
Krizsa Katalin – levele a Fórumhoz

Kérem, hogy ahol az Összehasonlító Történeti Gyöknyelvészet (ÖTGy) bármilyen 
formában említésre kerül, elsőként közöljék, hogy ennek mindig csak a legújabb 
változata tekinthető érvényesnek. A gyöknyelvészeti kutatásaimat, teljesen egyedül, 
2008-ban kezdtem és azóta is igy folytatom a mai napig. 

Az első 2012-es, kétkötetes, 1008 oldalas nyomtatott kiadásom szerzői: Krizsa Katalin, 
Karvaly Katalin. A (saját apró) Túlélés Kiadó által csak 40 példányban jelent meg. 
Címe: HUN GÁR HA HUNGÁR? – Hol lakott a táborlakó? 

A második, 1084 oldalas, kétkötetes kiadás, Túlélés Kiadó, 2012. Krizsa Katalin, Karvaly 
Katalin: Elsőként a világon GYÖKNYELVÉSZET. Mindkettőt 6-6 példányban küldtem be 
az OSzK-hoz, ahonnan 1-1 példányt továbbítottak három nagy egyetemünk könyvárába 
és az Országos Statisztikai Hivatalba – s erről  az OSZK-tól kaptam visszajelzést, 
értesítést. 

A harmadik kiadás még nem létezik nyomtatott alakban. Csak a honlapomon: Krizsa 
Katalin: Gyöknyelvészet követhető –
 https://gyoknyelveszet.gportal.hu/gindex.php?pg=37271456 

Ott a 2016 óta a mai napig feltett fájljaim és fórum-kommentjeim tartalmaznak releváns 
(általam ma is “felvállalható”) tartalmakat. Az ok természetesen az, hogy EGYEDÜL 
LÉVÉN, AZ ÚJ TUDOMÁNYÁG műveléséhez szükséges ismereteimet 2008 ÓTA MAGAM 
IS FOLYAMATOSAN TANULTAM, majd fokozatosan ALAPOZTAM MEG A 
MÓDSZERTANÁT. A társszerzőm, Karvaly Katalin (az egyik gyermekem) elsősorban 
technikai segítséggel járult hozzá a munkámhoz:  öt éves, három nyelven való 
szótározás-adatgyűjtés / héber és orosz fonetizálás / értékes ötletek / és a magyar 
nyelvű kiadásaim lektorálása által.  

Bármely, Gyöknyelvészettel foglalkozó írásomat (és a magyar nyelvű, irodalmi témájú 
Terrorcivilizáció-t is) a szerzői jogaim védik. 

Kettős: születésem óta magyar és 1981 óta (Krizsa Lax Ráchel néven) izraeli állampolgár 
vagyok.  

Egyetemi végzettségeim: 1. ELTE, fizika-kémia tanárszak, 1968. A középiskolai tanári 
működésem, még Magyarországon, 7 év volt. 2. ELTE vegyész szak, 1980. 
Gyógyszerkutatással (Magyarországon és Izraelben) kb. 20 éven át foglalkoztam. 3. 
Kiegészítő (irodalom és fordítás technikai) tanulmányokat a tel-avivi egyetemen 
végeztem. 4 gyermekem és 10 unokám van, akik Európában, Amerikában és (a 
legtöbben) Izraelben élnek. 
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