
Az emberiség 
õsnyelvének 
egyenes ágú 

leszármazottja
aavvaaggyy::  aa  mmaaggyyaarr  nnyyeellvv  nnééllkküüll  

aa  vviilláágg  mméégg  bbeesszzééllnnii  sseemm  ttuuddnnaa
(Részlet AA  mmaaggyyaarr  nnyyeellvv,,  aa  sszzóókkééppeekk  nnyyeellvvee címû,

hamarosan megjelenõ füzetbõl)

SSiirr  JJoohhnn  BBoowwrriinngg::
„Az egyiptomi templomok mennyezete – mely egyetlen sziklada-

rabból készült – megmagyarázhatatlan. Senki nem tudja, honnan szár-
mazik, mely helyrõl hozták ezt a furcsa, bámula-
tos masszát. Hogyan szállították, emelték föl a
templom tetejére. A magyar nyelv eredete ennél
csodálatosabb fenomén. Aki megoldja, isteni tit-
kot fog boncolgatni, és a titkok elsõ tézise: Kez-
detben vala az Ige, és az Ige az Istennél vala, és
az Ige maga vala az Isten.” 

KKeezzddeettbbeenn  vvaallaa  aa  SSzzóó,,  ééss  aa  SSzzóó  aazz  IIsstteennnnééll
vvaallaa,,  ééss  aa  SSzzóó  vvaallaa  aa  HHaattaalloomm..  AAkkii  kkaappttaa  aa  SSzzóó
hhaattaallmmáátt,,  aazz  kkaappttaa  aa  TTuuddáásstt..  ÉÉss  aa  TTuuddááss  ––  HHaattaa--
lloomm..

Avagy, miért van késhegyre menõ harc év-
századok óta a magyar nemzet – a tudás népe
– teljes kivéreztetéséért? 

Miért mozgatnak meg minden erõt történel-
me meghamisításáért, eredetének, múltjának
elsötétítéséért, nyelvének becsmérléséért?

Miért tesznek meg mindent értékei, megvalósításai tönkretételé-
ért, életszínvonala lesüllyesztéséért, ellehetetlenítéséért, elzülleszté-
séért, beteggé tételéért, végül kiveszejtéséért? 

A SSzzóó,,  a NNyyeellvv  a titkok nyitja, és a TTuuddááss  isteni ajándéka! Ez az
irigység, a gyûlölet oka!

Ezért és a Kárpát-medence birtoklásáért volt szükség két világhá-
borúra, több százmillió ember halálára!

Még a magyarutáló, magyargyûlölõ, magyarveszejtõ Habsburgok
uralta monarchia idején, magyarságsüllyesztõ, lealacsonyító szándék-
kal meggyökereztetett hivatalos változat szerint, a magyar nyelv egy
értéktelen, kutatásra érdemtelen hordalék nyelv, mivel 90%-ban tele
van a körülöttünk élõ népek nyelvébõl átvett vendégszavakkal. Ezek,
a magyargyûlölõk, magyarságveszejtõk által megvezetett, mai cionis-
ta-liberális gyökerû akadémiai nyelvészek – akik, ha jól megnézzük,
nem is magyarok, csak beszélik a nyelvünket – megbízásuk szerint az-
zal érvelnek, hogy az égvilágon mindent mi vettünk át másoktól. Tõ-
lünk csak a bõgatyát, a fütyülõspálinkát, a fokost és a kipödörhetõ hu-
száros bajuszt kapta a világ. 

Ez annyira igaz, mint Glatz Ferenc történész magyarbecsmérlõ
szörnyténelemkönyvének minket gyalázó, megalázni akaró állítása,
mely szerint Árpád magyarjai asszonyok és gyermekek legyilkolásá-
ban lelték gyönyörûségüket. Ehelyett írhatott volna saját véresszájú
zsidó õseinek kánaáni népirtó hadjáratairól, akik: „teljesen kipusztítá-
nak mindent, ami csak vala a városban, a férfitól az aasssszzoonnyyiigg,,  ggyyeerr--
mmeekkttõõll az öregig, sõt az ökörig, juhig és a szamárig, fegyver élivel.”
(Józsué 6:21) „És ne kedvezz néki, hanem öld meg …fér-
fit,…aasssszzoonnyytt,,  ……ggyyeerrmmeekkeett,,  ……ccsseeccsseemmõõtt, …ökröt, … juhot, … te-
vét, … szamarat.” I. Sámuel 15:3 

