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.segéskü% rebme téq bbálagel zehdé%eb A .arásámodut 

 
tto levim ,galó%tál wa' eD .tez+eh a sám galó%tál nebétese sárí zA 

.ótagllah sé őlé%eb nav si 
 

werebme za telgéskü% úgássotnoftél sé ódnallá esélére'iq wotalodnog A 
.iq wettet%eljef tevle! sözöq tnéknassal werebme őlé ttü"e zA .arámá% 

.wéttetnelej tamlagof a tzana"u arámá% iknednim "í wava% A 
 

ebgév tnem men sédőljef a zE .ezök%e bbasotnofgel sézektniré za ttel zE 
.iq tlukala náros wevéderze ,arpanloh lórám 

 
wnütehzektniré ,takniatalodnog iq wüjtehlére' levégéstíges dé%eb A 

.tsám"e gem wüjtehtré sé lassám"e 
 

takavaj elev wnudut men trem ,zök%eaknum men dé%eb a sé vle! A 
.ezök%e ere'talodnog a menah ,inatílláőle 

 
 

 agássotnof sé ajléc sálunatvle! A 
 

nabknurokkemre" nesönöt%ö te+ema ,wnüvle!a!a vle! ra"am A 
wnünnel lleq nabát%it rám zehdé%eb őlelefgem a evőnleF .le wnutítájas 

levégéstíges natvle! tátalán%ah se+eh vle! A .levie!évröt vle! a 
.!ámodutvle! ttozamlakla sélevűmvle! A .gem wujtahlunat 

 

Nyíri Attila: 
 
 
 

Nyelvünk: a magyar nyelv 
 
 

A nyelv szerepe a társadalomban. 
 
Gondolatainkat, érzéseinket, akaratunkat beszéd útján hozzuk mások 
tudomására. A beszédhez legalább két ember szükséges. 
 
Az írás esetében látszólag más a helyzet. De csak látszólag, mivel ott 
is van beszélő és hallgató. 
 
A gondolatok kicserélése állandó és létfontosságú szükséglet az emberek 
számára. Az együtt élő emberek lassanként közös nyelvet fejlesztettek ki. 
A szavak így mindenki számára ugyanazt a fogalmat jelentették. 
 
Ez lett az érintkezés legfontosabb eszköze. Ez a fejlődés nem ment végbe 
máról holnapra, ezredévek során alakult ki. 
 
A beszéd segítségével cserélhetjük ki gondolatainkat, érintkezhetünk 
egymással és érthetjük meg egymást. 
 
A nyelv és a beszéd nem munkaeszköz, mert nem tudunk vele javakat 
előállítani, hanem a gondolatcsere eszköze. 
 
 

A nyelvtanulás célja és fontossága 
 
A magyar nyelv anyanyelvünk, amelyet ösztönösen gyermekkorunkban 
sajátítunk el. Felnőve a megfelelő beszédhez már tisztában kell lennünk 
a nyelv törvényeivel. A nyelv helyes használatát nyelvtan segítségével 
tanulhatjuk meg. A nyelvművelés alkalmazott nyelvtudomány. 
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:nav epere% "an moráh wansálunatvle! A 
 

 .eteremsi wenie!évröt vle! ra"am A .1 
 -sétrégem sogáliv a ,zehsézejefiq sotnop a ,zehdé%eb sotadut a tzE 
 .lleq wnünremsi lüneltevko zeh 

  
 .asátítájasle sé eséremsigem vle! ra"am segés"e zA .11 
 ra"am sözöq "e tlukalaiq arám nárá wosázodaráf samlada%%oH 
 a sé gem wéttetev wniőtlöq ,wniórí "an tiajpala wen+ema ,vle! 
 .vle!zöq a zE .ilé%eb tze e%ér "an moladasrát 

 
 .esét%eljefiq sádoklodnog sukigol A .111 
 -num ótatzoktanovle ,ú××oh sádoklodnog irebme za wannatvle! A 
 .nav epere% "an nabájáq 

 
-odni neb%ér wa' sétísűre%roq sé sétíseteléköt a ,sédőljef naltadaka% A 

e!ét sátnorvle! a gém i%et énneltetehlüreklE .tésélevűm vle! a ajloq 
.we%évle! a :wizotrat erkika ,woza wézzegév tocrah ólav enelle zA .si 

 
xwizotrat wujárő wa' nabólaV 

 
.yzcnizaQ tetzemle"if _ Ysi mé!e za "í sé ,wnéim a vle! Ay 

.wnu"av iasáknum vle! a najá!dnim netni% ne+imalaV 
 

-gat ,lakkétájcra ,lekkelej esélzöq sáraka za ,wemlezré za ,wotalodnog A 
sé lekkelej .lp amén a) ,tehnétröt si lemmetü ,levénez ,laccnát ,lekkesétjel 

.sélzöq ivle! a sigém nabnoza bbesetelékötgel ;(tágam gem itetré lakkétájcra 
.lülef ajlúm enez a wa' tégéssení% ,tégéssepékőzejefiq vle! A 

 
sotazkotit wenkelél a wenne ,wizdajras lőbéklel pén a dé%eb a sé vle! A 

ne+ema ,re%gnah bbe%gel A .erküt űh wanna "í ,iq lukala lőbésédökűm 
a ah ,gem laló% rokka wa' ,amén nabágam re%gnah a ;wi%táj welél a 

.ajtatlaló%gem welél 
 

.dé%eb a akétáj ,vle!a!a za egés%éq welél a :tnire% mosázorátahgeM 
 

A nyelvtanulásnak három nagy szerepe van: 
 
1. A magyar nyelv törvényeinek ismerete. 
 Ezt a tudatos beszédhez, a pontos kifejezéshez, a világos megértés- 
 hez okvetlenül ismernünk kell. 
 
2. Az egységes magyar nyelv megismerése és elsajátítása. 
 Hosszadalmas fáradozások árán mára kialakult egy közös magyar 
 nyelv, amelynek alapjait nagy íróink, költőink vetették meg és a 
 társadalom nagy része ezt beszéli. Ez a köznyelv. 
 
3. A logikus gondolkodás kifejlesztése. 
 A nyelvtannak az emberi gondolkodás hosszú, elvonatkoztató mun- 
 kájában nagy szerepe van. 
 
A szakadatlan fejlődés, a tökéletesítés és korszerűsítés csak részben indo- 
kolja a nyelv művelését. Elkerülhetetlenné teszi még a nyelvrontás ténye 
is. Az ellene való harcot végezzék azok, akikre tartozik: a nyelvészek. 
 
Valóban csak őrájuk tartozik? 
 
„A nyelv a miénk, és így az enyém is” – figyelmeztet Kazinczy. 
Valamilyen szinten mindnyájan a nyelv munkásai vagyunk. 
 
