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Jubileumi Falunap
2009. június 27.

Fõzõverseny 
Futballmérkõzések

Borverseny
Sakkverseny

Légvár
Mászófal
Arcfestés

Hennafestés
Kézmûves foglalkozás, barkácsolás

Ölelõház
Tûzoltó bemutató

Ebéd
Kocsikázás, pónilovaglás

Nótázzunk együtt – cigányzene 
Iskolások, óvodások mûsora

Hip-hop bemutató
Néptáncosok bemutatója

Utcabál
Tûzijáték

Gobelinkiállítás
Helytörténeti kiállítás

Helyi amatõr mûvészek kiállítása
Vattacukor, édességstand, kürtõskalács

Büfé – Miska presszó
Kolbászsütõ

A fõzõ-, sakk- és borversenyre elõzetes jelentkezés Kiss Ágnesnál
a könyvtárban,  hétfõtõl péntekig 15-tõl 20 óráig,

vagy a (70)311-7530 telefonszámon.
A focibajnokságra jelentkezés Oláh Gábornál a (70)250-9168-as

telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!
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Hõseinkre
emlékeztünk

A honvédelem, illetve a hõsök napja alkalmából május
23-án, szombaton 11 órakor katonai tiszteletadással egy-
bekötött megemlékezést és téravató ünnepséget rende-
zett Pusztazámor Község Önkormányzata és a Puszta-
zámor Községért Közalapítvány az Egészségház mögötti
téren, mely azóta a Hõsök tere nevet viseli.

A Himnusz elhangzása után Pátrovics Benedek, Pusztazámor
polgármestere köszöntötte az ünnepélyes téravatóra érkezett
vendégeket, a község lakóit, majd Kralovánszky Kristóf, a
Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumának elnöke
szólt arról, miért is nagy fontosságú, hogy egy közösség méltón
ápolja hõsei emlékét.

Köszöntötte az ünnepség résztvevõit Palásti Ferenc dandár-
tábornok, a köztársasági elnök szárnysegéde, a Köztársasági
Elnöki Hivatal fõosztályvezetõje. Az ünnepi beszédet mondó
dr. Csikány Tamás alezredes, hadtörténész, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem tanszékvezetõje elsõ és második vi-
lágháborús példákkal bizonyította, hogy a harcokban résztve-
võ katonák becsülettel teljesítették feladatukat, tették, amit
elvárt tõlük a haza, és ha kellett, esküjük értelmében az éle-
tüket is feláldozták. 

Ezt követõen Pátrovics Benedek és Kralovánszky Kristóf lelep-
lezte az Egészségház falán elhelyezett emléktáblát, amelyen az
alábbi szöveg olvasható: „E tér 2009. május 21-ével a Hõsök te-
re nevet viseli, mindazon pusztazámori lakosok emlékére, akik
a háborúkban életüket adták hazájukért. Megilleti õket, hogy a
le nem rótt hála néma tudatával tekintsünk feléjük, akik habozás
és kétség nélkül álltak sorba a Nemzet életéért, a Nemzet jövõ-
jéért.”

Ezt követõen az önkormányzat, a helyi politikai és civil szer-
vezetek képviselõi, az emlékmûveken feltüntetett hõsök rokonai,
hozzátartozói, valamint Pusztazámor idõsebb és ifjú lakosai he-
lyeztek el koszorút, virágot az elsõ és a második világháborús
hõsök emlékmûvének talapzatán.

A rendezvény a katonai díszalegység tisztelgõ díszmenetével
zárult.
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Hõseink
Mivel az elmúlt évtizedekben elhanyagoltuk hõseink emlékét,
ezért tiszteletükre, emlékükre és mindnyájunk épülésére e
gyönyörû pár sorral figyelmeztessünk mindenkit a haza
fontosságára és egyben az iránta való felelõsségünkre is. 

K. T. 
Horváth Sándor

A haza
Mert a haza nem eladó. 
Ezüst pénzre sem váltható. 
Mert a haza lelked része, 
Határait beléd véste 
Ezer éve, 
Ezer éve a hit. 