Ennek menjen alá, prof. Glatz!! A magyarok nem voltak ilyen disz-
nók soha! Gondoljon bele. Micsoda halálmegvetõ bátorságot követel-
hetett meg egy állig felfegyverzett zsidó harcostól, mikor szembe-
ment a számára oly nagy életveszélyt jelentõ… ellenséges pólyás
csecsemõvel, és annak gyilkos szándékát megelõzve, vívótudását ki-
cselezve, kardjával felnyársalta, vagy igazságérzettõl áthatottan ket-
téhasította a gõgicsélõ ádáz ellenséget. Egyet, tízet, húszat? Amed-
dig bírta szusszal. Majd a gyönyörûség magasztos érzésétõl áthatva,
azzal eltelve, elégedetten nézte a velejéig romlott, rendkívül veszélyes
kétarasznyi, esetleg kétnapos terrorista (ez az önök kedvenc szava)
bûnökkel terhelt vérét szétfröcskölni! Képzelje el magát ebben a sze-
repben, és tegye át a mába. Melyiket vállalná: a zsidó „h/õs” vagy a
csecsemõ szerepét? Bizony, ez azért hatalmas stratégiai felkészültsé-
get, és fõleg, egy egész életre szóló embertelenségre nevelést köve-
telt meg. Ide nem volt elég a magyaros görbe láb. Ide görbe lélek kel-
lett. Vagy az emberi érzés teljes hiánya, a vadállatias torokátharapó
bestiális hajlam. És az ön csecsemõgyilkos fajzata ezt a sorsot szán-
ja ma a palesztinoknak, és idõvel a magyarságnak, s minden olyan
népnek, nemzetnek, mely világuralmi terveinek útjában áll! 

Nos, a fent említett fingugró nyelvészek zöme is abból a makulát-
lan, ártatlan, szendelelkû, csecsemõgyilkos fajból való, csak õk most
nyelvet gyilkolnak. A magyar nyelvet. Nekik életelvük, hogy amit nem
tudsz meggátolni, annak állj az élére, és akkor tetszésed szerint tudod
félrevezetni, zsákutcába terelni, zátonyra futtatni. 

Ám ezekkel a fingugrókkal ellentétben idegen nyelvészek hozzák
a bizonyítékokat, hogy rengeteg õsmagyar szógyök az alapja oly nyel-
vekben levõ kifejezéseknek, mint az angol, német, görög, latin (köz-
vetve a francia, olasz, román stb.). Varga Csaba sok példát felhoz AA
kkõõkkoorr  ééllõõ  nnyyeellvvee címû könyvében. õ a latin, angol, görög nyelvekkel
veti össze a gyököket.

A magyar nyelv becsmérlõinek nagy pofon volt MMaarriioo  AAlliinneeii::  õõssii
kkaappooccss címû mûve, mely föladta nekik a ruhát etruszk-magyar vonat-
kozásban. Mára már bizonyossá vált a fordított irány, a mmaaggyyaarr  ggyyöö--
kköökk  9900%%--aa  jelen van az európai és más nyelvekben!

Példának lehet venni a kköörr  szógyököt és magyar változatainak
egész hosszú sorát, mely idegen nyelvekbe épült. Honnan tudjuk,
hogy nem fordítva van? Onnan, hogy a gyök csak a magyar nyelvben
értelmes szó, az átvevõ idegen nyelvben, mint gyök, nem jelent sem-
mit, és csak a magyar nyelvben van hallatlanul bõséges, szerteágazó,
értelmes szóbokra. Ha az alábbi szavak bármelyikét kiejtjük, szinte
szemünk elõtt látjuk a kköörr alakú tárgyat vagy a kköörrrel, kköörrös mozgás-
sal kapcsolatos ismertetõ jegyeit. Ebbõl ered a kköörrönd, kköörröm, kkoo--
rrong, kkoorrlát, kkoorrona, kkeerreng, kkeerrítés, kkaarrol, kkaarrika, továbbá hangmó-
dosulással gguurrul, ggöörrdül, ggiirrbe, gguurrba, ggöörrbül, ggyyûûrrû, ffoorrog, ffeerrgeteg,
fföörrgeteg, ffoorrgószél (ttoorrnádó) ffúúrró, de a ffüürrdõ vize is kköörrülvesz. A ffüürr--
dik, ffüürrög, élénk ffoorr  gyök a Czuczor–Fogarasi szótár szerint, de a kkúú--
rrál fogalmában is benne van az átfogó, kköörrülvevõ gondoskodás. Aki
ffüürrkész, az alaposan kköörrülnéz, és kköörrbe ppeerrdül a kkeerringõt táncoló.
Hemppeerreeggve, hömppöörrööggve gguurrul a henggeerr.. A ggeerrely kerek keresztmet-
szetû hajítófegyver. A hhuurrok kköörrülkötés, és a hhuurrka keresztmetszete
kkeerrek. A ffúúrró is kköörrbe ffoorrog. 

