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Történelem, tudomány, irodalom, mûvészet

Légy büszke nyelvedre, Magyar!
A magyar népet nevelni kell, öntudatra kell ébreszteni mindennemû
Nincs nyelv, mely ennél árnyalhatóbb, kifejezõbb legyen. Ne feledjük, a mi
nemzeti értékeinek tudatára, s ha már ezeknek teljes ismeretében lesz, nyelvünk az, melyen „… sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbséakkor kész lesz utolsó leheletéig védelmezni értékeit. geket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” , mint G. Bernard Shaw írói nyelvén – angolul.
„A világ legszebb nyelvén, magyarul.” Melocco Miklós. szobrászmûvész
A nyelv a nemzet érzelmi gazdagságának tükre. Értékeljük magyarságunAjánlom azoknak a határokon kívül élõ magyar szülõknek, akik román, szlo- kat! Értékeljük gyönyörû magyar nyelvünket! A világ talán legrégebbi élõ nyelvák, szerb, horvát, szlovén, ukrán stb. iskolába íratják gyermekeiket a jobb érvé- vét!! A kõkor élõ nyelvét!
nyesülésért. Akik bedõlnek a balkáni dák-római, a felvidéki tót, a délvidéki rác
Hozzátehetjük, a népdalkincs is a nemzet érzelmi gazdagságának bizonyítémeséknek. Akik szégyellik magyarságukat, és nem tudják, nyelvük mily értékkel ka, és nekünk 200.000 (kétszázezer !) regisztrált népdalunk van!
bír. Akiknek a mai anyaországi magyartalan történészek, nyelvészek egy leértéÖsszehasonlításul, a németeknek alig több mint hatezer!
kelt, történelmileg súlytalan, gyökérnélküli barbár népként állítják be a magyar
Prof. Shokotu Faisi japán történész magyarokhoz írt levelébõl:
nemzetet és nyelvét. Olyanok e történészek, nyelvészek, mint magyartalan gazdáik, kik a magyar nemzet kiveszejtésén munkálkodnak éjt nappá téve. Csak a
„ ... Mi néhányan, japán õstörténeti kutatók abban a hitben nõttünk fel,
rosszat akarják népüknek.
hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar. A „Felkelõ Nap” biroTudják meg, nyelvünk régebbi és gazdagabb mindazok nyelvénél, akik ma dalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a
becsmérlõen szólnak róla.
történelem „karma” messzire sodort el. Faji kiválóságuk elismerve érkeztünk
meg annak idején Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Gyuicsiro vezetése alatt. Harminc év elteltével meg kell állapítanom a következõket:
Vélemények a magyar nyelvrõl:
1. Igaz magyar történetírás sem a Habsburgok alatt, sem a Horthy korszaka alatt nem létezett. A Habsburgok saját érdekükben megsemmisítettek minSir John Bowring, kínai angol nagykövet írja 1830-ban kiadott, Poetry of the dent, ami õsi eredetre utal. A Horthy korszak szervének ( a Teleki Pál Intézet)
Magyars verseskötete elõszavában: „A magyar nyelv más nyelvektõl távol áll saját nevelésû céhbeli tudósai pedig Hómann Bálint vezetésével „átértékelték”
és magányos. Pontos megértéséhez más nyelvek tanulmányozása rendkívül a magyar történelmet a római katolikus egyház és a Habsburg ház javára.
kevés haszonnal jár. Lényegében saját öntõformájából fejlõdött ki, kialakulása
2. A valóságos faji mítoszok alapján dolgozó történész ebben a gárdában
és felépítése bízvást oly korszakra tehetõ, amikor a mai európai nyelvek több- nem létezik, mert hogy is értékelnék azok a mítoszok erejét, igazságát, akik sasége vagy nem is létezett, vagy nem hatott a magyarlakta térségre. … A ma- ját Nemzeti Krónikájuk hitelét is lerontották? Miután azonban a magyar nemgyar nyelv egyetlen darabból álló terméskõ, melyen az idõk viharai karcolást zet, faj és nép a történelmi kutatás szempontjából csak olyan elbírálás alá kell
sem ejtettek. … A magyar nyelv eredetisége csodálatos! Aki ezt megfejti, az hogy essen, mint a többi nemzet, faj és nép, kérdezem Önöktõl kedves magyar
isteni titkot fogja boncolgatni, valójában annak is az elsõ tételét.” (A beszéd, a történész kortársak, miért hivatkoznak mindig saját fajuk kérdéseiben a hitleri
szóalkotások kezdetét! K.S.)