Mert a haza kereszted is. 
Betlehemi csillagod is. 
Hiába tiporták hadak él, 
Hiába tiporták hadak él. 
Mert a haza 
Mert a haza 
Te magad vagy. 

Mert a haza minden,
Kínokkal születõ mozdulat,
Mit rejt és nem felejt az agy.
A haza te magad vagy.
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Májusban nemcsak a gyerekek ünneplik meg anyukájukat, hanem
a felnõttek is megünneplik a gyerekeket, mert ebben a hónapban
van egy nap, amely a világ valamennyi gyermekének ünnepnap-
ja. Úgy hívják: gyermeknap. Magyarországon minden év május
utolsó vasárnapján ünnepeljük.

Ezt a napot községünkben is minden évben megtartjuk. Várjuk a
gyerekeket egy vidám, szórakoztató ünnepségre. Az idén sem volt
másként. Az iskola pedagógusai játékos vetélkedõkre hívták a gye-
rekeket, a Tarka- Bárka Nagycsaládos Egyesület kézmûves foglal-
kozással kedveskedett, Hilbertné Tóth Henrietta arcfestésre várta
õket. Dalos Márta zeneovi-foglalkozást tartott részükre, és persze a
táncházról sem feledkezzünk meg, ahol a gyerekek megválasztot-
ták a Pünkösdi királynõt. A szülõk több száz palacsintát készítettek
a gyerekeknek. Volt még jégkrémevés, sok kacagás és móka, ami
emlékezetessé tette ezt a napot. Köszönjük mindazoknak az áldo-
zatos munkáját, akik ezen a rendezvényen részt vállaltak.

Mindezt a Pusztazámor Községért Közalapítvány fedezte.
Nem elég ismételni, hogy mennyire hálásak vagyunk a támoga-
tásért, hiszen e nélkül egyetlen színvonalas rendezvény sem jö-
hetne létre Pusztazámoron.

K. Á.

Jó hangulatú
gyermeknap

Pusztazámoron
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Húsvéti játszóház
Állatsimogatóval és
ügyességi játékokkal
kezdõdött a húsvéti ját-
szóház. A gyerekek
kiscsibéket, kiskecské-
ket, báránykákat és
nyuszikat simogathat-
tak, amely nagy él-
mény és öröm volt szá-
mukra. 

Stankovics Aranka
érdekes ügyességi, já-
tékos versenyeket szer-
vezett. A legérdeke-
sebb és legtöbb jelent-
kezõt vonzó versenynek a tojásgurítás bizonyult. A kelleme-
sen elfáradt gyerekeket kézmûveskedés, barkácsolás várta a
tornateremben a Tarka-Bárka Nagycsaládos Egyesület jóvoltá-
ból. Szép asztaldíszeket, hímes tojásokat és még sok érdekes-
séget készíthettek az érdeklõdõk Csuta Gabriellával, Solymosi
Orsolyával és Rózsavölgyi Erikával. Dalos Márta zeneovival
szórakoztatta a gyerekeket. 

Színvonalas, élményekben gazdag délelõttöt tölthettek el az
idelátogatók. Mindehhez az anyagiakat a Pusztazámor Közsé-
gért Közalapítvány biztosította, melyért köszönetünket fejezzük
ki itt, az újság hasábjain keresztül is.

Húsvétolás
Hollókõn

Pusztazámoriak egy csoportjával Holló-
kõre látogattunk az idei Húsvéti fesztivál-
ra. Határtalan élménnyel és szórakozás-
sal telt az egész nap.  Néptáncosok, nép-
zene, a népszokások felelevenítése és
még sok más program kápráztatta el a je-
lenlevõket. Feledhetetlen kirándulásban
volt részük az idelátogatóknak.