Valamennyi adja a kköörr,, a ffoorrgás gondolatát. KKöörröm, kkoorrona, kköö--
rrönd, mind kköörr alakú. A kkaarrika gguurrul, mint a gguurriga, a henggeerr ggöörrdül, a
ggyyûûrrû kköörrülölel, de ffoorrog is, és a fföörrgeteg, a ffoorrgószél is. 

Talán a vváárr szónak is van köze a kköörrhöz, mivel bekkeerrített, és az ud-
vvaarr  (oduvváárr, uduvvaarr) is kkeerrítéssel elkkeerrített, akár a kkoorrlátolt szellemi
képességû, magyartalan kkoorrmány által kkoorrdonnal elkkeerrített OOrrszág-
ház. A körrel hozzák kapcsolatba Eggeerrt, GGyyõõrrt Az oorrszág szót a Cz–Fo
szótár úúrrság, uurrság, uurrszágként írja. De máshol is olvastam, ahol az

oorrszágot, mint kköörrülhatárolt területet, úúrrságnak
írta, mint egy nagy kkeerrek uradalom. Talán még
az önálló vváárrosállamok idejébõl maradhatott
fenn, mára más jelentést kapván. Ebbõl van az
úúrrszág – szág lett a ság képzõbõl –, a régi írá-
sokban, mint uurruszág is, és végül oorrszág. Az rr-
bõl ítélve az uurrság, uurrszág, fallal védett épület-
bõl egy udvvaarrtartó magas tekintély által felülvi-
gyázott kköörrülha-ttáárr--olt tteerrületet sejtet. Románul
ezt ttaarra-nak írják. KKöörrnyék, kköörrség, kkuurrszág, uurr--
szág. De Varga Csaba ezt a hhaarr  szógyökbõl vo-
natkoztatja, mely hegyet jelent, és amelynek õsi
jele egy egyenlõszárú hháárromszög két oldala,
mely csúcsra utal: HHaarrgita, HHaarrsányi-hegy
HH//AArrarát, HHaarr/Megidó, mely hegyvidék, hhaarrság,
hhaarrszág, így lehet ország. De a hegy oorrom is, és
az is hozhatja az oorrszág szót. Elképzelhetõ a hhaarr
gyökbõl származás, hisz a Magyarország címe-
rében ott van a hháárrmas hegy. És a hháárrom is,

akár a hegy – hajdan hhaarr – ugyanabból a hhaarr gyökbõl indul, és õsi je-
le is az.

A kkeerrek kkeerrék forog a szekkéérrben. Szintén Varga Csaba írja, hogy
a sszzeekkéérr  két szó: SSzzáákk  (iszák), amiben visznek valamit, és a kkeerrekek,
melyen ggöörrdül. KKeerrekes szák vagy szákkkeerrék. Szákkkeerrbõl lett a szekkeerr
(Csíkban még ma is ez a neve.), szekkéérr. Mint a fán levõ szákból, a fán-
szák-ból, faszák-ból a fészek. A múlt században is volt ilyen névalko-
tás. Például a mozi, mely a mozgókép rövidítése volt. De még számos
ilyenre bukkanunk, ha keresgélni kezdünk. A magyar nyelv alkalmas az
értelmes szótársításokra, rövidítésekre értelemvesztés nélkül.

Még megfigyelhetõ, hogy mindegyik kköörr  gyök módosulatában ott
az rr hang. A kköörr, a ffoorrgás fogalmát nem lehet kifejezni rr hang nélkül.
Ezt a kisgyerek tudja a legjobban, amikor ffoorrgó játékai használata köz-
ben senkitõl nem befolyásolt, õseredeti természetes indítatásból bbrrrrrr,
vagy pprrrrrr hangon kísér. Még a mottoorrban is benne van. Ez is õsmagyar
gyökbõl épül: mmoottoszkál, mmaattat, mmoottollál, hangmódosulással mmoozzog
(Czuczor–Fogarasi), mint a mmoozzdony. De motffoorr, hisz ffoorrogva mmoozzog
a motor. Tehát a magyar gyökökbõl is jól levezethetõ. 

