Nemzeti sors, élet, tudomány, kultúra, médiumok
Kolumbán Sándor nyelvbonctana vagyunk.

Értelemutánzó
hangzás?
A MAGYAR nyelv a szavak alkotó hangjaival megmagyarázza a szó
értelmét...
A finnugrista nyelvészet meséje szerint a hangoknak, gyököknek nincs különleges szerepük a szavak értelmének
kialakításában.
Akkor most – a mese után – nézzük
a valót.
Figyeljük meg: a két szülõt leíró szavakat. Mindkettõ a legfontosabb magánhangzóval indul és zárul: A.
Az A hang az AkArAt hangja.
Csak a szavak tengelyében levõ hangokban különböznek: NY és P.
ANYA – Az a nõ, akinek gyermeke
van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:
? finnugor] Az APA és ANYA szavak a
leghatározottabb magánhangzóval épült
szavak, s ez a szerepük komolyságára
mutató.
Az ANYAméh az a teremtési
mû/hely, ahol ANYAgi létünk kezdõdik, a tANYA ahol magzatként védve

Az ANYAi öl ENYhe fészek, úgyszólván mENNYei védelem a kisbaba
szemszögébõl.
Az ANYA a NYAvalygásaink, a
NYAfogásaink megértõje. Neki NYögjük el aggodalmainkat. Kis NYÁpicként
õt NYAggatjuk, NYÚzzuk mindenért.
Az ANYU NYUgtat meg és NYÚjt védelmet. õ a menedék, NYUgalom szigete. ANYÁnk lát el NYÁmival, azaz táplálékkal. Alapvetõ ANYAgi gondjainkat
õ elégíti ki, bár ennek feltételeit az APA
teremti meg. Az ANYA, és az APA
szavakat bármerrõl olvassuk, azonos értelmûek: APA és ANYA.

APA – Az a férfi, akinek gyermeke
van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:
finnugor tõbõl] Az APA a család egyik
fõ tartóeleme, alAPja, cölöPje, talAPja.
A másik az ANYA.
Az APA szava törvény, a PArancs.
Az APA kötelessége a feleségével s az
APróságaival való bensõséges kAPcsolattartás, a családjának számban való
gyarAPítása, szeretete, Ápolása, tÁPlálékkal, alAPvetõ anyagiakkal való ellátása, de a rossz gyerek elPÁholása is.
A gyöngédség is jellemzõje: APolgat, PUszil. A család az APA tudására,
tAPAsztalatára támaszkodik. Ráhárul a
család védelme is, mert baj esetén min-

12 pont arról, hogy
miért nem védi meg
a magyar földet
a készülõ földforgalmi törvény
avagy „milyen jogintézményeket hoz
létre a földforgalmi törvénytervezet
(Fftv) parlamenti jóváhagyása?”
1. mivel fenntartja, megszilárdítja a nagybirtokrendszer nyomasztó túlsúlyát. új kiváltságai a
nagyüzem cégtulajdonosait a bérelt föld tulajdonához juttatják.
2. mivel bevezeti a tagállami állampolgárok és
az EU területén székhellyel rendelkezõ cégek tulajdonosainak földtulajdonszerzését, új uniós cég tulajdonosa külön kiváltságot élvez.
3. mivel a földhasználat átengedési tilalmát az
Fftv két jogcímen is feloldja a nagyüzemi integrátor javára. mezõgazdasági termelõszervezetnek
vagy vetõmagtermeléshez szükséges terület biztosítására engedi át. (13. § /2/)
4. mivel állam szerzõképességét a részarány tulajdon térmértékénél jogfosztó módon korlátozza
és ezzel útját állja, hogy az állam élhessen az elõvásárlási jogával.
5. mivel bevett egyház és belsõ egyházi jogi személye korlátlan mértékben szerezhet földtulajdont, a földhasznosítási kötelezettség, a földhasználat átengedésének és más célra nem használhatja.
Mivel a földkivonás tilalma alól mentes bárki részére átengedheti lakóház építésére. (13. § /3/) Az
egyház javára szóló leggyakoribb tulajdonszerzési
jogcím, az ajándékozás a hatósági jóváhagyása alól
is mentes. (33. § /1/ c/ pontja) E szerint, semmilyen
közhatalmi beavatkozás és ellenõrzés nincs a – korlátlan mértékû – egyházi földtulajdonszerzés és a megszerzett földrõl való tulajdonosi rendelkezés, valamint a földhasznosítás felett, ide értve a termõföld
akadálytalan ingatlanná alakítását is.
6. mivel a fiktív ajándékozási szerzõdés intézmény a joggal való visszaélés veszélyével jár. Ha –
az egyház cégére mögött – a föld-spekulánsok korlátlan mértékû és szabadon értékesíthetõ (felhasználha-

