Buda
(Gyula, 2011.08.26 12:11)
Tisztelt Lajdi Péter Úr!
Kiművelt elmére valló írását élvezettel olvastam. Az ittott felbukkanó túlzásai összhangban vannak
ezen oldalak szellemiségével. Kivéve egyet: Petőfit Ön határozottan áttolja a szláv oldalra, sőt
szembeállítja nagy barátjával Arannyal. Petőfi ifjúi hevét Ön szláv vérmérsékletnek tudja be, ami
ugyebár nem magyar. Egy fiatal férfi általában merészebb és végletesebb, mint egy idősebb. Bizony
nem olyan szemlélődő, mint amilyennek Ön beállítja a teljes magyarságot. Bocsásson meg, de Ön ezzel
túlzottan szűkít. Nincs az az isten, hogy én szó nélkül hagyjam, hogy Petőfit bárki kitolja közülünk,
elvegye tőlünk. Ha kell bebizonyítom, hogy igenis van magyar virtus, rebellisek is vagyunk, nem pedig
a gödör szélén ücsörgő méla Buddhák, akik csak lesnek ki a fejükből, és a következő élettől várják a
jobbat.
Ritkán látok ezeken az oldalakon vitát, de ha egy Petőfiért nem rántok kardot akkor kiért? :)

Pontosítás lenne. :)
(sound, 2011.08.26 08:34)
Bocsánat, de a Babits Mihály mű teljes címe: A magyar jellemről.
Elolvasható innen:
http://mek.oszk.hu/05000/05049/html/index.htm
Igaz ugyan, hogy mindjárt első alcíme ennek a műnek a "Mi a magyar" nevet viseli, és az is igaz, hogy
első megjelenése a szintén ilyen címen futott, "Szekfű Gyula szerkesztette Mi a magyar? című
tanulmánykötetben látott napvilágot. (Magyar Szemle Társaság, Bp. 1939. 37–86.)", viszont ilyen
címen nem található fel, csak is "A magyar jellem" címen.
Valamint megjegyzem, hogy már megint nem lehettem magyar. :(
Az ilyen követelményfelsorolások alkalmával vagy mindig hiányzik belőlem valami, vagy mindig van
bennem valami, ami a kizáró okok között szerepel. :((
Babits Mihály e tanulmánya első ízben a Szekfű Gyula szerkesztette Mi a magyar? című
tanulmánykötetben látott napvilágot. (Magyar Szemle Társaság, Bp. 1939. 37–86.)

összetartás
(K. István, 2011.08.24 09:11)
Igen, így van. Eljön majd az idő mikor lesz 1 ember aki összefogja a nemzetet és cselekszik... nem kell
a demokrácia "szabadsága" ami burkolt diktatúra és teljesen megosztja a társadalmat. Tudunk ha
akarunk, de még nem jött el az idő... hamarosan... a törökök 150 évig voltak itt és túléltük, trianont is

túléljük, nemzetünk erős lesz és cselekszik majd ha eljön az ideje!

Re: összetartás
(alexander, 2011.08.25 09:37)
Valóban 
Úgy tűnik nicsen karizmatikus vezérünk. A nemzeti kezdeményezések kiábrándítóak a csekély
érdeklődés miatt. Meg kell találni az okokat és a szerveződés módszereit is. Nem vérhatunk a
sültgalambra. Helyi egyesületeket kellene létrehozni, helyi célokkal és tevékenységgel. Jó edzőpálya
lesz  Az emberek kiábrándultak a nagy szavakból, hiszen ezzel kábítják őket a politikai pártok is.
Ez a helyi hagyományőrzés és összefogás lehetőleg politika mentesen, kivédheti a provokációkat és
külsőbelső bomlasztást. Miután ismerik egymást a tagok, nehezebb megrontani őket.
Ne habozzatok, fogjatok össze, alakitsatok Városvédő Egyesületet: barátok ismerősök: keressetek
hasznos közösségi célokat, feladatokat, védnökséget. A lényeg a közös tevékenység,  kultúrális? park
fásítás? gyűjtés? előadásokrendezvények szervezése? kirándulás? Mindegy, a lényeg a helyi összefogás
és a közösségi élet kibontakozása. Persze számítani kell az akadályokkal, mert megrontóink nem
pihennek. Üdvözlettel, S

datakoma@freemail.hu
(alexander, 2011.08.23 17:45)
Ki a magyar?
Aki sorsközösséget vállal a nemzet nehéz óráiban is, és nem lesz árulója sem 3o ezüstért, sem tál
lencséért, személyes sikerért. Akiben megmozdul a lélek a Himnusz hangjaira...