K. Á.
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Három fal

Az
idén Tárnok volt

a házigazdája a „Három falu két
keréken” elnevezésû, immáron hatéves

hagyománnyal bíró sportrendezvénynek.
A május 30-i program célja a települések közötti

civil összefogás bemutatása, a sport,
az egészséges életmód népszerûsítése. Az egész

napos kerékpártúra Tárnokon startolt, Sóskút
és Pusztazámor érintésével tértek vissza a kerekezõk

Tárnokra. Mindhárom helyszínen különbözõ
programok és frissítõvel, pogácsával terített

asztalok várták a résztvevõket, fiatalokat
és idõsebbeket egyaránt. Nyeregbe szálltak

a polgármesterek, és biciklire ült
a térség országgyûlési

képviselõje is.
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lu nyeregbe pattant
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Testvériskolai látogatás
2006 õszén vettük fel a kapcsolatot az erdélyi Marosvécs telepü-
lés általános iskolájával. Az elsõ két alkalommal a tantestület
tagjai keresték fel egymást. A sok mindenben hasonló adottságok
és a kölcsönös szimpátia nyomán testvériskolai megállapodás
született intézményeink között. Ennek értelmében minden ápri-
lisban találkoznak az iskola növendékei és nevelõi: páros évek-
ben Marosvécsen, páratlan esztendõkben Pusztazámoron. 

Idén elsõként Pusztazámorra érkezett a gyermekekkel kibõví-
tett delegáció. Nagy örömmel és nem kis izgalommal fogadtuk a
vendégeket. Igyekeztünk bemutatni iskolánkat, lakóhelyünket.
Jártunk a budai Várban és az Állatkertben. A búcsúestén pedig a
vendégek igen színvonalas népi játékát nézhettük meg, amely az
egykori fonót elevenítette fel.

Tizennégy család jóvoltából házaknál szállásoltuk el a gyerme-
keket. Sajnos manapság nem tekinthetõ általános dolognak, hogy bi-
zalommal forduljunk idegenek felé, még akkor sem, ha gyerekekrõl
van szó. Örömmel mondhatjuk, hogy mégis sikerült 19 gyermeknek
otthont találni néhány napra. A szálláson és az étkezésen kívül sze-
retetet, törõdést, kedvességet kaptak vendéglátóiktól. Nem egy he-
lyen külön programot is szerveztek számukra. Az idõ rövidsége elle-
nére sok-sok élménnyel utaztak haza. A gyerekektõl mindig lehet és
érdemes tanulni. Ebben az esetben az õszinte kíváncsiságot, nyílt ér-
deklõdést, az elõítéletmentes közeledést. Az életkorbeli különbség és
a körülményeik közti különbözõség ellenére igen hamar szót értet-
tek egymással. Reméljük, hogy a kedvezõ tapasztalatok nyomán a
késõbbiekben tovább mélyülhet ez a friss barátság. 

A résztvevõk és a magam nevében is köszönetet mondok
Buzora Gáboréknak, Gáspár Pál Szilveszteréknek, Kenéz

Enikõéknek, Kovács Gyuláéknak, Meggyes Ágneséknak, Páli
Annáéknak, Rózsavölgyi Erikáéknak, Stankovics Arankáéknak,
Toldi Tiboréknak, a sóskúti Deme, Juhász, Kállai, Károlyi és Ke-
resztes családnak. Nemes gesztusukkal gyermekeik és mások
számára is jó példával jártak elöl. 

A látogatás lebonyolításában további segítõink voltak:
Pusztazámor Község Önkormányzata, Pusztazámor Községért
Közalapítvány, Gyermekmosoly Alapítvány, UTILIS Kft.,
Andreetti Károly Általános Iskola vezetõsége, a Mûvészeti Iskola
növendékei, dr. Fekete Zsuzsa helytörténész, Tarján Barna ma-
darász, Bánó Rita idegenvezetõ. M. I.
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Anyák napi ünnepség az iskolában
A sokféle családi, iskolai ünnep közül
az anyák napja áll a legközelebb a kis-
gyermekek lelkületéhez. Ezt tudják leg-
inkább átélni, hisz a szeretet köldökzsi-
nórja még szorosan kapcsolja õket a
számukra legfontosabb lényhez, az
édesanyához. 