denki belekAPAszkodik.
Ez az ATYA szóban van megjelenítve. Az ATYA szóban a TYA gyök védelmezõt jelent (básTYA, báTYA, kuTYA). õ kell legyen a család elméje,
AGYA. Mind az ANYA, mind az APA
oda-vissza olvasva, értelmét megõrzõ
tükörszó. Bárhova forgatnánk: APA és
ANYA marad. õk a két legfontosabb
személy a földi emberi létben. õsmag(yar)-nyelvi eredetük elhazudhatatlan!
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TALP? A TALP LéP a PadLón, PaLLón, ha kell: LoPakodva TAPintatTAL,
LAPosan, ALAPosan a TALAPra, biztos ALAPra.

PATA – Többfajta állat, különösen
a lófélék lábának végét, illetve ujjait
borító vastag szaruképzõdmény. [A
Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv]
A PATA a TAlajhoz TAPAd, azon TAPos, azon TRAPPol, és közben PATTogó, KOpogó hangot ad. A PATára
KOvácsolják a PATKÓt, mely alól még
Nemde mind az NY mind a P hang a kavicsok is kiPATTAnnak, s ameddig
beviszi értelmét a szóba?
el nem KOpik, védi a PATÁt. A szó az
összes névadó jellemzõk sûrítménye.
De nézzünk más szavakat is.
A PATA szót „továbbfejlesztve”
TALP – A láb alsó felülete. [A összevonható a TALP szóval, az eredMagy. Ért. Kéziszótár szerint: ? fin- mény: PATALP. És fordítva is igaz,
nugor] A TALP lehet cipõTALP, de le- hogy a TALP lehet PATA. Ez a TALhet valamilyen szilárd TALP, valami- PATA.
Egészen „megbotránkoztató” egy
nek ALsó részén, az, amin ÁLL, Támaszkodik az ALaPzatra. amelynek le- finnugor és egy szláv eredetû szó ilyen
het földbe ágyazott TALPa is. A TALP, összhangja.
A Magyar Értelmezõ Kéziszótár
a TALAP szóból rövidült. Tulajdonképpen minden kötött mássalhangzó- az olvasóközönséghez a Magyar Tupáros hangkiesés nyomán képzõdött. dományos Akadémia nyelvészei által
Tehát TALP, TALAP, LAPos TÁmasz- szerkesztett kiadásként jutott el.
A szavak eredetére vonatkozó megfelület az ALAPon, akár felszínen, akár
beágyazva. Az LP páros hangjaival al- állapításai legalább 95%-ban tévesek
kothatók a LAP, LéP szavak, melyek vagy szándékosan ferdítettek!
köthetõk a TALP szóhoz. Mit tesz a

