
lovilona48@freemail.hu
(Lovassy Ilona, 2010.07.12 17:30) 

Hogy Pozsony miért lehetett Bratislava?
Valamikor a régmúltban, ha egy település, falu, város, valamilyen oknál fogva elnéptelenedett, és 
idegenek települtek be, foglalták el, még véletlenűl sem változtatták meg a helység, utca, épületek 
nevét. Nem tették, mert minden nemzet, ismerte, vallotta, tiszteletben tartotta a teremtés törvényét, 
a Törvényt, hogy valaminek nevet, csak az őt létrehozója, alkotója, megteremtője adhat. 
Gondoljunk csak bele,hogy a történelmünk során volt egy közel százötvenéves török uralom, ami 
azért még történelmi viszonylatban sem kis idő. Tud-e valaki nekem olyan város, helység, vagy 
utca nevet mondani, amit a törökök megváltoztattak, átkereszteltek? Az ő általuk létrehozott 
épületek, fürdők, mecsetek török neve, mind máig őrzik a törökök jelenlét történelmi bizonyitékait. 
A magyar nem változtatta meg. Nem tehette, mert az ősi ercsiséget (bármennyire próbálják is 
elfeledtetni vele) génjeiben hordozza. 
Egyáltalán tehetünk-e szemrehányást egy olyan népnek (szándékosan nem mondok nemzetet), 
aki erre képes?
Ez történik, amikor a ,,kés villa olló...'' gyermek kezibe kerül. 
Vajon miért adták, akik adták, gyermeki kézbe? Ellenük nagyobb bűnt követtek el, mint ellenünk, 
hiszen számukra ezzel lehetetlenné tették, hogy egészségesen felnőjenek, nemzetté válhassanak. 
Gyökértelenűl kihalásra vannak itélve. Azonban egy felnőtt, a megpróbáltatás által lélekben csak 
megerősödhet.

Válasz 

Pozsony?
(Molnar Laszlo, 2010.07.08 15:03) 

Kedves baratom,
latom valojaban nem ismered a varost. külömben nemirtal volna anyi butasagot le a mai varosrol.

Azt hogy valamikor kb. 100 eve Pozsony magyar varos volt igaz, de nem teljessen, mivel a 
lakossaga vegyes volt, sok nemet es szlovak is elt ott.

A mai "Bratislava" egy modern, es nagy ipari kozpontja Szlovakianak.

Pozsonyban tanul az egyetemeken kb, 60000 halgato.
es meganyi kozepiskolas.

A varos ma a szive Szlovakianak, es barmenyire is mi magyrok szivessen viszasirjuk a multat, 
nagy valtozasokat nemvarhatunk el.

Sajnost a nagyapaink, es az apaink butasaga miat a magyar nep elvesztette ezt a valamikori 
kulturalis, es muvelodesi kozpontot, es az nemremelheto, hogy valamikor a varos ujra magyar 
varos legyen.

De külonben a ma mai Pozsony konyeden tudna Budapestnek vagy Becsnek is mindenben parolit 
nyujtani.

Ez egy nagyon fiatal, es elenk varos, ahol az eletkorulmenyek nagyon kedvezoek, es a lakossag 
jol erzi magat.

A mai generationak Szlovakiaban mar nincs problemaja a nemzetiseggel, vagy a vegyes magyar-
szlovak kuturalis elettel.

Gondolom ezt nemtudja, de Pozsonyban meg mukodik magyar kulturalis elet, es rendszeressen 
megvanak rendezve magyar szinjatszasok, ugyan ugy mint vendegszereplesek is a budapesti 



szinhazaktol.

Budapesten valoszinuleg ilyesmi alig ha lenne elkepzelheto a szlovakok szamara?!

Tisztelettel

Molnar Laszlo

Válasz 

csé
(Petivitez, 2010.06.01 19:34) 

a "cs" betű csak pár évtizede CS. így igen nehéz helytállóan leírni. 
ha pedig valaki parasztgyereknek szólít az számomra megtisztelő. ugyanis néköm a földet túró, 
dolgos paraszt az Úr... 

Válasz 

PILARDONAK
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.06.01 07:04) 

Örülök, hogy nem vagyok egyedül. Egyre többen ismerik fel hála Istennek, hogy a nemzeti 
megmaradás alapvető kulcskérdése az anyanyelv megőrzése, ápolása. 

Választékos, gazdag, különlegesen egyedi nyelvünkkel a külföld nem is tud igazán mit kezdeni. Ha 
jó minőségben használjuk, nehezebben tudnak minket manipulálni.