A gondolatok, az érzelmek, az akarás közlése jelekkel, arcjátékkal, tag- 
lejtésekkel, tánccal, zenével, ütemmel is történhet, (a néma pl. jelekkel és 
arcjátékkal érteti meg magát); legtökéletesebb azonban mégis a nyelvi közlés. 
A nyelv kifejezőképességét, színességét csak a zene múlja felül. 
 
A nyelv és a beszéd a nép lelkéből sarjadzik, ennek a léleknek titokzatos 
működéséből alakul ki, így annak hű tükre. A legszebb hangszer, amelyen 
a lélek játszik; a hangszer magában néma, csak akkor szólal meg, ha a 
lélek megszólaltatja. 
 
Meghatározásom szerint:  a lélek készsége az anyanyelv, játéka a beszéd. 
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bbadráli%gel wenégés"e ,e'niq imelle% bbo"angel tezmen a vle! Ay 
-gel wanásádaramgem ,ekéletöq bbesőregel wanásátrate%%ö ,akétísotzib 
-nöt%ö pén nednim itléf tréze _ tnire% sonáJ lgneD _ agoláz bbasotzib 

erévle! a tsállánelle bbesőregel a iq itjef tréze s tévle! agam a neűre% 
Y .nelle wa%őre "av telrésíq eléfnednim őröt 

 
-ű"gá%ro i!o=op sö- 23355567 za itíseteléköt _ Ytezmen a lé nebévle˘y 
a vle! Ay őik%etnoM ,sufózolif aicnarf a láP "aN ikübősleF nesél 

-öq irebme űdnerbbasagam nednim (dé%eb) vle! A .tésézejefiq Ytezmen 
.eletétlef ősle géssöz 

 
sevénevtözá% a wika ,nnef wáttotrat wo"ábboj nelet'nin teknüvle˘y 

-én a gém géssemensiq a ,ázzoh watdaram wevíh si ttala gástlodóh wöröt 
a ,trékáloksi ra"am a ttovív tocrah lálah-telé lakkogrubsbaH őtísetem 

.ő=eD i!álot%oQ ajrí _ Ytrésézek!évröt ra"am 
 
 

 asálukalaiq vle! A 
 

nednim "oh ,wanna ako za asázdajras őnétröt lőbéklel pén a wenvle! A 
nednim na"oha tnim ,"úppé ,nabbojgel a wi%tet evle! agam a wenpén 

.sátílnosahe%%ö nednim őddem trézE .ekemre" tájas a waná!a 
 

őtehréme%%ö wa' inatílnosahe%%ö trem ,ekemer te%émret a wi"edniM 
a inatípallágem takotazokofkétré tehel men na"ohA .tehel takoglod 

,mes arta%árbo% ,erte%étsef ,erénez a "í ,evzén ariagá se"e te%évűm 
se"e za tehel men "ú ,nebémen agam a tahda tepé% wi"ednim trem 

.inatípallágem takotazokof igésőnim mes erkevle! 
 

-sézektniré ,lessédereveq ,lassálrodnáv a wendőzörküta××iv nebvle! A 
imladasrát ,lekke!émzétni jú ,lakkosáko% jú ,lessédőlevűm iga!a ,les 

-őlevűm imelle% nabrosóslotu men sé lakkámroftelé jú ,lekkesézednereb 
.wosázotláv sotalo'paq lesséd 

wanó% woS .si evzén ariava% %el őzöbnölüq vle! a "oh ,widóda "Í 
.inatípallágem wujdut lassátatuq wa' rám témletré za wansáló% "av 

 

„A nyelv a nemzet legnagyobb szellemi kincse, egységének legszilárdabb  
biztosítéka, összetartásának legerősebb köteléke, megmaradásának leg- 
biztosabb záloga – Dengl János szerint – ezért félti minden nép ösztön- 
szerűen a maga nyelvét s ezért fejti ki a legerősebb ellenállást a nyelvére 
törő mindenféle kísérlet vagy erőszak ellen. ” 
 
„Nyelvében él a nemzet” – tökéletesíti az 1825 -ös pozsonyi országgyű- 
lésen Felsőbüki Nagy Pál a francia filozófus, Montesquieu „A nyelv a  
nemzet” kifejezését. A nyelv (beszéd) minden magasabbrendű emberi kö- 
zösség első feltétele. 
 
„Nyelvünket nincstelen jobbágyok tartották fenn, akik a százötvenéves 
török hódoltság alatt is hívek maradtak hozzá, a kisnemesség még a né- 
metesítő Habsburgokkal élet-halál harcot vívott a magyar iskolákért, a 
magyar törvénykezésért” – írja Kosztolányi Dezső. 
 
 

A nyelv kialakulása 
 
A nyelvnek a nép lelkéből történő sarjadzása az oka annak, hogy minden  
népnek a maga nyelve tetszik a legjobban, éppúgy, mint ahogyan minden 
anyának a saját gyermeke. Ezért meddő minden összehasonlítás. 
 
Mindegyik a természet remeke, mert összehasonlítani csak összemérhető 
dolgokat lehet. Ahogyan nem lehet értékfokozatokat megállapítani a 
művészet egyes ágaira nézve, így a zenére, festészetre, szobrászatra sem, 
mert mindegyik szépet adhat a maga nemében, úgy nem lehet az egyes 
nyelvekre sem minőségi fokozatokat megállapítani. 
 
A nyelvben visszatükröződnek a vándorlással, keveredéssel, érintkezés- 
sel, anyagi művelődéssel, új szokásokkal, új intézményekkel, társadalmi 
berendezésekkel, új életformákkal és nem utolsósorban szellemi művelő- 
déssel kapcsolatos változások. 
Így adódik, hogy a nyelv különböző lesz szavaira nézve is. Sok szónak 
vagy szólásnak az értelmét már csak kutatással tudjuk megállapítani. 
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 vle! ttorí za sé tlé%eb A 
 

.lé nákja őlé%eb a ,azzodroh őlé%eb a tételé ,imalav őlé vle! A 
iné"e za gem wájda wetezekre% ,sárájó% ,dóm isézejefiq őzöbnölüq A 

.tsulíts 
 

sosárí ólupala neséze"egemzöq wenvle! őlé za ze _ vle! ttorí za sáM 
.sáríse+eh a ajdóm wennE .esétizgör 

 
:nav evle téq wansáríse+eh A 

 
 sáríse+eh itenétröt a .a 
 ,logna za ppékimén sé aicnarf a ne+i 
 sáríse+eh sukitenof a .b 
 .%alo za sé tirk%na% a ne+i 

 
-deregév ,ttözöq vle! ttorí za sé tlé%eb a wnü%et tegésbnölüq leviM 

-rát !ámodutvle! a ah ,levvle! a tedé%eb wujtílláebme% neb!ém 
.ó% nav lórátadalef sé lórá" 

.re%dnerlej tnovle lőbégés!ekévet géssözökvle! a "rát a zE 
 

a tze wenné"e zA .egés!ekévet iné"e rebme se"e za tnim ,sám zE 
a wendé%eb iné"e zA .nojdut inlé%eb "oh ,ainlunat lleq tre%dnerlej 

.nav agássotnof űdnerdosám wa' nab!ámodutvle! 
 

