait, mind a kettüt annyira szerette, hogy szinte a térdein 
becézte ıket. És mégis, mikor végóráján megáldja ıket atyjokkal 
együtt ; a fıáldást nem az elsıszülött Menassera, hanem a kisebbik 
Efraimra adja rá. 

Holott már József ugy állítja oda Jákob ágya elé, hogy a 
nagyobbik fiu Menasse az öreg Izraelnek jobb keze felül essék. 

 De hadd beszéljen maga az irás. Genezis 1. 48. szak. 
13. vers. : 

És fogá József mindkettıjüket, Efraimot jobbkezével, 
Izraelnek balkeze felıl, Menasset pedig balkezével Izraelnek 
jobbkeze felıl és közel vivé ıket hozzá. 

14. Izrael pedig kinyujtá az ı jobbkezét és rátevé Efraim 
fejére, pedig ı a kisebbik vala. Az ı balkezét pedig Menasse 
fejére. 

Tudva tevé igy kezeit (keresztbe), mert az elsıszülött 
Menasse vala. 

Nem szándékozom rossz viccet csinálni, hogy ime, hiszen a 
zsidók is keresztjegyében vannak megáldva, de mint történeti 
tényt, meg kell örökitenem. 

17. v. Látván pedig József, hogy az ı jobbkezét Efraim 
fejére tevé, nem tetszik neki és megfogá atyja kezét, hogy 
Efraim fejérıl Menasse fejére tegye. Mert az elsı szülöttségi 

,jog. a jobb kéz áldásával jár. 
18. És monda József az ı atyjának: Nem ugy Atyám, , mert ez az 
elsıszülött, ennek fejére tedd jobbkezedet. 

19. Nem akará pedig az Atya és monda: 
Tudom fiam, tudom. İ is néppé lesz, ı is megnevekedik, de 

az ı öccse nálánál inkább megnövekedik és az ö magja népek 
sokaságává lesz. 

Nézzük tehát, mit jelentenek Efraim és Menasse nevei. 
Efraim a héber eredeti szöveg szerint, igy is olvasható, sıt igy 
helyesebben is : Everaim. Ami már tisztára magyarul van, noha 
Mózes sovén hebreizmusa még meglátszik rajta. Everaim tehát 
annyit tesz: E véröm! vagyis Ez az én vérem! Ez az én rajom Ez az 
én fajom. (A zsidó tudniillik az ö betőt nem tudja irni, helyette a-t, 
vagy ai-t ir.) 
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 Menasse pedig hogy mit jelent, azonnal] meg fogjuk látni. 
De elıbb keressük okát, hogy vajjon mért tartja az- ı feje 
fölött tudatosan megfordítva kezét Jákob ? a jobb helyett a balt. 
 Próbáljuk meg mi is megfordítva olvasni Menasse nevét. 
Hiszen eléggé indokolt Menasse megfordítva,- ime: Ez a nem  
Vagyis Ez nem az:     

Efraim=E vérem! 
Menasse   Ez a nem ! Nem az-e !  

Szent kegyelet és mély alázattal leborulva az ıs pátriárka elıtt, nem pikantériából mondom 
ki e fenti szavakat, de fıleg azért, mert a szent szöveg szerint József felesége, On papjának 
a leánya, mikor Józsefhez nıül ment, az ı neve már akkor: Asszena volt,-vagyis Asszony 
volt. 

Ugy látszik, hogyha Józzefnek, az apának a szeme nem vetíti is észre, Jákob szeme 
észrevette az egyiptomi típusból, hogy: E nem'az, vagy ez a nem az én vérem, t. i. 
Menasse. Amit ugy látszik Mózes sem tudott, különben megírta volna. Hogy azonban a vér 
mennyire nem tagadja meg magát, lássuk csak a Krónikák Könyve 1. 5. szak. 25 versét, 
ahol ez áll: 

Menasse fél nemzetsége pedig vétkeze az Isten ellen, mert a föld lakóinak bálvány 
isteneivel (Asera-val  İserıvel) paráználkoda, kiket az Isten szemük elıl elpusztita. 

Ezért Pilnézer-Assziria királya a Rubenitákat,Gadilák-.at és Menasse nemzetséget 
elvitte Halá-ba, Hábor-ba, Haraiba (asszír fogságba).  

Menasse tehát tényleg nem volt József vére, hanem Fáraóé, kitıl József az ı 
feleségét,. Asszon-át, Hasznát-ot kapta. 

És erre csak négyezer évvel, késıbb az Ur Szava kulcsa 

 adfelvilágosítást…                                                                                                                                     
AZ ÚR szava 4.ik füzetére meceanast keresünk akinek neve meg lesz örökitva a 
cimlapon.                                                  