A 'parasztgyerek' megszólítás nem az én ötletem. Peti vitéz írja így alá a levelét, így minősíti 
magát. Én meg tiszteletben tartom a nevét.

Gondolom, valami elhallás történhetett részéről. Azt gondolhatja, hogy én egy tudós ember 
vagyok, aki szőrszálhasogató módon prédikálok a helyesírásról. Ő pedig "csak" egy 
parasztgyerek, nem ismeri a szabályokat, de ez számára nem is fontos.

Nincs igaza. Az anyanyelvet mindenkinek pontosan kell használnia. Hallgassuk csak meg egy öreg 
székely, képzetlen bácsi beszédét: ízes, gazdag árnyalatú és természetesen pontos. 

Válasz 

Tamáska-Varga Ákos
(Pilardo, 2010.05.31 19:03) 

Tisztelt Ákos!
Azt hittem én vagyok az egyetlen,akit dühít a magyar helyesírási szabályok semmibe vétele,legyen 
az,akár egy hétköznapi kólásüveg címkéjén is.Ezzel a hozzászólással,csak a szimpátiámat 
szeretném kifejezni az iránt,amit Ön képvisel.Petiviteznek annyit írnék,hogy sértődés helyett,igenis 
fogadjuk el a jó szándékú helyesbítést. Ezzel is elősegítve azt,hogy a "parasztgyerek" szó hallatán 
ne a pejoratív,szlengben használatos jelentés jusson először eszünkbe.
Hiszek Nagy-Magyarország feltámadásában

Pilardo 

Válasz 



Pozsony? Nem, Bratislava!
(boncsa, 2010.05.30 09:37) 

Mindössze két írásjelet kell kivennünk, s már használható is számunkra:
Pozsony nem Bratislava! 

Válasz 

MAGYAR HELYESÍRÁS
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.05.29 10:00) 

Parasztgyereknek

Ön valóban nem kedves. De! A Kedves szó egy bevett megszólítási formula. Olyan partnerekkel 
használjuk - ha nem is ismerjük egymást személyesen -, akikről feltételezzük, hogy hasonlóan 
godolkodnak. Én is így voltam Önnel: mindketten a magyarok megmaradásáért harcolunk. Ennek 
alapvetően fontos eszköze a magyar nyelv ismerete, és helyes használata.
A 'cs' betűt természetesen cs-nek írjuk. Elírtam volna valahol? Bocs. Ezt úgy hívják: gépelési hiba. 
Persze ezt sem szabad elkövetni.

Az 'úri' szó melléknév, kisbetűvel írjuk. Az Úr (Isten) szó főnév,tulajdonnév, nagybetűvel írjuk. Ilyen 
egyszerű. 3.osztályos tananyag az általános iskolában!

Nagyobb baj az, hogy Ön prédikálásnak nevezi a magyar nyelv védelmében kifejtett 
gondolataimat!

Nos, ettől (is) pusztul a magyar. Az ilyen felfogástól.

Ajánlom figyelmébe:

"Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted 
SZÁNTS ÉS VESS(!!!), s hagyjad másnak az áldozatot."
(Kazinczy Ferenc )

Nem akartam megbántani. Kérem, fogadja meg tanácsaimat. Ne legyen igénytelen a 
nyelvhasználatban.

Válasz 

Ákosnak
(Petivitez, 2010.05.28 07:15) 

köszönöm Uram. ám legyen szabad megjegyeznem; nem vagyok KEDVES! 
továbbá a közvélemény büntetés ezen formáját továbbra is követelem. ez nem kicsinyesség, ez 
egy jelzés érték. az Úr nevét is szándékosan írom, amit a judeókeresztények szépen kisajátítottak 
a maguk kis balga agyszülemény Istenképzetük jelzőjeként.
és ha már helyesírásról prédikál: a "cs" betűt hogyan írjuk helyesen? látja-látja, nem ezen múlik. 
hanem, hogy merünk-é a véleményünknek helyt adni...
nem azon, hogy hogyan, hanem, hogy egyáltalán tesszük-e?
üdvözlettel; egy Duna-Tisza-közi parasztgyerek. 

Válasz 

PETI VITÉZ RÉSZÉRE
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.05.27 12:13) 

Kedves Peti vitéz!