_ wujlág=iv tésédőljef itenétröt ráka ,tépere% iam ráka _ táhet vle! A 
,anlov ttetehzekteleq men vle! lüklén moladasráT .gésnelej imladasrát 

wotalodnog a :tepere% sotnof negi si am nabmoladasrát a vle! a s 
.eb itlöt tépere% wenéjére' 

 
sádoklodnog a ed ,tégésőtehel sádoklodnog a gem ettetmeret vle! A 

-me zA .si vle! a ttödőljef bbávot nesete%émret levésédőljef ibbávot 
a ed ,ttete%%ö ,tlulo!ob sádoklodnog a nabáka%roq iam sédőljef ireb 
-nog a ne%ih ,takotalodnog tlulo!ob a tekeze inzejef ajdut si iq vle! 

.wenzekteleq nájpala ga!a ivle! wotal 
 

A beszélt és az írott nyelv 
 
A nyelv élő valami, életét a beszélő hordozza, a beszélő ajkán él. 
A különböző kifejezési mód, szójárás, szerkezetek adják meg az egyéni 
stílust. 
 
Más az írott nyelv – ez az élő nyelvnek közmegegyezésen alapuló írásos 
rögzitése. Ennek módja a helyesírás. 
 
A helyesírásnak két elve van: 
 
 a. a történeti helyesírás 
  ilyen a francia és némiképp az angol, 
 b. a fonetikus helyesírás 
  ilyen a szanszkrit és az olasz. 
 
Mivel különbséget teszünk a beszélt és az írott nyelv között, végered- 
ményben szembeállítjuk  beszédet a nyelvvel, ha a nyelvtudomány tár- 
gyáról és feladatáról van szó. 
Ez a tárgy a nyelvközösség tevékenységéből elvont jelrendszer. 
 
Ez más, mint az egyes ember egyéni tevékenysége. Az egyénnek ezt a 
jelrendszert kell tanulnia, hogy beszélni tudjon. Az egyéni beszédnek a 
nyelvtudományban csak másodrendű fontossága van. 
 
A nyelv tehát – akár mai szerepét, akár történeti fejlődését vizsgáljuk – 
társadalmi jelenség. Társadalom nélkül nyelv nem keletkezhetett volna, 
s a nyelv a társadalomban ma is igen fontos szerepet: a gondolatok 
cseréjének szerepét tölti be. 
 
A nyelv teremtette meg a gondolkodás lehetőségét, de a gondolkodás 
további fejlődésével természetesen tovább fejlődött a nyelv is. Az em- 
beri fejlődés mai korszakában a gondolkodás bonyolult, összetett, de a 
nyelv ki is tudja fejezni ezeket a bonyolult gondolatokat, hiszen a gon- 
latok nyelvi anyag alapján keletkeznek. 
 

 4 



.wattotavih we%évle! a erétele"ülef vle! ólupala neséze"egemzöq A 
.witízgör nabtaz+ába% isáríse+eh tiámrof naltarí sé ttorí vle! a wezE 

_ lé%eb sé savlo ,rí nevle! a neze ika _ eriknednim asátrateb wennE 
-gem wa' +ema ,epere% we%évle! a sotnof lüvíkdner trézE Xőzeletöq 

Xődegnegem mesahos sé tehel ózorátah 
 
 

 vle! ra"am a sé emelle% vle! A 
 

-tali!gem bbasotájasgel wi"e wenéklel pén a _ wuttál tnima _ vle! A 
,a!áramá% ,egésőnim wognah a) ga!agnah a wogássotájas a wezE .asázoq 

-ogar wava% a ,'nikó% a ,ajdóm wenésétje sé (ejere ,amatratődi ,eséze+ehle 
,wosáló% ,wotalo'pakó% a ,letéte%%öó% a ,asálukala ilebsézpéq sé asáz 

-gnah a ,ejdner wotadnom a ,dneró% a ,sét%ekre%tadnom a ,wesézejefiq 
za :lavó% sám ,ajdóm ságoflef sé sádoklodnog a ,sétjelgnah a ,sázo+ús 

.telélme%vle! a sé sáráj%é 
 

-émret irebme za weze ,iasánov sözöq wannav wenkevle! őzöbnölüq A 
ttetevzöq "av neltevzöq a azzokof tze sé ,wogássotalnosah őljer nebte% 

wegéssözöq ivle! sete%émret sé wogássotájas ivle! a wezE .sézektniré 
eleb ,wüjremsigem temelle% a tze "oh ,zohhA .témelle% vle! a wi%et 

,abásáráj%é ,abáságoflef ,abásádoklodnog pén őtelli za wnunlotah lleq 
.ebéklel lavó%"e 

 
:inadnom wátko% lattazléc igásson%ah wa' men trézE 

 
 . Ylé%eb tevle! !áha ,rebme i!!a iknednimy 

 
-ássotájas ótatum tégésitedere vle! ra"am a gem wujlág=iv nátu wezE 

.si nabkniajpan tágam ajtrat tnopsállá eléftéQ .takog 
 

-dála'vle! rogunnif a pén ra"am a tnire% +ema ,solatavih a wi"e zA 
.dere si lóbba sé ,wizotrat zoh 

ilesivpéq tzE .insereq lleq neteleQ tekerekö" a tnire% tezén wisám A 
.wosám nakos gém sé nimrÁ yrébmáV ,rodnáS amo~ isöröQ 

 

A közmegegyezésen alapuló nyelv felügyeletére a nyelvészek hivatottak. 
Ezek a nyelv írott és íratlan formáit helyesírási szabályzatban rögzítik. 
Ennek betartása mindenkire – aki ezen a nyelven ír, olvas és beszél – 
kötelező! Ezért rendkívül fontos a nyelvészek szerepe, amely csak meg- 
határozó lehet és sohasem megengedő! 
 