Hagyományainkhoz híven, minden má-
jus elején ünnepi mûsorral köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat. Most is a mû-
vészeteket hívtuk segítségül a gyermeki ér-
zelmek tolmácsolására. Végül a kicsik saját
készítésû ajándékkal kedveskedtek szerette-
iknek. A mûsort Garainé Kiss Gabriella állí-

totta össze és tanította be a kollégák segítsé-
gével. Az Andreetti Károly Mûvészeti Iskola
tanárai, Lepsényiné Balogh Beáta és Mohá-
csiné Lõrincz Hortenzia a zenés, táncos
produkciókra készítették fel tanulóinkat.

Mészáros Ildikó
tagiskola-vezetõ, igazgatóhelyettes
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A helyi pénzrõl - még egyszer
A felhívás, melyben meghívtuk a tisztelt
pusztazámori lakosokat egy beszélgetés-
re, sajnos kevesekhez jutott el. A májusi
találkozásra hat vendég jött el, köztük
egyetlen önkormányzati képviselõ. Jó
hangulatú, ötletfelvetõ, kérdésfeltevõ be-
szélgetésünk azzal a következtetéssel zá-
rult, hogy másképp kell megpróbálni. Ta-
lán rosszul fogalmaztunk, idegen, újsze-
rû, idealisztikus elképzelésnek látszódott
felvetésünk.

De miért újszerû? Pusztazámor – köz-
ség – közösség vagy köz(ömbös)ség? Az
elmúlt évtizedekben (nem egészséges)
verseny alakult ki ember és ember között.
Egy olyan verseny, mely nem az épülé-
sünket szolgálja, hanem az egymástól va-
ló elidegenedést. Nem tudásunkat, képes-
ségeinket versenyeztetjük – mint mond-
juk az Olimpián vagy egy vetélkedõn,
ami edz testet-lelket és emellett jó hangu-
latú idõtöltés –, hanem vagyonunkat,
szerzett vagyontárgyainkkal reprezentál-
juk, hogy „kik is vagyunk”. S ha alulmara-
dunk, az rossz érzést, irigységet, intrikákat
szül; s hogy mégse érezzünk oly nagynak
a kudarcot, örülünk ha másnak még ne-
hezebb, s eszünkbe sem jut segíteni a má-
siknak. Magunk pedig tovább küzdve a
versenyben még többet dolgozunk (van-
nak akik a törvénytelen módszerektõl sem
riadnak vissza) elhanyagolva családunkat,
szeretteinket, hogy aztán megkönnyeb-
bülten kerekedjünk felül az aktuális ve-
télytárson (kolléga, rokon, szomszéd,
osztálytárs…). Közben nem vesszük észre
sem mások, sem saját problémáinkat, plá-
ne nem annak elõjeleit. S ha hirtelen
gond szakad a nyakunkba, egyszer csak
azt tapasztaljuk, hogy nincs kihez fordul-
ni. Vannak – sajnos kevesen – akik nem

így „mûködnek”; õket általában furcsáll-
juk, nem értjük meg – míg nincs baj.

A „helyi pénz” nem egy kézzel fogható
papír vagy fémdarab. Bankja találóan a
„Szívességbank”. Nem fiktív számokkal
telerótt papírok cserélnek gazdát, hanem
valós értékek – amit mostanság a számok-
kal telerótt papírokkal szerzünk meg ma-
gunknak, legyen az tárgy, szolgáltatás,
élelem. 

De hogyan is jött létre a pénz? A csere-
kereskedelem idején nem létezett. Aztán
ahogy egyre nagyobb távlatok nyíltak
meg az ember elõtt, megjelent annak igé-
nye, hogy nagy távolságból beszerezhetõ
dolgokért ne kelljen hatalmas rakomány-
nyal menni; hogy legyen mit adni cseré-
be. Ráadásul nem is mindig volt egyértel-
mû, mi az amit elfogadnak az áhított áru-
ért cserébe. Ekkor jött létre a pénz. De
nem a mai „olcsó”, nyomtatott pénz!
Aranyból, ezüstbõl készült értékálló ér-
mék cseréltek gazdát, melyek gyakorlati-
lag szabadon használhatók voltak, hiszen
értékét az arany tisztasága és súlya hatá-
rozta meg. A mai pénz ellenben elszakad-
hat, elázhat, eléghet, a világ különféle or-
szágaiban más-más értéke van. Esetleges.
Nem beszélve az úgynevezett csekkekrõl,
melyek gyakorlatilag nem mások, mint
ígérvények, hogy valahol majd adnak ér-
te pénzt – a csekket elfogadó meg termé-
szetesen bízik benne, hogy van fedezet a
papírdarab mögött. Esetleg utánanéz. De
ez is fiktív, a bankok sem valós pénzzel
dolgoznak. 