anomáliákra? Miért nem hivatkoznak a „biblikus Izrael” faji hasonlatosságokra?
Grover S. Krantz a Geographical Development of European Languages (Az Izrael faj, nép és nemzetség, tehát ugyanúgy a magyar, japán, görög, arab is faj
európai nyelvek földrajzi kialakulása) c. munkájában írta: „...beleértve például, és nemzetség. De miért nem oldják meg végre Önök – magyar tudósok – a Bibhogy a görög nyelv a jelenlegi földrajzi helyén Kr. e. 6500-zal, míg a kelta Íror- liában hemzsegõ magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek kérdését? (kiem.
szágban Kr.e. 3500-zal kezdõdõen alakult ki. A magyar nyelv õsisége Magyar- K.S.) Innen messzirõl jobban látszik az igyekezet is meg a hamisság is.
országon legalább ilyen meglepõ: úgy ítélem, hogy átmeneti kõkori nyelv, mely
Valóban, a magyar fajta igen elkeveredett már. A magyar történelemírás
megelõzte az újkõkor kezdetét.”
tudósai is ilyen kevert vérûek. Van német-magyar, szláv-magyar, román-maGeorg Bernard Shaw: „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmá- gyar, zsidó-magyar keveredésû történelemtudós.
nyoztam a magyar nyelvet, meggyõzõdésemmé vált: ha a magyar lett volna az
Érdekes kívülrõl megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igaz magyar
anyanyelvem, az életmûvem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerûen történelmet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok, izraeliták javára akarazért, mert ezen a különös, õsi erõtõl duzzadó nyelven sokszorta pontosabban ják a magyar történelmet elferdíteni. Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést
lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” (!!!)
szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz, és rajtuk keresztül minden magyarKõrösi Csoma Sándor: “...ha majd a magyar tudósok a szanszkrit irodalom hoz. Nevezetesen: Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a magyar,
bõvebb ismereteire tesznek szert, csodálkozándanak azon, mekkora rokonság amelynek a származását, történelmét elhomályosítani igyekszenek? Kik állnak
van e régi nyelv és a mi anyanyelvünk között. A magyarság sok régi emléke e mögött az elhomályosítás mögött? (Mi ma már tudjuk! K.S.)
megtalálható itt, amelyeket az elhagyott helyeken ma már hiába keresünk.”
Addig is, amíg Önök erre válaszolni fognak, mi japánok és az összes turáni
Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az elsõ német tudományos törzsekhez tartozók a legõsibb nyelv elemeit megtartó nyelven – magyarul! –
nyelvtan megalkotója is: „A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felül- írjuk ÉBRESZTõNKET csaknem 800 millió testvérünkhöz, ezzel a magyar népmúl minden más nyelvet.”
nek, fajnak és nemzetségnek akarunk a legõsibb származásért, sok ezer éves
N. Erbersberg bécsi tudós XIX. sz.: „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mint- hagyományért tiszteletet adni – még akkor is, ha Önök ezt a tényt megmásítaha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden sza- ni akarják.”
bályosság, tömörség, összhang, világosság.”