 

A nyelv szelleme és a magyar nyelv 
 
A nyelv – amint láttuk – a nép lelkének egyik legsajátosabb megnyilat- 
kozása. Ezek a sajátosságok a hanganyag (a hangok minősége, számaránya, 
elhelyezése, időtartama, ereje) és ejtésének módja, a szókincs, a szavak rago- 
zása és képzésbeli alakulása, a szóösszetétel, a szókapcsolatok, szólások, 
kifejezések, a mondatszerkesztés, a szórend, a mondatok rendje, a hang- 
súlyozás, a hanglejtés, a gondolkodás és felfogás módja, más szóval: az 
észjárás és a nyelvszemlélet. 
 
A különböző nyelveknek vannak közös vonásai, ezek az emberi termé- 
szetben rejlő hasonlatosságok, és ezt fokozza a közvetlen vagy közvetett 
érintkezés. Ezek a nyelvi sajátosságok és természetes nyelvi közösségek 
teszik a nyelv szellemét. Ahhoz, hogy ezt a szellemet megismerjük, bele 
kell hatolnunk az illető nép gondolkodásába, felfogásába, észjárásába, 
egyszóval lelkébe. 
 
Ezért nem csak hasznossági célzattal szokták mondani: 
 
  „mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél” . 
 
Ezek után vizsgáljuk meg a magyar nyelv eredetiségét mutató sajátossá- 
gokat. Kétféle álláspont tartja magát napjainkban is. 
 
Az egyik a hivatalos, amely szerint a magyar nép a finnugor nyelvcsalád- 
hoz tartozik, és abból is ered. 
A másik nézet szerint a gyökereket Keleten kell keresni. Ezt képviseli 
Körösi Csoma Sándor, Vámbéry Ármin és még sokan mások. 
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neverem ari!!a aimédakA so!ámoduT a "oh ,jab bbo"angel a zA 
gém tégésőtehel tazotláv widosám a "oh ,zohájtnopsállá za widok%agar 
wansukimédaka wos trem ,tréza nálaT .inlág=ivgem ódnaljah si men wa' 

-av sévetlef widosám a "oh ,enlürediq ah ,agástlusogojtél a wénnű%gem 
.wizetél naból 

wotalág=iv SND a rábah) wizelejődréq togásnokor a men ,wésse en sédevéT 
-eim enelleq tzE .tetedere za menah ,wótatum erteleQ a gem (wájdagat tze 

.gem őtehtetnü% men sádnomtnelle za ze gidda trem ,inzát%it bből 
-kökö" tátadalef A .ezök%e sélzöq a dé%eb a "oh ,nabba wnütze"egeM 

:waibbála za wezE .le ajtál lakkokéladlot sé lek 
 

 ;e%ér semletré bbesikgel wnüdé%eb ze * wö" A .1 
 (\egi\ ógzom "av \vénőf\ óllá) péq a :ajpala 
 (gar nabbároq) .sát%agar * wéladlot őlölej t!o%iV .11 
 (lej nabbároq) .sélölej * wéladlot ótísodóm tsétneleJ .111 
 (őzpéq nabbároq) .sázotláv * wéladlot ótatzotláv tsétneleJ .1111 

 
-"e italodnog tráz ,őtehtré za za wansárí za sé wendé%eb a tadnom A 

erre%"e _ nabkava% "av nabó% _ órí za sé őlé%eb a te+ema ,egés 
.lözöq netlünölükle 

 
-!emA .esétnelej ttozorátahgem sé ajkalagnah nav wenkö" i!!emalaV 

.gignah a wnutujle rokka ,wujtnob bbávot takokalagnah a nebi! 
-ék'e%ér őtehzemele men bbávot ,bbesikgel dé%eb a ,melekö" tnim ,zE 
.tiemele ikala wökö" a wéstípélef "oh ,wüpere% a za wankognah A .ej 

 
WANKOSÁLOKSI :luádlép ,tó% "e wnü"eV 

 
 wokéladlot 

 
 
 

 Q    A    N Q O S    (Á) A    L    O    Q    S    I 
 

 ↑ß ↑ß ↑ß ↑ß ↑ß 
 sát%agar sélölej gnahőtöq sázotláv wö" 

Az a legnagyobb baj, hogy a Tudományos Akadémia annyira mereven 
ragaszkodik az álláspontjához, hogy a második változat lehetőségét még 
csak nem is hajlandó megvizsgálni. Talán azért, mert sok akadémikusnak 
megszűnnék a létjogosultsága, ha kiderülne, hogy a második feltevés va- 
lóban létezik. 
Tévedés ne essék, nem a rokonságot kérdőjelezik (habár a DNS vizsgálatok 
ezt tagadják) meg a Keletre mutatók, hanem az eredetet. Ezt kellene mie- 
lőbb tisztázni, mert addig ez az ellentmondás nem szüntethető meg. 
Megegyeztünk abban, hogy a beszéd a közlés eszköze. A feladatát gyökök- 
kel és toldalékokkal látja el. Ezek az alábbiak: 
 
1. A gyök    –  ez beszédünk legkisebb értelmes része; 
    alapja: a  kép (álló /főnév/ vagy mozgó /ige/) 
2. Viszonyt jelölő toldalék  – ragasztás.  (korábban rag) 
3. Jelentést módosító toldalék – jelölés. (korábban jel) 
4. Jelentést változtató toldalék – változás.  (korábban képző) 
 
A mondat a beszédnek és az írásnak az az érthető, zárt gondolati egy- 
sége, amelyet a beszélő és az író – szóban vagy szavakban – egyszerre 
elkülönülten közöl. 
 
Valamennyi gyöknek van hangalakja és meghatározott jelentése. Ameny- 
nyiben a hangalakokat tovább bontjuk, akkor eljutunk a hangig. 
Ez, mint gyökelem, a beszéd legkisebb, tovább nem elemezhető részecské- 
je. A hangoknak az a szerepük, hogy felépítsék a gyökök alaki elemeit. 
 
Vegyünk egy szót, például:   ISKOLÁSOKNAK 
 
                toldalékok 
 
 
 
I    S    K    O    L    A (Á)    S O K N    A    K 
 
    ↑   ↑        ↑             ↑                   ↑ 
  gyök         változás       kötőhang   jelölés         ragasztás 
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.zana"u esétjeiq Y+y za sé Yjy A .nav gnah 3333 nebdé%eb ra"am A 
.daramle ze rám am ,tekő wéttetzöbnölükgem si nebdé%eb rokimalaV 

-ehel wék%üb er+ema ,si wnusárí ra"amső óllá lőblej 11112333 "e gém naV 
.wnülevelkotrib iecnedem-tápráQ a _ tnire% arálQ hirdirF _ zE .wnüt 