tó) föld tulajdonához kívánják juttatni az erre nem jogosult földpiaci szereplõket, úgy e jogintézmény melegágya lehet a törvényt kijátszó és a közérdekbe
ütközõ jogügyleteknek.
7. mivel földtulajdonszerzés mértékét a nagyüzem szükségletéhez igazítja, vagyis az általános mércével a nagybirtokrendszer birtokmaximumát alapozza meg. Ezzel – a mai joghoz és a korábbi tervezetéhez képest – óriási arányban növeli a nagyüzem
megengedett mértékét hiszen egyetlen magánszemély tõketulajdonos – cégalapítás nélkül is – saját
személyében jogosult 1200 ha föld birtoklására. Az
állattartó telep üzemeltetõje és a vetõmag elõállító
1800 ha földet birtokolhat, amit a kényszerhasznosításba vett földhasználat tovább növelhet. Az utóbbi
jogosultak zöme külföldi tõketulajdonos.
8. mivel a nagyüzemét mentesíti a minimális
foglalkoztatási kötelezettség alól Ez cinikus beismerése annak, hogy a jog és a gazdasági szabályozók
csak a tõkeérdeket érvényesítik. Ezzel az Fftv a társadalomnak azt üzeni, a nagybirtok urainak csak jogai vannak, sem kötelességük, sem felelõsségük
nincs a vidék életminõségének javításában.
9. mivel az elõvásárlási és az elõ-haszonbérleti
jograngsor . Ezzel kizárja a helyi gazdák földhöz
jutási esélyét, elõ – haszonbérlet rangsoránál az
Fftv a földhasználati jogosultság megszerzésének
megengedett mértékére jogsértõ kivételt tesz a mezõgazdasági termelõszervezet javára.
10. mivel kényszerhasznosítás bevezetése a nagyüzemek földalapját folyamatos és ingyenes földjuttatással növelheti. Ezt lehetõvé teszi az, hogy a mérlegelés alapján jelölje ki a „kényszerhasznosító” személyt vagy céget. Nem tartozik számot adni róla,
hogy kinek és mennyi földet juttat ezen a címen. A
helyi földbizottságnak semmilyen beleszólása nem
lehet a kényszerhasznosításba nagyüzem ilyen címen mûvelt földje nem számít be a birtokmaximumba, ezzel az 1800 ha felsõ határt is túllépheti.
Másfelõl, ez ingyenes földhasználati jogcím – még
csak haszonbért sem kell fizetnie a földtulajdonos részére, gazdálkodásáról csak elszámolnia kell a hatósággal.
11. mivel a helyi földbizottság nem helyi gazdáknak, mert ide tartoznak a földmûvesnek minõsített bel – és külföldi agrárcégek tulajdonosai, továbbá „más természetes és jogi személyek” is. E miatt
a gazdatanács helyi gazdák önszervezõdésének
nincs önálló képviselete, érdekérvényesítõ lehetõsége és döntési súlya. A földbizottság hatásköre arra szûkül, hogy a „földtulajdon forgalmát” a nevesített „feladatainak a gyakorlásával befolyásolja”.
Vagyis, kizárja, hogy véleményt nyilváníthasson a

Búcsú
a szentgyörgyi
Barabás Ferencztõl
A dési gimnázium egykor végzett tanítványai
búcsúznak a volt osztálytársuktól.
Búcsúznak – könnyes szemmel és dacosan,
mert nem akarnak elszakadni tõle. És mégis búcsúzni kell, mert nincs az az emberi hatalom
mely megállítaná az elmúlás folyamatát.
Emlékeid zárjuk és melengetjük lelkünkben
szívünk utolsó dobbanásáig.
Dénes Elemér, volt rabtársad is búcsúzik. És
ha az ember a szenvedésben a megpróbáltatásban bizonyít, Barabás Feri a magaslaton járt szeretetben, emberségben és nemzettudatban.
Isten veled, Feri, örök álmod legyen békés
nyugalom!
Hantolásod perceiben a dési református templom harangjai is megkondulnak és kísérik lelked
a magasba ott ahol helyed lesz örökre.
Dés, 2013. június 17.
Volt osztálytársaid
földhasználatról szóló döntésekben, távol áll az érdemi beavatkozástól és a vétójogtól. E miatt a gazdatársadalom nem szólhat bele a földkészlet tõkés
elsajátításába.
12. mivel Az Fftv lemond arról, hogy az érvénytelen „zsebszerzõdéseket” – közel egy millió ha – a
magánjog eszköztárával orvosolja és meggátolja
azok telekkönyvi bejegyzését. Az Fftv erre irányadó
érvénytelenségi szabálya (57. § /3/) ugyanis csak a
2014. V. 1. után kötött szerzõdésekre terjedhet ki,
tehát nem szankcionálhatja a termõföldrõl szóló
1994: LV. tv. hatályba lépésétõl, 1994. VII. 27-tõl kötött ilyen jogellenes földügyleteket. A büntetõjogi
szankció, pedig, eleve alkalmatlan arra, hogy feltárja
a zsebszerzõdéseket és alkalmazza rájuk a semmisség
jogkövetkezményeit.
Milyen jogintézményeket hoz létre a földforgalmi
törvénytervezet (Fftv) parlamenti jóváhagyása?” címû tanulmánya alapján a Gazdatanácsok Szövetsége
Izsáki Gazdagyûlése. Dr. Boór Ferenc, titkár, sk.)
Továbbította:
az MVSZ Sajtószolgálat
Lásd még: a 14. oldal összeállítása