A „Szívességbank” pusztán visszaka-
nyarodik a történelem kezdetéhez. S lé-
vén kis közösségrõl szó, ha mûködik az
információ, az igényeink nagy része tele-
pülésen belül kielégíthetõ, tényleg nem

kell utazni érte, s vinni – az egyszerûség
kedvéért – a pénzt. Élelmiszert sokan ter-
melnek. Sokunknak van hasznos szakma
és hasznos tudás a birtokunkban, melyrõl
a többiek talán nem is tudnak. Mert nincs
idõnk eleget beszélgetni, sokat megyünk
messzire – dolgozni és szerezni. Holott
többet dolgozhatnánk helyben, ahogy sok
mindenért nem kellene feleslegesen utaz-
nunk. 

Mindez pedig annak, aki munkanélkü-
liséggel küzd, segítség lehet, akinek  pe-
dig jelenleg van állása, alkalom arra,
hogy segítsen – pusztán azzal, hogy itt
vásárol, itt dolgoztat. Ha van pénze pén-
zért, ha nincs szívességért. A szisztéma
egyfajta biztonságot is jelent: átmeneti
vagy akár tartós pénzügyi válság esetén
is mûködhet az életünk a megszokott mi-
nõségen, bizonyos tekintetben pedig
jobban. 

Nem ördöngõsség ez, alig 50 éve még
evidencia volt a falvakban. Megszûnt,
mert felsõ érdekeket sértett. Hát elhitették
velünk, hogy van jobb. Elhittünk. Most
egyre többen panaszkodunk, ki nyíltan, ki
titokban – mert a látszat az fontos! És nem
vesszük észre a megoldást, mely ott hever
elõttünk kipróbáltan, mûködõképesen.
Csak le kellene porolni kicsit, átértelmez-
ni az adott körülmények közé.

Hát nagyjából errõl akartunk beszél-
getni. Könnyebb lenne önkormányzati
segítséggel, de civil kezdeményezésként
is mûködik. Ha bárki úgy érzi, érdekli az
ötlet, szívesen részt venne egy ilyen
köz(ös)ségben, kérem jelezze! Levélben
a hometherapy@freemail.hu címen,
vagy telefonon a (70)941-8714-es
számon.

Orosházi Erzsébet

www.dko.hu
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Összefogás a patakpart megtisztításáért
Május 9-én a Tarka-Bárka Nagycsaládosok Egyesülete
felhívására gyülekeztünk Pusztazámor gyöngyszeme, a patak
környékén évek óta összegyûlt szemét eltakarítására. Kezdetben
maroknyi csapat állt össze, amit némi elkeseredéssel vettünk
tudomásul, de a délelõtt folyamán sok jó érzésû falubeli
csatlakozott az akciónkhoz. 

Munkánknak köszönhetõen két konténert raktunk meg
roskadásig hulladékkal. A résztvevõk aktívan dolgoztak; volt aki
a legkisebbekre felügyelt, vagy rajzolással, társasjátékkal
foglalkoztatták a kicsiket, amíg a szüleik tevékenykedtek. Mások
irányítgatták a nyüzsgõ gyermeksereget a sokszor veszélyesnek
tûnõ – ám a fiatalok számára izgalmas helyeken megbúvó –
szeméthegyek felszámolásában.

Gondos édesanyák kávéval kínálták a felnõtteket, ropogtatni
valóval a gyermekeket. Közben rotyogott az üstben a finom
ebéd. Kajzer Antal ízletes pörköltjét a Krajcsovics  család
meghívására a kastély hangulatos, árnyas teraszán költhettük el.
Ebéd után új erõre kapva sokan folytatták még a szemétgyûjtést. 