 
 

 arkogássotájas a sátílnosahe%%Ö 
 

 sázogar sa"rát _ sázogar i!alA .1 
 .bts mezén ,morí .bts wezén ,worí 
 lessélölej sokotriB .11 
 rehüB enjám _ miev!öq 
 levégi nav A .111 
 %uaH njá ebah hi _ nav mazáh 
 lassát%agar ózorátaH .1111 
 %uaH med nof _ lótzáh 
 lakkótuvéN .2 
 %uaH med neben _ ttellem záh 
 lavózorátah ótílnosahe%%Ö .12 

 nhabnesiE eid sla ,rellenhcs tsi guezgulF sad _ lántúsav a bbasro" pégőlüper a 
 lavásázokof wó%ózorátaH .112 
 .bts bbálagel ,egévgel 
 lavátalán%ah sőzlej ivénkéllem vénőf A .1112 
 .bts túpézöq !ara ,rebme lá% pé% 
 lavását%agar vénegi ivénőF .11112 
 nefuakref %e %um hi _ monda ttelleq le 
 lekketezekre% sevenegI .3 
 .bts lavátlláeb lét a ,levétzegév aglod 
 lavátalán%ah tnékvénőf egi ttotálle lassát%agaR .13 
 .bts nav ajkéntahi ,nebmetnem ,%rem "an 
 lavásádlotgem ólav lassázotláv egi ttotálle lassát%agaR .113 
 .bts zomattál ,űme%ihój ,gésmödörötmen 
 lakkó%kotrib tnim ,lakkosámvéN .1113 
 %thin nebáh riv _ wnimmes 'nin 

 
 

A magyar beszédben 40 hang van. A „j” és az „ly” kiejtése ugyanaz, 
Valamikor beszédben is megkülönböztették őket, ma már ez elmarad. 
Van még egy 39 jelből álló ősmagyar írásunk is, amelyre büszkék lehe- 
tünk. Ez – Friedrich Klára szerint – a Kárpát-medencei birtoklevelünk. 
 
 
Összehasonlítás a sajátosságokra 
 
1. Alanyi ragozás – tárgyas ragozás 
 írok, nézek stb.  írom, nézem stb. 
2. Birtokos jelöléssel 
 könyveim – meine Bücher 
3. A van igével 
 házam van – ich habe ein Haus 
4. Határozó ragasztással 
 háztól  – von dem Haus 
5. Névutókkal 
 ház mellett – neben dem Haus 
6. Összehasonlító határozóval 
 a repülőgép gyorsabb a vasútnál  –  das Flugzeug ist schneller, als die Eisenbahn 
7. Határozószók fokozásával 
 legvége, legalább stb. 
8. A főnév melléknévi jelzős használatával 
 szép szál ember, arany középút stb. 
9. Főnévi igenév ragasztásával 
 el kellett adnom – ich muß es verkaufen 
10. Igeneves szerkezetekkel 
 dolga végeztével, a tél beálltával stb. 
11. Ragasztással ellátott ige főnévként használatával 
 nagy mersz, mentemben, ihatnékja van stb. 
12. Ragasztással ellátott ige változással való megtoldásával 
 nemtörödömség, jóhiszemű, láttamoz stb. 
13. Névmásokkal, mint birtokszókkal 
 nincs semmink – wir haben nichts 
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:wegésbnölüq ilebságofleF 
 dlegknirT _ ólavarrob 
 %thin thám %e _ jab men 
 egreB uc eráH id neéts rim _ majah a derem wengé 

 
,lavó%pala nozana"u waiamór a támlagof !o××a!em sé !égelőv A 

-míh őlelefgem wenévenegi ivénkéllem egi oednop% őtnelej tséz"ejle za 
.wétzeven (asnop% sé %usnop%) lavátazotláv űmenőn sé 

 
-evgem t!ál ódaley za nájpala sáko% igássazáh iső za t!égelőv a iM  

levéletéte%%ö wen!égel a gem wanó% őv újámrof iső sé űsétnelej Yőv 
.iq wüzzejef 

 
:itetlélme% "í nekevle! őzöbnölüq tiesézejefiq sézre%znép a iakóJ 

 inam wém ot _ láni' tznép logna za 
 no=ra?l öd égeg _ ire! aicnarf a 
 nenídref dleG _ láglo%ár temén a 
 ig!e" /atóbaraz _ etré wizoglodgem %oro za 

isereq ra"am a 
 

.nav nőzlej a nabálatlá s nogató% ősle za +úsgnah a nebvle! ra"am A 
 XngroM ntuG _ Xtlegger óJ 
 .rU járd t%i %E _ nav aró moráh ráM 

 
 

 sázogar nalta"rát _ sa"ráT 
 

wan"rát a sé wan!ala za nabká/%o za sé nablugov a sázogar sa"rát A 
.nabmá%sebböt sé se"e navgem eré+éme% moráh a dnim 

nebé+éme% moráhdnim wan!ala za wnusázogar sa"rát a nabra"am A 
.gem nav ar"rát ű+éme% widamrah a wa' 

tő   _   .bts ajtál ,dotál ,motál 
.bts degét wantál ,megne %tál ed 

 
!ala za rokima ,wnukala "e nav er+éme% widosám a gém lüvíknezE 

.ű+éme% ősle 
teketit ,degét   _   waltál 

 
vle! a gíma ,soráq men sé ój giddadnim asátaharsám"e wevle! A 

-nog pén őtelli za sé laviagássotájas vle! őtelli za si"av ;levémelle% 
.setétnelle men laváságoflef sé lavájdómsádoklod 

Felfogásbeli különbségek: 
borravaló  – Trinkgeld 
nem baj   – es macht nichts 
égnek mered a hajam – mir stehen die Haare zu Berge 
 
A vőlegény és menyasszony fogalmát a rómaiak ugyanazon alapszóval, 
az eljegyzést jelentő spondeo ige melléknévi igenevének megfelelő hím- 
és nőnemű változatával (sponsus és sponsa) nevezték. 
 
 Mi a vőlegényt az ősi házassági szokás alapján az „eladó lányt megve- 
vő” jelentésű és ősi formájú vő szónak meg a legénynek összetételével 
fejezzük ki. 
 
Jókai a pénzszerzés kifejezéseit különböző nyelveken így szemlélteti: 
az angol pénzt csinál  – to make money 
a francia nyeri   – gaguer de l’argent 
a német rászolgál  – Geld verdienen 
az orosz megdolgozik érte – zarabòtaty gyènygi 
a magyar keresi 
 
A magyar nyelvben a hangsúly az első szótagon s általában a jelzőn van. 
Jó reggelt!  – Guten Morgen! 
Már három óra van – Es ist drei Uhr. 
 
 

Tárgyas – tárgyatlan ragozás 
 
A tárgyas ragozás a vogulban és az osztyákban az alanynak és a tárgynak 
mind a három személyére megvan egyes és többesszámban. 
A magyarban a tárgyas ragozásunk az alanynak mindhárom személyében 
csak a harmadik személyű tárgyra van meg. 
látom, látod, látja stb.     –     őt 
de látsz engem, látnak téged stb. 
 
