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Tomory Zsuzsa  
 

Amerikában szerveződő 
Magyarságtudományi Egyetem tantárgyai 

 
Drága Ágnesem! 

 

Korábbi levelemmel kapcsolatban, zsenge 
magyarázatként még megemlítem, az általam el-
képzelt Magyarságtudományi Egyetem fő célját: 
Felhívni népünk figyelmét önmagára. Nagyon rég-
óta uralkodóink (Habsburg, stb.) nemlétezőként 
kezeltek bennünket, s lassan vérünkké vált ön-
bizalmatlanságunk. Mindig máshonnan vártuk 
mindenben a választ még akkor is, amikor sokszo-
rosan beigazolódott, hogy több a tudásunk a kér-
dezett tárgyban, mint az idegeneknek. Ez utóbbi  
természetes, hiszen a híres idegenek tőlünk ered-
tek, utódműveltségek, kiknek sem idejük, sem 
erejük nem volt még elég minden megtanulására. 
 

Tehát: 
Az egyetem címe: Magyarságtudományi Egyetem 
(USA) 
 

Tantárgyain belül csak és csakis magyar központú 
tárgyak kerülnek szóba: 
 

Tantárgyak: 
 

Magyar: Nyelvünk tisztaságának megõrzése el-
sõdleges cél. 
Nyelvünkbe csempészett germanizmusok meg-
szüntetése (ilyen jövő időnk eltörlése germán pél-
dát követve) 
Idegen szavak kitörlése, ezzel visszaállítva a tiszta 
magyar beszédet. Ez főleg „iskolázott” emberekre 
vonatkozik: népünk még mindig őrzi az ősit. 
Rovásírásunk bevezetése és használata éppen 
olyan erővel, mint annak idején a német írással 
tették. 
Tájszólásainknak teret engedni az u.n. irodalmi 
nyelvbe. 
 

Néprajz: Vidékenként megismerni. 
 

Angol: Magyar remekírók, költõk, stb. mûveit 
fordítsák a tanulók angolra. 
Idegen írók magyarokkal kapcsolatos véleményét 
fordítsák magyarra. Vegyék példának Arany János 
Shakespeare fordítását. (Annak idején Sárospatak 
angol tanára, Jeoffrey Tier szerint ennek az angol 
költőnek szerencséje, hogy Arany János lefordí-
totta, ezzel tökéletesebbé téve műveit.) 
 

Számtan: Bólyai és egyéb e tárgyú tudósaink 
munkáit tanulmányozni. 
 

Természettan: Magyar tudósaink lépéseit követni 
 

Egészségügy: Magyar felfedezők (Semmelweisen 
túl is!) munkáinak tudományos részeit megismer-
ni. Azokét is, akiket a mai korban ellehetetle-
nítettek.. 
 

Régészet: Részletesen megismertetni a tanulókkal 
Rudabánya, Vértesszőlős, Ohábaponor, Tatárlaka, 
stb. történetét, leleteit Magyar ősműveltségi ter-
mékek vándorútjait. 
 

Embertan: Az örökletes egységek vidékenkénti 
vizsgálatait tanulmányozni, különös figyelemmel a 
Csallóköz és Bodrogköz népét. 
 
Építészet: Az alföldi piramisépítészet kora. 
Magyar tornácos építőízlés már a jégkorszakban. 
Őskori km-i építészet fejlődése Vértesszőlőstől 
kezdve. 
 

Ez csak néhány hirtelen példa, de talán érez-
ni lehet belőle a célt: elvesztett múltunk minden 
téren való feltárása. (Bocsáss meg, sima lapon fo-
galmaztam, s itt szétveti a gép a sorokat…) 

Nagyon sok szeretettel csókollak 
Zsuzsa 

 
Drága Zsuzsám! 

 

Miközben elküldött írásoddal foglalkoztam és 
elgyönyörködtem szépen faragott mondataid ará-
nyosságán, gondolataid veretes voltán, kaptam a 
hírt Szabinától, hogy súlyos infarktuson estél ke-
resztül.  

Kérlek Zsuzsa, gyógyulj meg, hiszen sok min-
den van Magyarországon, amit együtt szeretnénk 
megismerni, mint mikor a b é n y i  körtemplomot 
és katedrálist megláthattuk. 