De a kköörrbõl jönnek a latin cciirrcus, ccaarr, ccoorrtina, ccuurrva szavak. Majd
innen a latinhoz kötõdõ nyelvekbe, például a románba is: cceerrc (kköörr),
ccoorr (kkóórrus), ccoorrt (kköörr/sátor). De ezzel kezdõdik a ccoorrtex, ccooaja (héj, kkéé--
rreg), ccoorridor (kköörr/folyosó), ccuurrea (öv, meghajtó szíj), ccuurrios (kköörrbekér-
dezõsködõ kíváncsi). Vagy ccuurrte cu ggaarrd (kkeerrített udvar), ccuurrsa
(kköörr//járat), ccuurrba (kanyar, útggöörrbület), ccuurrva (ggöörrbe életutat járó, er-
kölcsileg lesüllyedt nõ). De a franciából átvett (ttoouurr) ttuurr  (kköörrverseny),
ttuurrneu (kköörrutazás) és a ffoorraj (mélyffúúrrás) is a kköörr hangmódosult gyö-
két adja. És a ffoorrfota (ssüürrgés, ffoorrgás). A ggiirr gyök a magyar-latinból,
olasz ggiirro útján jutott el nem is oly régen a ro-
mánba: ggiirrator (ffoorrgó), ggiirratie (ppöörrgés), sens ggii--
rratoriu (kköörr--ffoorr--galom). 

Ennek ellenére, ha megnézzük ezek az át-
vett ccoorr,,  ffoorr,,  ggiirr,,  cceerr,,  ggaarr gyökök, szótövek, bár
adják a kköörr, a ffoorrgás gondolatát, önmagukban
nem jelentenek semmit, és az átvevõ idegen
nyelvben nem alkotnak szóbokrot. Nem kizáró-
lag a kköörrrel kapcsolatos szavak alkotóelemei. A
ccuurr  sem, pedig toldalékaival ennek van a leg-
több köze a körhöz, de ez a szó a népnyelven
segg-et jelent. A cceerr  lehet kérek, de égbolt is. A
cceerr-rel kezdõdõ szavak a román–magyar szó-
tárban másfél oldalt tesznek ki két oszlopban,
de jelentésükben nem kötõdnek a kör fogalmá-
hoz. Hetvenegy cceerr  címszóból tizenegy közelíti
meg a kköörr fogalmát és majdnem ugyanennyi –
kilenc – a kéregetéssel kapcsolatos. Hatvanegy
ffoorr tõbõl csak három a ffoorrgással kapcsolatos.
Tizenegy ggiirr tõbõl hétnek van köze a ffoorrgáshoz.
A harmincegy ggaarr  szótõbõl csak egynek, ez kkee--
rrítést jelent. 

A szlávból románba átvett vvooiinic kifejezés, a magyar bbaajjnok szó-
ból ment a szlávba, bár a magyar bbaajjnok szót is a szláv vvoojjnniikkból szár-
maztatják „hivatalosan” a szamár- és tevepusztítók utódaiból magyar-
rá elõlépett nyelvészek. Ám „bbaajjbbaann  vvaannnnaakk””, mert a gyök – bbaajj  ––
csak a magyarban érthetõ, itt van szóbokra. BBaajjlódik, bbaajjos, bbaajjkeve-
rõ, bbaajjtárs ragozott, képzõs és összetett szavakban jelenlevõ változa-
tai. A ffáájjdalom jjaajjongó jj hangja tûnik ki, ha nagy a bbaajj. Az jjaajjgat, jjaa--
jjong, akinek ffáájj,, aki vvaajjúdik, vvaajjlódik (Cz-Fo gyökszótár), ebbõl jön a ro-
mán vvaaii de mine! (jaj nekem!). VVaaii si ammaarr (jjaajj és kesseerrûség), mind-
két szó gyöke õsmagyar eredetû, mert az aammaarr – kesseerrû szó is a ma-
gyar mmaarr gyökbõl ered. Varga Csaba felsorakoztatja a szóbokor továb-
bi gyökváltozatait: mmaarr/dos, mmoorr/gás, mméérr/ges. A folyó mmaarrtját a víz
sodrása mmaarrja ki, a lemmáálllló föld után mmaarradó mmaarradvány a lemmaarrt
mmaarrt, ebbõl jön hangmódosulással a ppaarrt, ppaarrtból lett a latin ppoorrtus

(kikötõ), a román ppoorrtt. De a lemmáállllásból lett a román mmaall (part). S a
sor folytatható. Még a rómaiak hitvilág-béli háború istene, MMaarrs is eb-
bõl ered. A háborúban egymást mmaarrják élesben az ellenségek, és ez
sok-sok mmaarrdosó kesseerrû következménnyel jár. Ami mmaarr az sséérrt, abból
vér sseerrken a sseerr, sséérr  a sséérrelem, sséérrülés fogalmának hatalmas magyar
nyelvi szóbokorral rendelkezõ gyökszava. Ez van a mmaarróan kesseerrû szó-
ban, mely ammaarr, ammeerr, ammaarro, ammaarra alakban jelentkezik a latin nyel-
vekben.