Ezenkívül még a második személyre van egy alakunk, amikor az alany 
első személyű. 
látlak   –   téged, titeket 
 
A nyelvek egymásrahatása mindaddig jó és nem káros, amíg a nyelv  
szellemével; vagyis az illető nyelv sajátosságaival és az illető nép gon- 
dolkodásmódjával és felfogásával nem ellentétes. 
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 sulíts A 
 

.dóm isézejefiq ólupala nását%alávgem se+eh wava% a sulíts A 
ite%évűm ;gássotaba% ,gássogáliv ,agásat%it vle! a :iekélleq ivle˘ 

azzamlatraT .őre őtetlekézré sé őt%erbétalugnah a ,telezpéq a :iekélleq 
.si tételezpéq ótoklamellej sé -ivle! , -sosámotál , -ővö%esem géstehet a 

 
:tínatgem akit%ilits A 

 
 .arájdóm se+eh wesézejefiq A .1 
 .erdé%eb sokét%aláv őlli zehtez+eh A .11 
 .erkesézejefiq őtleksátah sé sesélzí zA .111 
 .erésélekétré sé aráságoflef wegéspé% ivle! A .1111 
 .erétezevlé wevűm imladori zA .2 

 
atdnom _ Ytalodnog tlüsetsetgem ó% a ,dé%eb nalatgnah talodnog Ay 

!áhAy .tnelej tsézejefiq eléfbböt sádoklodnog eléfkos A .sódutvle! "e 
.zagi si errebme za sádnom a zE .ra"am a ajtíllá _ Ysáko% i!!a ,záh 

 
.lukala talodnog ózotratázzoh a bbejlefgel ,mes levődi wizotláv men ó% A 

tehlü%égeiq wa' ze s ,óffuB iq ettetnelej - Yrebme za agam sulíts Ay 
.wenlé nabkoroq őzöbnölüq sé ,wantokla tekepén werebme za "oh ,lazza 

.té'nikvle! a itírem lőb+ema ,e'niktalodnog nav wenpén nednim "Í 
 
 

talodnog a őzmellej arsulíts A 
 

 (atalán%ah wosáló% ,wava% űmletré nokor) .egés!ége% "av agásgadzaG .1 
 (ajáhur óllázehtset talodnog a sulíts a) .egésgeteb "av egés%égE .11 
 (asála!rá% de!!öq talodnog a) .agás!oké%ula "av egésnevelE .111 
 (inzejefiq takos erre%"e) .agásazal "av egésrömöT .1111 
 (wotalodnog neltetehtréerléf ,sotnop) .egésneltetehtré "av egésőtehtrÉ .2 
 (esélüreq wó%űm ,wesézejefiq negedi) .agássamlanu "av egéssekedrÉ .12 
 nodóm őrétle lótsosáko% a) .egésilüklénmelezré "av esétlekmelezrÉ .112 
 (asázamlakla _ wemelesulíts a _ wözök%e ivle! tlán%ah 

 

A stílus 
 
A stílus a szavak helyes megválasztásán alapuló kifejezési mód. 
Nyelvi kellékei: a nyelv tisztasága, világosság, szabatosság; művészeti 
kellékei: a képzelet, a hangulatébresztő és érzékeltető erő. Tartalmazza 
a tehetség meseszövő- , látomásos- , nyelvi- és jellemalkotó képzeletét is. 
 
A stilisztika megtanít: 
 
 1. A kifejezések helyes módjára. 
 2. A helyzethez illő választékos beszédre. 
 3. Az ízléses és hatáskeltő kifejezésekre. 
 4. A nyelvi szépségek felfogására és értékelésére. 
 5. Az irodalmi művek élvezetére. 
 
„A gondolat hangtalan beszéd, a szó megtestesült gondolat” – mondta 
egy nyelvtudós. A sokféle gondolkodás többféle kifejezést jelent. „Ahány 
ház, annyi szokás” – állítja a magyar. Ez a mondás az emberre is igaz. 
 
A szó nem változik idővel sem, legfeljebb a hozzátartozó gondolat alakul. 
„A stílus maga az ember” – jelentette ki Buffon, s ez csak kiegészülhet 
azzal, hogy az emberek népeket alkotnak, és különböző korokban élnek. 
Így minden népnek van gondolatkincse, amelyből meríti a nyelvkincsét. 
 
 
A stílusra jellemző a gondolat 
 
1. Gazdagsága vagy szegénysége. (rokon értelmű szavak, szólások használata) 
2. Egészsége vagy betegsége. (a stílus a gondolat testhezálló ruhája) 
3. Elevensége vagy aluszékonysága. ( a gondolat könnyed szárnyalása) 
4. Tömörsége vagy lazasága. (egyszerre sokat kifejezni) 
5. Érthetősége vagy érthetetlensége. (pontos, félreérthetetlen gondolatok) 
6. Érdekessége vagy unalmassága. (idegen kifejezések, műszók kerülése) 
7. Érzelemkeltése vagy érzelemnélkülisége. (a szokásostól eltérő módon 
 használt nyelvi eszközök – a stíluselemek – alkalmazása) 
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 ialanov!ári őf wegetérsulíts A 
 

:nétese sélzöq sosárÍ 
 (bbőséq esétjefiq bbesetel%ér) .i%évűm "av imladoripé% A .a 
 (űre%ődi ,ű'nikó% sotájas ,őtleksátah -tsédőlkedré) .iórígásjú zA .b 
 (wesézejefiq sé wava%űm sotájas ,ózamlagof nasotnop) .solatavih A .c 
 (űgellej imletré tte+eh imlezré) .so!ámodut "av iamka% A .d 
 

:nételüret sélzöq ilebó° 
 (űjere őző"gem ,ótah námrof"e ermelezré sé ermeletré) .ikonó° .a 
 (esétjefiq ttotálle lattazára"am wámét őzöbnölüq) .iódaőlE .b 
 (leggellej neltevzöq sézektniré se+éme%) .iságlasráT .c 

 
 

 sulíts imladoripé% A 
 

-re% Ay "oh ,wützöq gésbnölüq a zA .e%évűm vle! a őtlöq sé órí zA 
.aluˇ %áhuJ ajtíllá _ Yte%ége őtlöq a ,wanrí takobarad wőz 