Szinte mindig Rád gondolok. Kelj fel és járj! 
Nagyon szeretném. 
 Nézd, itt van az Amerikában meghonosítandó 
Magyarságtudományi Egyetem, amelynek ragyogó, 
nagystílű terveit most elküldted. Ezt életre kell 
hívnod. Amíg életed gyertyája ég, addig van re-
mény. Nagyon várom, hogy felhívj telefonon. 

Gyógyulj meg, légy a régi Tomory Zsuzsa. 
Ölellek, és nagyon kérem az égiek segítségét. Á. 

(szerk.) 
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Dr. Borbola János levele 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

Az ősi kultúránk két fontos szeletét bemutató 
DVD, a Hieratikus Számírás–Ősmagyar Geomet-
ria II. és a Kilences Matematika Modell–Ősma-
gyar Geometria III. tettem fel a You Tubra. Segít-
ségükkel jól követhetők és könnyen elsajátíthatók 
a képekkel és magyarázatokkal ellátott számme-
netek hieratikus írása. A sokak számára ijesztő 
nevükkel szemben mindkét DVD alapszámoláso-
kat tartalmaz, egyúttal „önálló életet” él, megte-
kintéséhez nem feltétlenül szükséges az alapjukat 
képező könyvek forgatása. 

Elérésük a cím keresőbe történő begépelése 
mellett, a https://youtu.be/abCOTMul59A 
és https://youtu.be/jLUiCYRdHys másolásával 
közvetlenül is elvégezhető. 

Kívánhatunk-e jobb társat nyelvünk és szá-
maink ősiségének bizonyítására? 
 

Köszönöm figyelmüket. 
Borbola János 

 
Kedves Tanár Úr! 

 

Bizony igaza van. A mi közösségünk osztja a 
nézetét. 

Szeretettel gondolunk Önre és várjuk írásait 
az Ősi Gyökérbe. 

(Szerk.) 
 

----------       ***       ---------- 
 
 
 

MIGRÁNSOK 
 

Többen jelezték, hogy a migránsokat disznóval, 
kutyával távol lehet tartani. 
Nem kell kerítést építeni, van annál olcsóbb 
megoldás! 
Nem kell drótkerítés se szükségállapot! 
 
 1911-ben Pershing generális a Fülöp-
szigeteken szolgált, ahol egy katonai egységnek 
parancsolt. Feladata volt a harc az iszlám fegyve-
resek ellen, akik már elvégezték a terrorista me-
rényleteket. Egy ravasz megoldáshoz folyamodott. 
Elfogatott 50 dzsihádista merénylőt. Megásatta 
velük saját sírjukat és a kivégző osztag elé állí- 
 

totta őket. A merénylők nevettek rajta és gúnyo-
lódtak, hogy úgyis mártírok lesznek, és a mennybe 
jutnak. 
 De amikor Pershing katonái odavonszoltak 
két disznót, megölték őket, és a lőszereket a sertés 
vér és zsírba fürdették meg a dzsihádisták elkezd-
tek sírni, könyörögni, és üvölteni a félelemtől. A 
disznó a radikáli iszlám részére a bűn és a tisz-
tátalanság megtestesítője. Valami olyan romlott-
ságra utal, hogy meg se merik érinteni a sertést és 
a vért. És az a tény, hogy a halál pillanatában a 
szervezetükben nem tiszta vér fog keringeni, szá-
mukra azt jelentette, hogy az ajtó a paradicsomba 
nekik zárva marad mindörökké. 49-et kivégeztek, 
és testüket a disznókkal és beleivel együtt temet-
ték el. Az utolsó foglyot elengedték, hogy el tudja 
mondani mi történt a többiekkel. 42 évvel az után, 
hogy ez a bűncselekmény történt a Fülöp-
szigeteken, egyetlen rendbontás sem fordult elő ez 
idő alatt!!! 
 

----------       ***       ---------- 
 
 
 

Dr. Mező Ferenc levele 
 

Kedves Kollégák! 
 

Köszönöm, hogy meghallgathatlak benneteket 
a BBK-n, s remélem, mindannyian rendben haza-
érkeztetek! 