Sajnos, maradt tennivaló a következõ akcióra is, ahova várjuk
azokat is, akik most nem jöttek el. Addig is óvjuk, védjük
környezetünket, hiszen mi itt és így érezzük igazán jól
magunkat!

Köszönjük a tárgyi feltételek biztosítását a Pusztazámor
Községért Közalapítványnak. 

Tarka Bárka
Nagycsaládosok Egyesülete

A boszi, a sárkány
és a 200 vitéz

A Tarka-Bárka Pusztazámori Nagycsa-
ládosok Egyesülete május 16-án részt
vett a Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete által szervezett családi napon,
ahol a mi nagycsaládosaink MESESÁT-
RAT állítottak, és várták az ország
minden pontjából érkezõ csemetéket.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy Tarka-Bárka nevû meseország (tudjá-
tok, Pusztazámor harmadik sarkában!).

Ennek az országnak a kapuját egy ször-
nyû-morgó, 7 fejjel lángot okádó sárkány
õrizte. Nem is mert azon a kapun senki
emberfia által menni, hiába ígérte az öreg
király a fele királyságát és koronáját an-
nak, aki legyõzi a fenevadat. Míg nem
egyszer, egy szombati napon, május ha-
vának idusán, a margitszigeti NOE (Nagy-
családosok Országos Egyesülete) forgata-
gában megtörtént a csoda. 

Elõször csak egy tökmagnyi vitéz állott
meg az ország kapujánál, s felkapva egy

ágyúgolyót – puff!!! – fültövön vágta a sár-
kányt, majd sorra jöttek (úgy 200-an) a lo-
vagok, mind lecsapott még egy fejet, vagy
egy felet. Tódultak be az országba, hogy
majd szétdõlt a fala; mind a koronát szeret-
te volna elnyerni. A kapuõr Laci vitéz nem
gyõzte útba igazítani a szerencsét próbáló-
kat, akik akkora zajt csaptak, hogy felver-
ték 100 éves álmából a gonosz boszor-
kányt. A banya azon melegében felpattant
rozoga seprûjére, és az útjába esõ lovago-
kat mind-mind állattá változtatta. Volt nagy
tolongás: kutyák, macskák, egerek, farka-
sok, oroszlánok, medvék szaladtak a palo-
ta felé a sûrû rengetegen át.

Már éppen elmúlt a boszorkány átka, s a
vitézek újra emberi alakot öltöttek, amikor
az erdõ legvénebb fája mögül a mogorva va-
rázsló penderült elõ, aki ki nem állhatta a tö-
meget. Meg is próbált minden arra járót kõ-
vé változtatni. Itt bizony
csak a varázskõ segíthetett,
mely megvédte gazdáját a
rontástól. A 200 vitéz va-
rázslatosabbnál-varázslato-
sabb követ készített, így vé-
gül elérték a várat, ahol Da-
ni király már várta õket. S
mivel mindannyian kiállták
a 3 próbát, minden lovag
pompás koronával, zsebé-
ben varázskõvel, állatbõrrel
és arcán elégedett mosoly-
lyal távozott.

Tarka-Bárka ország kirá-
lya azóta is egyedül sóhaj-

tozik kongó tróntermében, s unatkozik a vi-
tézek páncélcsörgetése és vidám nevetése
nélkül. El is küldte már követét a legköze-
lebbi 7-fejû sárkányhoz, azzal a tisztelettel-
jes kéréssel, hogy ugyan szíveskedjék már
az országa kapujához költözni, hogy újra
meghirdethesse a 3 próbát a vállalkozó
kedvû lovagoknak. Kitûzte a dátumot is:
2009. június 27., szombat. A kapura pedig
kiszögeltette a következõ felhívást: Kedves
vitézek! Gyertek, s járjatok szerencsével
Tarka-Bárka meseországban!

A krónikás ezúton KÖSZÖNI Laci vi-
téznek, Orsi boszorkánynak, Enikõ va-
rázslónak, Dani királynak, Bogikának,
Melindának, Erikának, Krisztinának és
minden segítõnek, hogy együtt megte-
remtették Tarka-Bárka meseországot!