A levél az 1970-es években (!) íratott. A történelemhamisító – magukat maOve Berglund svéd orvos és mûfordító: „Ma már, hogy van fogalmam a gyarnak mondó – renegát német-magyar, szláv-magyar, román-magyar, zsidónyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcs- magyar történészek azóta is hallgatnak róla, vagy lekezelõen, lekicsinylõen megterméke.”(Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)
mosolyogják (saját bamba butaságukat). És cserébe a történelemhamisításukért
Teller Ede atomfizikus halála elõtt pár évvel ezt mondta Pakson: „...Új jeles a magyar adófizetõk pénzébõl még busásan jutalmazzák is ezeket a hazudozó
felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” (Mai Nap, Budapest, demagógokat. A cél: semmi értéke ne maradjon a magyar népnek, melyre tele
1991. 9.)
kebellel emlékezhet. Semmi. És mielõbb vesszen ki!
Varga Csaba nyelvkutató:: „…rendre összeakadok olyan nyugati nyelvészekkel, akik lázas sietséggel tanulnak magyarul. õk már tudják, hogy a magyar
Nos, tisztelt Prof. Shokotu Faisi úr, történelemhanyelv az alapnyelv.”
misító átkos kezek állnak az elhomályosítás mögött.
Kiss Dezsõ, nyelvkutató: „Az ember emlékezete legfeljebb a nagyapja na- Azok a vegyes vérû, magyartalan történészek, akik
gyapjáig tart, a nyelv emlékezete azonban sokkal régebbi. Nemrég láttam egy ma is a magyar nemzetet gyalázzák. Én írtam egy
angol tudományos filmet, amelyik az ember tûzzel való kapcsolatáról szólt. nyílt levelet, prof. Glatz Ferenc magyarországi maAmikor az ember már tudatosan tüzet rakott, úgy, hogy vett egy száraz fát, ki- gyartalan történésznek, s mely levél több kiadványlyukasztotta, megpörgetett benne egy faágat, és létrejött a tûz. Ez még nem ban és internetes portálon is megjelent. Ez a törtécsiholás, mert az kovakõvel történt. Tehát, hány éves is ez a szavunk, hogy fá- nész a magyar honfoglalókat asszony és gyermekgyilzom?”
kosnak állította be, de elfelejtette, hogy az õ zsidó
Kosztolányi Dezsõ költõ a magyar nyelvrõl. „Egy ájult és szomorú délutánon õsei milyen könyörtelenek voltak kánaáni harcaikban,
olvastam valami cseh falragaszt, melyben az áll, hogy a magyaroknak már nincs ahol semmilyen élõ mozgónak nem kegyelmeztek.
semmijük, csak fokosuk, hegyesre pödört, villás bajuszuk és paprikájuk.... AzAki nem hiszi, olvasson bele a Bibliába, Józsué
nap este azonban a véletlen jótékony és vigasztaló személye kezembe adott könyve 6. résztõl 11. részig, ahol a történetíró minden
egy könyvet. Frank Ágoston Lajosnak, a cseh születésû és cseh anyanyelvû város elpusztításának leírásakor büszkén említi:
költõnek életrajzát, aki 1836-ban, a nagyhéten felkereste a vatikáni könyvtárban „Egyetlen lelket sem hagytak életben.” Az „egyetlen
monsignore Mezzofantit. Az olasz bíboros, a földgolyó legnagyobb nyelvi láng- lelket sem” kifejezésbe beleérthetõ asszonyok, öreesze, aki hatvan nyelven írt és beszélt – magyarul is,... aki a vatikáni könyvtár- gek, gyermekek, terhes nõk, minden élõ, sõt még az
ban bíboros és könyvtárnok volt... nyilatkozott a cseh és magyar nyelvrõl, s az állatok legyilkolása is!
utóbbiról való önkéntes nyilatkozatát, melyet eddig sehol sem közöltek maAz õsiség irigysége, a gyáva féltékenység él bengyarul, éppen e cseh születésû és cseh anyanyelvû költõ írta le... „Tudja – nük ma is a magyar nyelven beszélõk ellen, mivel a
mondta a cseh költõnek – mely nyelvet tartom az olasz és görög után, minden ma magyarnak nevezett nyelven beszélõkkel voltak
más nyelv elõtt, leginkább dallamosnak, és verselés szempontjából a leginkább konfliktusaik az ókorban. Szerintem, ezeket megüti a
fejlõdésre képesnek? A magyart. Ismerem néhány új költõjüket, néhány versü- guta, ha kutatások nyomán minden felszínre jön, de
ket, melyek dallamosságukban meglepnek. Ügyeljen, ebben a nemzetben egy- fõleg a Bibliában hemzsegõ magyar elnevezések, szeszerre csak fel fog tündökölni, egy költõi lángész, és nézetemet igazolni fogja. mélynevek, földrajzi helyek neveire vonatkozóak. Pedig eljön az idõ, hogy erre is
A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben.” sor kerül!