 
 

 wemele iakit%ilitS 
 

:wótahlálat ttI .ótísógzom sé (űre%péq) setelélme% :tehel ezök%e sulíts A 
 (se+éme% naiaríl sé samlagzom ,seletih neűre%"rát) .sárílüröq A .1 
 (atalo'paq ilebko "av ilebődi ,ilebrét woglod a aimínotem a) .ere'vén A .11 
 (pékó% ólupala notalo'paq ijaf éhodkeni% a) .sétísette+eh A .111 
 (pékó% őt%erbé totalugnah "av ővet éssetelélme%) .talnosah A .1111 
 (pékó% segel%ér "av sejlet tehel arofatem a) .sátísonoza zA .2 
 (pékó% őreveq tekekézré aizét%eni% a) .sérevekkézré zA .12 
 (pékó% ózáhurlef levőzmellej erőlé toglod nelettelé) .sétíse+éme%gem A .112 
 (asát%avloeb"e "én ibbőle za) .sétínelejgem A .1112 
 (péq iőtlöq ikézré "av -űsétíse+éme%gem sepéklej airógella za) .tazádlép A .11112 
 (péq iőtlöq ttetjer "av lej ikézré mulóbmi% a) .péklej A .3 
 (péq iőtlöq óláglo% tegéssegésteven a nasokédná%) .ravazpéq A .13 
 .!úg A .113 
 (!úg űreseq ,tlokrub abkava% őré'íd ainóri za) .sél!i'ikeL .a 
 (etétnelle ainóri za ,sálla%%or sogaló%tál) .ségle!E .b 
 (esétípé% ólav lavó% bbéh!e wamlagof túr sumziméfue za) .sétíh!E .c 

A stílusrétegek fő irányvonalai 
 
Írásos közlés esetén: 
 a. A szépirodalmi vagy művészi. (részletesebb kifejtése később) 
 b. Az újságírói. (érdeklődést- hatáskeltő, sajátos szókincsű, időszerű) 
 c. A hivatalos. (pontosan fogalmazó, sajátos műszavak és kifejezések) 
  d. A szakmai vagy tudományos. (érzelmi helyett értelmi jellegű) 
 
Szóbeli közlés területén: 
 a. Szónoki. (értelemre és érzelemre egyformán ható, meggyőző erejű) 
 b. Előadói. (különböző témák magyarázattal ellátott kifejtése) 
 c. Társalgási. (személyes érintkezés közvetlen jelleggel) 
 
 

A szépirodalmi stílus 
 
Az író és költő a nyelv művésze. Az a különbség köztük, hogy „A szer- 
zők darabokat írnak, a költő egészet” – állítja Juhász Gyula. 
 
 

Stilisztikai elemek 
 
A stílus eszköze lehet: szemléletes (képszerű) és mozgósító. Itt találhatók: 
  1. A körülírás. (tárgyszerűen hiteles, mozgalmas és líraian személyes) 
  2.  A névcsere. (a metonímia a dolgok térbeli, időbeli vagy okbeli kapcsolata) 
  3. A helyettesítés. (a szinekdoché faji kapcsolaton alapuló szókép) 
  4. A hasonlat. (szemléletessé tevő vagy hangulatot ébresztő szókép) 
  5.  Az azonosítás. (a metafora lehet teljes vagy részleges szókép) 
  6. Az érzékkeverés. (a szinesztézia érzékeket keverő szókép) 
  7. A megszemélyesítés. (élettelen dolgot élőre jellemzővel felruházó szókép) 
  8. A megjelenítés. (az előbbi négy egybeolvasztása) 
  9. A példázat. (az allegória jelképes megszemélyesítésű- vagy érzéki költői kép) 
10. A jelkép. (a szimbólum érzéki jel vagy rejtett költői kép) 
11. A képzavar. (szándékosan a nevetségességet szolgáló költői kép) 
12. A gúny. 
 a. Lekicsinylés. (az irónia dícsérő szavakba burkolt, keserű gúny) 
 b. Enyelgés. (látszólagos rosszallás, az irónia ellentéte) 
 c. Enyhítés. (az eufemizmus rút fogalmak enyhébb szóval való szépítése) 
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 wotazkala iakit%ilitS 
 

:wájtísotzib tégéstlü%ef sé tágássamlagzom ,tégésknélé sátokla zA 
 

 (séltémsitadnom "av -ó% tehel ze) .séltémsiőt A .1 
 (úsátah ótísokétamo! sáloroslef a) .sázomlah A .11 
 (tétnelle sogaló%tál wa' no%kodarap a) .asázamlakla wesétnelej setétnellE .111 
 :wantah levéséze+ehle wotazkalatadnom A .1111 
 (asáríel melezré ttozokoflef a) .sázlúT .a 
 (sétíknélé sosátah) .sátláikleF .b 
 (sátah óvíhlefmele"if sőre) .sédréQ .c 
 (sétmeretgéstlü%ef sejletőre) .sátíló%geM .d 
 (mazuhráptadnom "av metütalodnog) .mazuhráP .e 
 (sézűftadnom őrétle lótso+ába% a óizrevni za) .dneró% naltako° .f 
 (asázohertél géstlü%ef iklel) .sátagllahlE .g 
 .eséze+ehle őnétröt nodóm őlelefgem welejsárí zA .2 

 
 

 iózorátahgem sulíts A 
 

 (weőzöbnölüq iatazodóm sázoktali!gem a nájpala asát%alávgem) .amét A .1 
 (asázamlagof őrétle %évűm sé rebmeka% a) .léc A .11 
 (epere% ózorátahgem gésnözöq a sé molakla za) .we!émlüröq A .111 
 (arodomdé%eb ,ajámrof ivle! setezgellej nav weniknednim) .gésiné"e zA .1111 

 
 

 asulíts woroQ 
 

nab!ámodut a tnim ,sédőljef a tnelej tsám nebte%évűm sé nabmoladorI 
-ama+of ,nabbasro" "av nabbassal tehemebgév zE .nabákinhet "av 

.űgellej űtezmen nebtese nednim sé ,lakkosátíka%gem "av nasot 
 

őzmellej wugam a wázzamlatrat neűre%géskü% wotaz!ári imladori zA 
.waózotláv tnéknoroq wosulíts imladoripé% setezgellej A .tie"ejsulíts 

(eb ajtatum !émetjű"amrofroq trí lórá=ór A tásulíts woroq őzöbnölüq a) 
 

Stilisztikai alakzatok 
 
Az alkotás élénkségét, mozgalmasságát és feszültségét biztosítják: 
 
1. A tőismétlés. (ez lehet szó- vagy mondatismétlés) 
2. A halmozás. (a felsorolás nyomatékosító hatású) 
3. Ellentétes jelentések alkalmazása. (a paradoxon csak látszólagos ellentét) 
4. A mondatalakzatok elhelyezésével hatnak: 
 a. Túlzás. (a felfokozott érzelem leírása) 
 b. Felkiáltás. (hatásos élénkítés) 
 c. Kérdés. (erős figyelemfelhívó hatás) 
 d. Megszólítás. (erőteljes feszültségteremtés) 
 e. Párhuzam. (gondolatütem vagy mondatpárhuzam) 
 f. Szokatlan szórend. (az inverzió a szabályostól eltérő mondatfűzés) 
 g. Elhallgatás. (lelki feszültség létrehozása) 
5. Az írásjelek megfelelő módon történő elhelyezése. 
 
