
Január 21-én van az anyanyelv nemzetközi nap-
ja, január 22-én pedig a magyar kultúra napja. 
A magyar kultúra több területen is a Világ első számú kultúrá-
ja pl. a nyelvünk, a népdalaink száma és szépsége, közmondá-
saink, népmeséink, néprajzunk.. 
Egy nemzetet értékei ( pl. nyelve, lelkisége, szellemisége, tu-
datossága, erkölcse, jelleme, becsületessége, jósága, cseleke-
detei ), jelképei és történelme tartanak meg. 
 

Tóth Elemér: Vers az anyanyelvről 
 
Magyar csak addig lehetsz, 
amíg nyelvedet őrzöd. 
Ezer év csodája ez, 
akár a saját bőröd. 
 
Mert az anyanyelv joga 
a legmagasabb törvény. 
Nem nyelheti el soha 
semmilyen gonosz örvény. 
 
A gondolatra illik, 
minden szava valóság. 
Magas hőfokon izzik, 
süt belőle a jóság. 
 
A tisztaság, a szellem 
minden szavában ragyog. 
Nem kell tán vezekelnem, 
ha hűségese vagyok. 
 
A bölcsőben jövőt hajt 
még újabb ezer évre... 
Tartásra hív, gyógyít bajt, 
tanít igazra, szépre. 
 
Hát ne tagadd meg soha, 
mert ez a gyökér táplál. 
Bizony mondom: ostoba, 
ki idegenül kántál... 
 
Ember csak addig lehetsz, 
amíg nyelvedet őrzöd. 
Naponta csodát tehetsz, 
ha az lesz az erődöd! 

 
„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl min-
den más nyelvet." 
(Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első né-
met tudományos nyelvtan megalkotója is volt.) 
"Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véle-
ményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcstermé-
ke." ( Berglund svéd orvos és műfordító -- Magyar Nemzet 
2003.. XII. 2. 5. o.) 
„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a 
magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett 
volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehe-
tett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől 
duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi 
különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit." ( George Ber-
nard Shaw drámaíró ) 
"Az egészséges nemzetiségnek ... egy főkísérője a nemzeti 
nyelv, mert míg az fennmarad, a nemzet is él, bármi sínylődve 
is sokszor ... , de ha az egyszer elnémul, akkor csak gyászfűzt 
terem a hon, mely a voltakért szomorúan eregeti földre ... 
lombjait." (Széchenyi István: Hitel) 
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Bartók Béla emlékezete 
 
 
„Csak úgy lehetünk európaiak, ha nem feledkezünk meg 
anyanyelvünkről és gyökereinkről, csak úgy lehetünk jó 
magyarok, ha egyben európaiak is vagyunk.” 
 
„Csak akkor beszélj idegen nyelven, ha erre feltétlenül 
szükség van !" ( Bartók Béla ) 

A kép tartalmát többen kritizálták -- nékik írom -- ha én 
készítettem volna a képet, akkor hibátlan lenne. A képen 
lévő nagybetűs szöveg és a kép mellett lévő anyagok tar-
talma a lényeg, azok viszont jók ! ( Brindza A.) 
 
AZ ŐSI MAGYAR NYELV 
 
(A vizsgálatot a Sorbonne egyetem nyelvészei végezték) 
A mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz! 
Az etimon definíciója: Az etimon valamely emberi szó 
legősibb formája. Ősszó. 
A szavak eredetét kutató nyelvészeti segédtudománynak, 
az etimológiának a vizsgálati tárgya. 
Különböző források felhasználásával, összehasonlításon 
keresztül az etimológusok rekonstruálnak egy-egy eti-
mont. 
A vizsgálatot a Sorbonne egyetem nyelvészei végezték, 
akik összehasonlításokat csináltak számítógépek segítsé-
gével, a nyelvek ősiségére nézvést, hogy mely nyelv őr-
zött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ős-
etimonokból, alapszavakból, a következő eredményre 
jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %, a 
csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai mundakhol 9 %, a 
tibeti szanszkrit 12 %, az ős török, türkmén 26 %, a mai 
magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz!” 
 
Továbbá: A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A 
MAGGYAR AZ ŐSNYELV! 
 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-
nepe-magyar-az-osnyelv.html 
(Forrás: Magdi Hun-Kipcsak/magyarvagyok.info nyo-
mán) 
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Tar Károly 
 
Páros kérdés 
 
Pár pár hány pár? 
Párban hány jár? 
(Kettő egy pár, 
egypárban jár. 
Magában jár 
néhány, ha pár.) 
 
Egy liba, nem a liba 
 
Bujocskát játszik az egy, 
mikor a szóból kimegy, 
mert határozatlanul 
a szavak elé tolul. 
Egy liba nem a liba, 
ebből lehet galiba. 
Egy liba: ismeretlen. 
A liba: egyetlen. 
Ha egy ember: valaki, 
az ember: tudjuk, hogy ki. 
Ha több ember: emberek. 
Az ember csak egy lehet. 
A ház, a könyv, a ló, a tó 
Az ágy, az erdő, az autó 
Nevek előtt a névelőkkel, 
sorjáznak összeillőkkel. 
A Péter, az Éva, a Pál - 
pongyolában, utcán sétál. 
 

 
 

Süvölt a szél* 
 
1. 
Süvölt a szél, fagyos ágon                           
Vintern viner, på de                             
Gubbaszkodik a madár,                                
frusna grenarna sitter en fågel.          
Gubbaszkodik, álmodozik:                         
 Uttråkad drömmer den sig bort,                    
Hol a tavasz, hol a nyár?                              
 var är våren, var är sommaren. 
 
2. 
Hová lett a zöld lomb, virág,                     
 Var försvann de gröna löven, alla  
Meg a tarka pillangó?...                                
blommor och fjärilarna?   
Süvölt a szél, csörög a jég,                         
 Vinden viner, isen klirrar 
S nagy pelyhekben hull a hó.                     
 och i stora flingor faller snön. 

 
 
* Egy százesztendős magyar elemis  
olvasókönyvből 
 

Fordította: 
Tar Bengtsson Emma 
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