Jólesik ezt emlékeztetõül idézni ma, mikor minden áldott nap puskatussal
Most még el tudják fojtani a pénz erejével, de már nem sokáig! Mert eljön
verik és bottal, sóval, kötéllel szelídítik azokat, akik magyarul beszélnek. Tudjá- a nap, amikor napfényre kerülnek a hatalmas boszniai piramisok még feltárástok meg mindannyian, hogy királyi kincset hordoznak magukban.”
ra váró titkai, melyekben már székely-magyar rovásírás jeleket találtak, akár
És itt, a dák-római altatómesék árnyékában, miért kell szégyellni egy nyel- Trójában is. Amikor fény derül Dél-Amerika õslakosainak nyelvi homályaira, ha
vet, mely régebbi a jelenleg beszélt európai nyelveknél? A románnál jóval régeb- elõkerülnek a spanyol titkos levéltárak erre vonatkozó adatai, melyeket a – mabi, hisz a latint közvetve, az is a magyarból származik! És a dákok is magyar gyarokat õsidõk óta megvetõ, leértékelõ, gyûlölõ – zsidó gyökerû Habsburg
nyelvû nép volt. Sarmisegethuza = Szármi sziget usza – szármi, szár = ered, uralkodói ház spanyol ága igyekezett minél mélyebbre rejteni.
ág, elágazó (Bíró Lajos)
Azt, hogy a ma magyarnak nevezett nyelv volt talán egész Amerika õsnyelve!
A magyar nyelv gazdagsága,
Nincs olyan titok, mely felszínre ne jönne. Nem tudják megakadályozni. Erre majd az õ világuralmuk bukása után kerül sor, de napvilágra jön! Vagy épp
utolérhetetlen kifejezõ ereje
ennek napvilágra jötte buktatja meg õket! De, hogy buknak, az holtbiztos!
És akkor lesz a világ újjászületése!!!
A menni igében gyökerezõ kifejezésekre, a helyváltoztatás leírására több
mint 720 kifejezésünk van!
Tudja-e a kedves Olvasó, hogy…
A beszéd, szólás, szóban kifejezés, fogalmára 800 fölött. (A szavak felsorolása a Kései vallomás címû hamarosan megjelenõ kötetemben. K.S.)
(Varga Csaba munkái nyomán)
Csak két fogalomkör, melyben több mint 1500 kifejezéssel élhet a magyarul beszélõ!!! Úgy színezi beszédét, ahogyan akarja. És akkor mi alázzuk meg
… II. András királyunk 20.000 fõs keresztes haddal megérkezvén a Szent
magunkat mások elõtt?!
Földre nem kezdte mészárolni az ellenfelet, hanem egymás nyakába borultak.
Mert kiderült: szentföldi ellenfeleink magyar ajkú rokonaink. A pápa ki is átkozVarga Csaba írja A kõkor élõ nyelve kötetében a temérdek képezhetõ szó ta II. Andrást. (Ezúttal már másodszor, s most már a teljes magyar néppel
kapcsán: „…akinek ennyi sem lenne elég, könnyedén létrehozhat még további egyetemben. Még ennél is árulkodóbb, hogy II. András Jeruzsálem királya lett.)
egy-két millió szót úgy, hogy mindenki meg is érti.”