Brindzik Marianna
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Sorozatunk következõ részének írásakor
örömmel tölt el, hogy egyre többen
mondják a zámoriak közül: szívesen ol-
vassák cikkeimet és érdeklõdéssel várják
a folytatást, mivel új ismereteket is tartal-
maznak. Emlékeztetek a márciusi ifjak ál-
tal 1848. március 15-én a tömlöcbõl ki-
szabadított Táncsics Mihályra, akit a
Habsburgok Legrégibb nyelv a magyar cí-
mû tanulmányáért vetettek börtönbe.
E könyv címlapja sajnálatos módon, hely-
szûke miatt nem fért bele a Zámori Hírek
legutóbbi számába. Most – rövidebbre
fogva cikkemet – igyekszünk pótolni.

Nos, a külföldi tudósok, kutatók bátran
hirdethetik nézeteiket a magyar nyelvrõl,
csak a magyarok nem.

Az emberi szó, az emberi nyelv, maga a
csoda. Talán nem is emberi találmány a
nyelv, hanem Istentõl kapott nagy ajándék.
Az ószövetségi Sirák fia könyvében olvas-
ható: „az ember értékét a beszéd szabja
meg …az ember szavai szerint ítéltetik
meg” (Sir.27,6). Minden nyelvben az élet
átélésének egy bizonyos módja fejezõdik
ki, ezért az egyes emberek és népek gon-
dolkodásmódját, tudáskincsét, nemzettu-
datát anyanyelvük ismerete nélkül sohasem
érthetjük meg tökéletesen. Magyar nyel-
vünk megfelelõ ismerete különösen fontos,
mert a mi nyelvünk gyökeresen különbözik
a többi nyelvtõl; egyedülálló, legõsibb és
legtökéletesebb nyelve a világnak, amely
híres könyörtelen logikájáról, szuggesztivi-
tásáról, láttató erejérõl, érzékletességérõl.

A párizsi Sorbonne nyelvészei nagy telje-
sítményû számítógépekkel összehasonlítá-
sokat végeztek a világ kis és nagy, élõ és
holt nyelvei közt abból a szempontból,
mely nyelv õrzött meg legtöbbet az õsmû-
veltség nyelvelemeibõl, alapszavakból,
szógyökökbõl. Eredményük szerint a mai
angol 4, a latin 5, a tibeti szanszkrit 12, az
õstörök 26 és a mai magyar nyelv 68% õs
nyelvelemet tartalmaz. A bibliai Teremtés-
történet szerint „az egész földnek ugyanaz
volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai”
(Ter. Könyve 1–11) a bábeli nyelvzavarig.
Ezt az õsnyelvet tehát a magyar nyelv õriz-
te meg a leghívebben mind a mai napig.
Fontos tehát, hogy kutassuk eredetét, ha-
sonlóságát a legõsibb nyelvekhez.

Gosztonyi Kálmán, a Sorbonne nyel-
vésztanára a sumér nyelv 53 legfontosabb
nyelvtani sajátosságából 51-et talált meg
a magyarban is.

Henry C. Rawlinson (1853) angol kato-
natiszt, a görög-latin, perzsa, arab nyelvet
tanult orientalista, a sumér ékiratos táblák
egyik elsõ megfejtõje, Rónai Jácint püs-
pök barátja segítségével tudta értelmezni
a táblák rengeteg magyar hangzású sza-
vát, mondatát.

Giuseppe Mezzofanti (1774–1849) bíbo-
ros, a nyelvtudományok legnagyobb tudó-
sa, aki élete vége felé ötvennyolc nyelven
írt és százhárom nyelven beszélt, ismerve
minden hangárnyalatot és nyelvjárást, a kö-
vetkezõket felelte mosolyogva, amikor
megkérdezték tõle, melyik nyelvet tartja a
legszebbnek: „…az emberi gondolat, érzel-
mek közvetítésére szolgáló nyelvek közül
egy kevéssé ismert nyelv, a magyar az,
amely a legkifejezõbb.” Egy osztrák költõ-
nek pedig ezt mondta: „Tudja melyik nyel-
vet tartom az olasz és a görög után, minden
más nyelv elõtt leginkább dallamosnak és a
verselés szempontjából a leginkább fejlõ-
désre képesnek? A magyart. Ügyeljen, egy
feltündöklõ költõi lángész még igazolni
fogja nézetemet. A magyarok, úgy látszik,
maguk sem tudják, hogy nyelvük milyen
kincset rejt magában…”