Az alábbi levelemet már elküldtem Önnek a Szőnyi Bartalos Mária: Nyílt levél Ficóhoz c. anyagban 
is. Most, itt megismétlem:

* * *

Pontosan így van! Vissza kell vennünk, mégpedig sokat a tiszteletből. És fel kell venni a küzdelmet 
a senkiháziakkal szemben.

De azért azt mondom, a nevüket írjuk csak nagybetűvel. Ezt így írja elő a helyesírás. Kisbetűvel 
írva kicsinyes harcot vívunk, az bennünket minősít. Még ránk foghatná valaki, hogy nem ismerjük a 
magyar helyesírás szabályait.

Írjuk őket kisbetűvel szimbolikus értelemben. Ahogy az alant hozzászólók is derék módon 
megteszik. Ez az igazi küzdelem!

Irodalmi példa: Gárdonyi, Zrínyi sem írta kisbetűvel Szulejmán nevét. SŐT! Karizmatikus, erős, 
hatalmas sereggel bíró ellenségnek jellemezte. Ilyen hatalom ellen kellett győzni, nem egy satnya 
pogány ellen.

Minden hasonlat sántít, ez is. Hiszen a török szultán egy lapon nem említhető a cipófejű tót 
vezérrel ( íme egy kisbetűs és helyes megnevezés ).

Ficó Róbert egy szánalmas, akarnok figura. De a nevét írjuk nagybetűkkel a magyar szabályok és 
nagylelkűség okán.

* * *

Helyesírás ügyében más helyen ( Aki szerint Jézus a magyarok őse volt )is írok Gyulának 
( Zefirnek). Itt megismétlem:

* * *

GYULA-ZEFIRNEK
(Tamáska-Varga Ákos, 2010. 05. 26. 13:18)

A 'népbutitok' szót így írjuk: népbutítók,
a 'kideritik' szót így: kiderítik,
az 'alyasság' szót pedig így: aljasság.

Másfél sorban három súlyos hiba: ez ritka rossz teljesítmény! Először is a magyar nyelvet kell 
megtanulni, aztán még sok mást is, és csak azután véleményt mondani.

"Nyelvében él a nemzet" - vallotta gróf Széchenyi István.

És ez nemcsak Gyulának szól! Kérem az érintetteket szeretettel, hogy egy MAGYAR honlapon, 
MAGYAR kérdésekről beszéljünk tisztán, pontosan, helyesen MAGYARUL! Ez a minimum.

A számítógép helyesírást ellenőrző programja kevés. Nem tud mindent, sőt néhány dolgot rosszul 
tud.

Be kell szerezni és bátran használni A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI kötet bővített, 11. 
kiadását ( Akadémiai Kiadó )

Egyébként a 'népbutítok' igealak is helyes, de ez egyes szám első személyű, vagyis azt jelenti, 
hogy Ön, kedves Gyula-Zefir butítja a népet.

* * *



Kedves Peti vitéz!
Higgye el, nem méltó Önhöz, ha szlovákiát és bratislavát használ. Továbbá, helytelenül, 
nagybetűvel írja az 'úri' melléknevet. És kisbetűvel kezdi a mondatait, vesszőt nem használ az 
összetett mondat határán. Ezt egy magyarnak nem szabad elkövetnie!

Tudom jól, hogy Ficót nem tudatlanságból, de haragból írja ficónak. NO DE OTT A TÖBBI 
SÚLYOS HIBA!!! Ezek már nem haragból, hanem a szabályok nem ismeréséből fakadnak. 

Ha mindenki helytelenül ír, azzal romlik a magyar nyelv állapota, melynek megőrzéséért oly sokan 
küzdöttek eddig. 

Válasz 

szemlélet
(Petivitez, 2010.05.26 08:17) 

(korona had, 2010. 05. 25. 12:39)
kövér úr???? :( 

épp akkora a különbség, mint bratislava és Pozsony vagy szlovákia és Felvidék között. ideje a 
szemléletváltásnak! követelem a közvélemény büntetést!
amíg ezeknek a sehonnai bitangoknak megadjuk az Úri tiszteletet mit várunk változást?... 

Válasz 

Nagy Magyarország
(korona had, 2010.05.25 12:39) 

A zsákból ide is hullott minap nyilatkozta Kövér László elég már trianoni traumából ,nekem az ilyen 
emberektől van traumám .Dédapám forog a sírjában aki az 1világháboruban harcolt Nagy magyar 
országért nagyapám ha egy kicsit tovább élt volna egy olyan kovács legényes pofont ki is mért 
volna Kövér úrnak . 

Válasz 
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