… Jeruzsálem neve is magyar, régen így is írták: Hierosólyom. Igaz a hier
Illyés Gyula: „A magyarul beszélõk annyi igét csinálhatnak, amennyit kedvük régi módon írt szavunk, ma: har, jelentése „felmagasló”, innen e hegynevek:
tartja. Ez anyanyelvünk …kiváltságos joga és irigyelt képessége … A nyugati Hargita, azaz Har-gita, Har-sányi hegy stb..(ua.: har-sona, har-sány hang – manyelvek … eligétlenesednek. Mi nemcsak fõnévbõl, de szinte minden hangból, gas, éles hang K.S.) Tehát Jeruzsálem=felmagasodó, magasságos sólyom.
szisszenetbõl teremthetünk igét. Tulajdonnevekbõl is.”
Sólyom pedig a szentlélek madara, pontosabban isten lelkének megszemélyePl. sz – sziszeg, z – zizeg, Tamás – tamáskodik, Balázs – balázsol.
sítõje, de azt hiszem, ezt nem kell részleteznem egy magyarnak.

… a Bibliában ömlesztve sorjáznak a magyar szavak, nevek: Aba, Ámos,
Arad, Árpád, Béla, Dalajás, Éber, Eper, Ér, Erdei, Gál, Gáth, Har-Megido, Húr,
Hús, Jósafa, Juta, Kácor, Kádár, Kállai, Kedes, Kenéz, Kászi-fia, Keszed, Kis,
Kóc, Kút, Lúd, Más, Moholi, Pára, Perec, Sallai, Sárai, Sáros, Szabad, Szalka,
Szárai, Széled, Szemes, Szin, Só, Sófai, Súr, Tábor, Tél-Harsa, Torma, Úr, Uri,
Uriás stb
Horvát István írja 1825-ben a Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történeteibõl írásában. (Pest, 1825): „Pözsög a’ Szent Írás mindenféle a’ régi Magyar nevektõl és régi Magyar Írásmódtól. Ti éjjel-nappal Szent Írást olvasó Rokonim! Hogyan nem vettétek ezeket észre a’ sok század alatt!” (Mózes, Józsué,
Bírák könyvei)
… egykor négy nagy országunk is volt, mégpedig egy idõben?
Egyik a Kaukázus alatt, a Kaspi-tenger és az Ararát között volt. E területen
két Zab nevû folyó van még ma is, nem messze tõlük ma is láthatók a térképen ilyen földrajzi nevek: Vajk, Tündérek hegy, Kangavár, Almás. Krónikáinkban
ez az országunk hol Eviláth, hol Hunnia néven szerepel. Az itt élõ eleink nyelvét
leginkább igazolja, hogy az 1200-as években magyar nyelvû papokat kértek a
pápától.
A Kaukázus északi oldalán is volt egy ország, szintén Árpád-házi királyság,
1200 körül még állt. (Királyaink az 1200-as évekig leveleztek velük.) Legnevesebb királya szlávosan: Jeretyán, magyarul Gyertyán, az ország fõvárosának neve eleve önmagáért beszél: Magyar. (Az 1700-as évek közepén láthatók voltak
palotáinak romjai.)
Továbbá az sem szerepel a tankönyvekben, hogy Kiev neve is magyar szó:
Kev, azaz köv=kõ. Álmos itt élt hosszú ideig, s még a IX. századi nagy kievi magyar építkezések vezetõinek nevét is tudjuk: Cseke és Keve kapitányok).
Volt egy negyedik országunk is: ide ment Juliánusz barát. Az eddig leírtakból már sejthetõ, miért csak e Juliánusz-féle országról hallunk: mert ez a magyar hon van legmesszebb a „mûvelt” világtól.
Nyelvünk azonban él még, csonkítatlanul, õsi teljességével. Vigyázzunk rá.
Az emberiség legnagyobb szellemi kincse, s régi idõk kincsei között egyedülálló abban, hogy élõ. (MVSz Sajtószolgálat)

Idegenek a magyarokról (Radics Géza gyûjtése)
Amit a magyarság szellemi értékekben a világnak adott, messze kimagaslik
sok nagy nemzet teljesítményei közül. Íme, hogyan vélekedtek rólunk az elmúlt
századok kiemelkedõ szellemiségei.