A következõ idézet is Mezzofantitól
származik: „Tudják-e, melyik az a nyelv,
amelyet konstruktív képessége és ritmusá-
nak harmóniája miatt az összes többi elé,
a göröggel és latinnal egy sorba helyezek?
A magyar…” (1836)

Henry John Temple Palmerston
(1784–1865) angol politikus (magyarorszá-

gi angol nagykövet 1848-ban) a magyarok
szeretetérõl éppen nem híres diplomata vé-
leménye: „…a Habsburgok keleti birtokán
élõ magyar nép … nemcsak kontinensünk
egyik legerõsebb államát alkotta évszáza-
dokon át, de valami általunk nem ismert
nagyon õsi mûveltséggel a környezõ népe-
ket és országokat századokon át teljes tisz-
teletadásra tudta kényszeríteni. Népi nyel-
vük rendkívül kifejezõ és a dalaik õsibbek,
szebbek, kifejezõbbek a mieinknél.”

A szikrázó tehetségû angol írófejede-
lem, George Bernard Shaw (1856–1950)
komolyan tanulmányozta a magyar nyel-
vet, és egy rádiós nyilatkozatában így pa-
naszkodott: „Õszintén mondom, az anya-
nyelvemen nagyon sokszor képtelen va-
gyok érzéseimet és gondolataimat teljes
pontossággal visszaadni. Bátran kijelent-
hetem, hogy miután évekig tanulmányoz-
tam a magyar nyelvet, meggyõzõdésem-
mé vált: ha magyar lett volna az anya-
nyelvem, az életmûvem sokkal értéke-
sebb lehetett volna. Egyszerûen azért,
mert ezen a különös, õsi erõtõl duzzadó
nyelven sokszorta pontosabban lehet leír-
ni a parányi különbségeket, az érzelmek
titkos rezdüléseit.”

A külföldi nyelvészek, tudósok vélemé-
nye után álljon itt Teller Ede atomfizikus,
a „hidrogénbomba atyja” megnyilatkozá-
sa, melyet halála elõtt pár évvel Pakson
mondott: „a magyar világosabb módja a
beszédnek, mint más nyelv. Felfedezése-
im közül arra a felfedezésemre vagyok a
legbüszkébb, hogy csupán egy nyelv van,
a magyar.”

A magyar nyelv õsi voltának alátámasztá-
sára érdemes érdekességként megemlíteni,
hogy a Bibliában sorjáznak a magyar sza-
vak, nevek. Például Aba, Ámos, Arad, Ár-
pád, Béla, Dalajás, Éber, Eper, Ér, Erdei, Gál,
Gáth, Húr, Hús, Jósafa, Juta, Kácor, Kádár,
Kállai, Kedes, Kenéz, Kászi-fia, Keszed, Kis,
Kóc, Kúc, Kút, Lúd, Más, Moholi, Pára, Pe-
rec, Sallai, Sárai, Sáros, Szabad, Szalka, Szá-
rai, Széled, Szemes, Szin, Só, Sófai, Súr, Tá-
bor, Tél-Harsa, Torma, Úr, Uri stb. Tessék
csak felütni a Bibliát! 

Õsi nyelvünk azonban minden barbár
támadás ellenére él még, csonkítatlanul.
Vigyázzunk rá! Az emberiség legnagyobb
szellemi kincse ez, s a régi idõk kincsei
között egyedülálló abban, hogy élõ!

Összeállította: 
Fekete Zsuzsanna

Nyelvünk világcsoda
„Az a nyelv egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak.” (Kisfaludy Sándor)
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Három falu nyeregbe pattant

(Képes beszámolónk a 8–9. oldalon)