A konferencián megbeszélteknek megfelelően 
küldöm a Különleges bánásmód című lap utolér-
hetőségét: www.degyfk.hu/kulonlegesbanasmod/ 

Baráti üdvözlettel: 
 

Dr. Mező Ferenc 
főszerkesztő 

 
Kedves Dr. Mező Ferenc! 

 

Örömmel teszem közzé levelét és a Különle-
ges bánásmód c. lap megrendelésének elérhetősé-
gét. Nagyon tetszett az a megközelítési mód, aho-
gyan Önök a gyermekekkel foglalkoznak, s egye-
sületünk számára meg is rendeljük a jövő évre, itt 
most e lap hasábjain. 
 

Szeretettel üdvözli: 
 

Gyárfás Ágnes (szerk.) 
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Mihálka Béláné, Kis Katalin versei 
 

Magyar Hazám 
 

Édes Jézus szépen kérlek, 
küldjél fényt a magyar népnek. 

Érezzék a fény erejét, 
Isteni fény szeretetét. 

 

Jó magyarok örüljetek, 
fényország a magyar nemzet. 
Köszönetet mondok neked, 
Édes Jézus szeress minket. 

…Magyarokat. 
 

Magyarország Isten kertje, 
a magyar nép szülő helye. 
A szívünkben békesség van, 
felettük szép fényesség van. 
Isten kertje gyönyörű. 

 
 

Augusztus huszadika 
 

Magyarország legszebb ország, 
aki nekem kenyeret ád. 
Szülőhazám, édeshazám, 
köszönettel gondolok rád. 
Múl időknek dicsősége, 
én is büszke vagyok erre. 
Hálát adok Istenünknek, 
A magyar nép Istenének. 
Ma is velünk van Istenünk, 

Minden percben segít nekünk. 
Magyarokra büszke vagyok, 
örülök, hogy magyar vagyok. 
Ez a nap is huszadika, 
kenyerünket Isten adta. 

 
 

Kedves Mihálka Béláné, Katika! 
 

 Köszönöm a verseket, amelyek töredékeit a 
villamoson mondta el nekem. Örülök, hogy meg-
szólított és így jó ismerőseim között emleget-
hetem. 

Tetszett a nyomtatott szöveg is, de nem tu-
dom, ki írta, ezért nem közölhetek még részleteket 
sem, pedig veretes gondolatokat tartalmaz. 
 

Szívből köszönöm. 
 

Dr. Gyárfás Ágnes 

Somos Zsuzsa: Fohásza 
 

Sok változatban kering e fohász! Sokfélék va-
gyunk, de mindannyian egyfelé törekszünk. 
 

Szó szerint: Hordjon tenyerén az Isten!!! 
 

Ne felejts el kívánni valamit, mielőtt elolvasod! 
 

Mottó: 
„Legyen előtted mindig út! 
Fújjon mindig hátad mögül a szél. 
S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az 
Isten.” 
Eljött a hétnek utolsó napja! 
Ne búsulj lesz a jövő hétnek is vasárnapja. 
Addig is kívánom, hogy betegség kerüljön! 
A küszöbödre a szerencse üljön! 
Mosolyt küldök, fogadd el! 
És nevess velem ma is! 
 
Nem azért küldöm, mert így rendelkezett az in-
dító, hanem mert szépnek tartom. 
Különösen szép a kelta-ír köszöntő. Ne felejts el 
kívánni valamit, mielőtt elolvasod! 
 

„Legyen ma béke belül. Bízz abban, hogy pon-
tosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne feledkezz meg 
a végtelen lehetőségekről, amelyek a hitből szü-
letnek benned, és másokban. Használd azokat, 
amiket adnak neked, és add tovább a szeretetet, 
amelyet kapsz. Légy elégedett önmagaddal, úgy 
ahogy vagy. Hagyd ezt a tudást beépülni a csont-
jaidba, és add meg a lelkednek az éneklés, a tánc, 
az ima és a szeretet szabadságát. Ez mindannyi-
unk számára létezik…” 
 
 

Kedves Dr. Somos Zsuzsa! 
 

Köszönöm a „kerengő írást” magam is nyitott 
szívvel olvastam. Biztosan jobban érvényesül ere-
je, ha leközöljük és sok emberhez eljut. 