Bölcs Leo bizánci császár (866-911): „A magyarok a munkát, a fáradtságot,
az égetõ meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést tûrnek. Szabadságkedvelõk és pompakedvelõk.”
Ibn Ruszta arab lexikográfus és földrajzíró 930 táján írja: „A magyarok türk
fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba... A magyarok országa
bõvelkedik fákban és vizekben. Sok szántóföldjük van... Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejû emberek, nagy testûek, vagyonosak és szembetûnõen
gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak.”
Mihály szíriai pátriárka (1196): „A magyarok becsületesek, õszinték, életfenntartásukban okosak... nem szeretik a sok beszédet.”
Dante (1265-1321) az Árpád-házi királyok utáni trónöröklési harcoktól sújtott Magyarországra küldött üzenete: „Ó, boldog Magyarország, ne engedd tovább gyötreni magad!”
II. Pius pápa Hunyadi János világjelentõségû nándorfehérvári diadala után
(1456) írja III. Frigyes császárhoz írt levelében: „Magyarország a kereszténység
pajzsa és a nyugati civilizáció védõje.”
Milton (1608-1674), az Elveszett Paradicsom szerzõje: „Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn.”
Az angol Robert Johnson 1616-ban: „Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökkentésére s az ottomán szerencse megakasztására, mint
a többi összes keresztény államok együttvéve.”
Montesqieu (1648-1755): „A magyar nép híres szabadságszeretetérõl, nemes és nagylelkû jellemérõl, hõsi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás
híre van.”
Montagu Maria, (Wortley angol követ felesége)
írta 1717-ben: „A magyar hölgyek sokkal szebbek,
mint az ausztriaiak, s az összes bécsi szépségek
Magyarországból kerültek ki.” (Így van!)
Jules Michelet (1798-1874): „A magyar nemzet
a hõsiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hõsével
szemben. E nemzet hõsi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hõsiesség magas erkölcs
megnyilatkozása.” (Lerótta Nyugat „szépen” Trianonban.)
Saint René Taillandier (1817-1879): „A magyar
nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is,
elõbb-utóbb fel fog támadni.” (Próféta legyen.)
Bismarck német kancellár (1815-1898): „Különös nép a magyar, de nekem tetszik.”
Victor Hugo (1802-1885): „Magyarország a
hõsök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsõséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hõsiesség megtestesülése.”
Backwill angol politikai író írja 1841-ben: „Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az, ami régente volt: Európa legbüszkébb
védõbástyája.”
Elisée Reclus (1837-1916): „Magyarország rendkívüli elõnye, hogy szoros
értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggõbb területe. Bármint alakuljon a közép-európai államok
sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja
játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában.”
Theodore Roosevelt (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben
Magyarországon tett látogatásakor mondta: „Az egész civilizált világ adósa
Magyarországnak az õ múltjáért.” (Szépen lerótták az adósságot.)
I. Gavrin angol publicista 1925-ben írta: „Valamennyi legyõzött nép közül a
tehetséges, felsõbbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors.”
Payot: „Magyarország csodálatra méltó földrajzi egység, amelynek egyes
részei összhangzatosan egymásra vannak utalva, és nem szakíthatók el az
egész sérelme nélkül.” (Mégis megtették Európa és a világ szégyenére.)
D’Annunzio olasz költõ 1926-ban: „Mindaddig, amíg Magyarországnak nem
szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország.” (Hát ezt mondjuk mi is
87 éve)
*
Ajánlom Varga Csaba nyelvkutató mûveit olvasásra minden magyar nyelvet
beszélõ, szeretõ, annak eredetét, szépségeit kutatni, ismerni akaró embernek.
Fõleg a magyar irodalmat, nyelvtant oktató magyarszívû pedagógusoknak!
És ajánlom minden magyarnak.
Aki olvassa, titkot fog megismerni, „…az isteni titkot fogja boncolgatni, valójában annak is az elsõ tételét.” Sir John Bowring,
Az emberi beszéd kialakulását, a szóalkotások kezdetét!!!
Kolumbán Sándor