Ezen kívül még rengeteg magyar gyök található a latin illetve a
francia, román és a többi latin nyelvben. E magyar gyökök nélkül nem
is lenne teljes ezen népek nyelve! 

Magyar nyelvi gyökök nélkül még szólni sem tudnának!
Ennek ellenére ezen idegen nyelvekben e gyökök önmagukban

nem jelentenek semmit. Csak toldalékkal, de azok legtöbbször eltávo-
lítják az eredeti értelemtõl. Nem jön létre körülöttük a ggyyöökk  aallaappéérrtteell--
mméétt  hhoorrddoozzóó, aallaappéérrtteellmmii  vváállttoozzááss  nélküli szétágazó szóbokor!

A fentiek fényében, itt, a gyökértelen dák-római altatómesék ár-
nyékában, miért kell szégyellni egy nyelvet, mely régebbi a jelenlegi
európai nyelveknél? A románnál jóval, hisz a latint közvetve, az is a
magyarból származik! És a dákok is magyar nyelvû nép volt! Sarmise-
gethuza = SSzzáárrmmii  sszziiggeett  uusszzaa – szármi, szár = ered, ág, elágazó.
Vagy Zibeleszurdosz trák villámisten, melynek magyar olvasata ZZiipppp
bbeellee  sszzuurrddooss (A villám nyilaival, Bíró Lajos szerint) 

Akár a Kolozsvár nevéhez ragasztott, a város helyén valaha léte-
zett dák település neve, NNaappoka, mely a nnaapp gyökbõl indul, a napimá-
dó nép tiszteletét fejezi ki, akkori magyar nyelven. Ez igazolja, hogy
Kolozsvár õsrégi magyar település helyén épült!

A magyar nyelvben a szavak gyökei: llááttttaattóó,,  ttöömmöörreenn  lleeíírróó jellegû-
ek. Varga Csaba visszatérõ megjegyzése: „A kõkor szava a kép”. A mi
nyelvünkben már a hangok is önmagukban kifejezõk. Pl.: a ccss, a cc han-
gok kicsinyítés, becézés, a nnyy az elnyúlás, elnyújtás fogalmát sugall-
ja. Szinte nincs olyan szó, melynek gyöke, alapszava, ne lenne ma is
érthetõ, mivel azok az ember által llááttootttt  élõlények, tárgyak, természe-
ti tünemények képének az eellmméébbeenn  kiváltott hatása nyomán a nnyyeellvv
által hanggá alakuló sszzóókkééppeeii.. Pl.: vviilllláámm villan, eessõõ, esik stb. A fent
említett, ffáázziikk szó is a látványból eredõ megállapítás. Ha valakit látunk
tûzifával a kezében, a tûz jut eszünkbe, mely a hideg ellen van, s azért
ffáázziikk  (foglalkozik fával), mert melegedni akar. A kõkor szava a kép. Így
alakult ki a ffáázziikk szó hideghatás következményi fogalma. Ha ma kép-
zõdne a szó, azt mondanánk: gázazik. (Igaz, a gázszámla gondolatára
már kirázza az embert a hideg. De ez számlahatás következmény.
Úgyhogy lehet váltás lesz.) 

A zzoonnggoorraa  neve is a zzöönnggés, zzeennggés fogalmából jön. A ppiirrooss szín
a tûz színe. A tûz ppeerrzsel, a ppeerr is tüzes szóvita, és a ppeerrzsák a tûz né-
pe voltak. Égõ arcunk kippiirrul, mint a ppiirruló hajnal a tüzes nap feljöve-
tele elõtt. A kenyér is a tûztõl ppiirrul. A magasodó, csúcsosodó ppiirros
láng a ppiirramis alakját mutatja. És a ppiirrotechnika, ppiirrománia szavak?
Mondják, hogy idegen kifejezések. A gyök semmiképp. Talán azok-
nak, akik a pirrooss  második szótagját használják a szín kifejezésére ((rrooss--
ssoo,,  rroossuu,,  rroouuggee,,  rroott))..

De vannak hangutánzó szavak: ccssöörrög, rreeccsseg, rrööffög, mmaakkog, nnyyee--
kkeg, rriittttyyen, ddöörrren.

Az életátörökítõ szervek megnevezése sem durva, erkölcssértõ
jellegû volt valaha, hanem fiziológiai, élettani szerepük (pisálás) vagy
feszes állapothoz hasonlítás alapján kapták nevüket. Idõvel aztán a
közönségesség szintjére süllyesztette a tisztességtelen kajánság.

Az õsmagyar nyelv egyik ága, az etruszk nyelv máig érvényes ha-
tásairól MMaarriioo  AAlliinneeii::  õõssii  kkaappooccss címû könyvben található bõséges
adat. 

SSzzóóll  hháátt  aa  ffeellhhíívvááss  mmiinnddeenn  mmaaggyyaarrhhoozz::  õrizzétek meg tisztán ezt a
szép nyelvet, ne rongáljátok értelmetlen, ma divatos, jasszos, zsar-
gon, szleng, tolvajnyelv jövevényszavakkal csak azért, hogy mo-
dernkedõknek tûnjetek. 

A magyar nemzet nem tolvajnemzet, hogy a tolvajok nyelvét be-
szélje. 

Érzõdjön az általatok beszélt nyelven is ez az egyenes tartás. Ne
utánozzátok az anyaországi lesüllyedt, liberális kosszal, szennyel, mo-
csokkal fertõzött divatos beszédmodort még akkor se, ha úgymond
„népszerû” mûvészektõl halljátok. Az a szóhasználat õket csak állapot
szerinti magyartalannak minõsíti. Nem igazi magyar mûvészek, csak
jövevény nyûvészek, akik elnyüvik, szakadttá teszik, rombolják, tön-

kreteszik a magyar nyelvet. Csak majmolják a
magyart.

Ti magyarok vagytok, ne utánozzátok soha a
majmokat! Kutassátok fel a régi kifejezéseinket,
és használjátok a mindennapi beszélgetéseitek-
ben.

„Nyelvében él a nemzet.” !!! Nyelvében tá-
mad fel a magyar!

LLééggyy  bbüüsszzkkee  nnyyeellvveeddrree,,  kkiissddiiáákk!!  
Sose feledd el, hogy ezt a csodálatos ma-

gyar nyelvet a te édesanyádtól örökölted, tanul-
tad! A te szeretett, drága, édes anyukádtól, aki
ezen a nyelven dédelgetett, becézett már meg-
születésed elõtt, amikor még a szíve alatt hor-
dott. Ezen a nyelven szólított neveden elõször
megszületésed után. Az õ ajkait nézted, mikor
keblébõl táplált, nézted, ahogyan ajkain alakul-
tak a számodra legkedvesebb szavak. Tõle ta-
nultad mindazt, ami szép. A magyar dallamvi-
lágból dudorászott neked szép dallamokat, mia-
latt a legcsodálatosabb, legodaadóbb anyai sze-
retettel ölelt gyöngéden keblére téged. Ezen a

nyelven énekelt neked altatódalt, ezen a nyelven vezetett be téged a
csodálatos életbe, ezen a nyelven indított elõször féltõ szeretettel
óvodába, iskolába. 

„Királyi kincset” birtokolsz, az emberiség õsnyelvét, „az isteni tit-
kot”. Annak szeretetével növekedjél, erõsödjél, hogy magatartásod is
becsületes, egyenes derekú magyarként azonosítson téged. 

Ne becsüld le mások nyelvét, de szeresd, és óvd meg tisztán sa-
ját nyelvedet édesanyád, édesapád emlékéért. Nem számít, milyen
tájszólásban beszéled, hisz úgy ízesebb, csak óvjad ezt a drága anyai
örökséget a rátolakodó, azt fertõzni akaró szlenges mocsoktól!

ÉÉss  llééggyy  bbüüsszzkkee  nnyyeellvveeddrree  mmiinnddiigg!!  EEzz  aazz  eellssõõ  vviilláággnnyyeellvv,,  aa  ttee  sszzüü--
lleeiiddttõõll  öörröökköölltt  lleeggttiisszzttáábbbb  öörröökksséégg,,  mmeellyyeett  nneemm  vveehheett  eell  ttõõlleedd  ssoohhaa
sseennkkii..

KKoolluummbbáánn  SSáánnddoorr
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