 

A stílus meghatározói 
 
1. A téma. (megválasztása alapján a megnyilatkozás módozatai különbözőek) 
2. A cél. (a szakember és művész eltérő fogalmazása) 
3. A körülmények. (az alkalom és a közönség meghatározó szerepe) 
4. Az egyéniség. (mindenkinek van jellegzetes nyelvi formája, beszédmodora) 
 
 

Korok stílusa 
 
Irodalomban és művészetben mást jelent a fejlődés, mint a tudományban 
vagy technikában. Ez végbemehet lassabban vagy gyorsabban, folyama- 
tosan vagy megszakításokkal, és minden esetben nemzetű jellegű. 
 
Az irodalmi irányzatok szükségszerűen tartalmazzák a maguk jellemző 
stílusjegyeit. A jellegzetes szépirodalmi stílusok koronként változóak. 
(a különböző korok stílusát A rózsáról írt korformagyűjtemény mutatja be) 
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 suki%%alQ 
 (.% .1 .e .i _ .% .1112 .e .i) 

 

-etter a ,wegésnelej ite%émret A .rebme za ekétrém sé ajtnoppézöq wennE 
-séze+ehle wenlüreq nödlöf a wenetsi zA .lüreq eblezökrebme lálah a ,ség 

-atah bbőfgel A .wonaltatahlah wa' ,irebme asánov nednim wümelleJ .er 
.tezgév a mol 

-e%%ö wo!ára za ,gésseteléköt iamrof a őzmellej arkosátokla imladori zA 
.asálozárbá gásólav a sé sátratkétrém a ,gássogali"rát a ,asánov 

 
 

 (aroq óicámrofer sé sumzinamuh) so%ná%eneR 
  (elef widosám .% .123 _ epezöq .% .11113) 

 

a winelejgeM .évőtehel ettet eségnesrev wák'omallásoráv a tésédőljefiQ 
.sátatmo!v!öq a sé gésneletzem a ,tset ólav lőbrév-lóbsúh ,ótahrájlüröq 

:nav egésőtnelej imladori sőtteQ 
 

 .esézedeflöf te%évűmamrof sé vle! nital A .1 
 .asádoropa% wojafűm A .11 

 

.asálognahe%%ö so!ára %ége sé %ér a ,gásúladlokos a ejőzmelleJ 
.abtnoppézöq ajtíllá trebme zA 

 
 

 sokkoraB 
 (epezöq .% .11123 _ egév .% .123) 

 

űjere samlagzom neőnűtleF .léc a asátatumgem gásgadzag sé őre za ttI 
.tésézré sátatdagarle sosállav a ajláglo% lakkámrof 

:nav atazotláv őf téQ 
 

 .sédeseklel seisőh A .1 
 .maljah őtí%íd se+épennü zA .11 

 

,űtezgelél "an a sé wesézejefiq sejletőre za wennelejgem nabmoladori zA 
-kámrof a wi%táj neőzmelleJ .wotadnom se+édevne% ,órdos lassázomlah 

.wájláglo% togássosátah a s tséző"gem a we+ema ,lekkemlezré za sé lak 

 

Klasszikus 
(i. e. VIII. sz. – i. e. I. sz.) 

 
Ennek középpontja és mértéke az ember. A természeti jelenségek, a rette- 
gés, a halál emberközelbe kerül. Az istenek a földön kerülnek elhelyezés- 
re. Jellemük minden vonása emberi, csak halhatatlanok. A legfőbb hata- 
lom a végzet. 
Az irodalmi alkotásokra jellemző a formai tökéletesség, az arányok össze- 
vonása, a tárgyilagosság, a mértéktartás és a valóság ábrázolása. 
 
 

Reneszánszos (humanizmus és reformáció kora) 
(XIV. sz. közepe – XVI. sz. második fele) 

 
Kifejlődését a városállamocskák versengése tette lehetővé. Megjelenik a 
körüljárható, húsból-vérből való test, a meztelenség és a könyvnyomtatás. 
Kettős irodalmi jelentősége van: 
 
 1. A latin nyelv és formaművészet fölfedezése. 
 2. A műfajok szaporodása. 
 
Jellemzője a sokoldalúság, a rész és egész arányos összehangolása. 
Az embert állítja középpontba. 
 
 

Barokkos 
(XVI. sz. vége – XVIII. sz. közepe) 

 
Itt az erő és gazdagság megmutatása a cél. Feltűnően mozgalmas erejű 
formákkal szolgálja a vallásos elragadtatás érzését. 
Két fő változata van: 
 
 1. A hősies lelkesedés. 
 2. Az ünnepélyes díszítő hajlam. 
 
Az irodalomban megjelennek az erőteljes kifejezések és a nagy lélegzetű, 
halmozással sodró, szenvedélyes mondatok. Jellemzően játszik a formák- 
kal és az érzelmekkel, amelyek a meggyőzést s a hatásosságot szolgálják. 
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 (aroq sádosogálivlef) sókokoR 
     (egév .% .11123 _ adamrah widosám .% .1123) 

 
winelejgem sé ,sámo! ődezehen erkete%évűm a lüh!e nabroq a nebbE 

-e"i tiajáb telé za menah ,tamlatah men rám wesétí%íd A .gássokétáj a 
.inzejefiq wenzeq 

ttögöm iatazárfic se!émelel wámrof a sézré za winűtle nabmoladori zA 
ódóznov zehkegéspé% űterém siq A .maljah őtí%íd a winelejgem sé 

.ejőzejefiq wosádlogem semelle% a sé gésdeXXöq se'eq a telélme% 
órpa za sé tognah ódokmonif a itere% _ pékrot%áp a _ asádlogem jÚ 

.tozjarját útalugnah illidi ttotílláe%%ö lőbkepéq 
 
 

 atsici%%alQ 
 (epezöq .% .111123 _ adamrah őspézöq .% .1123) 

 
-ógzubkav izáh"e zA .it%ejret sé itedrih tegésűre%%é za sádosogálivlef A 

.ajdamát tnodjalutnágam ótnobgem tegésőlne"e imladasrát a sé togás 
.eletét ássukitarkomed géstlevűm a léc ősgéV 

 
arásáznátu sé erésétínevelelef wámrof sé melle% irokó za moladori zA 

wiröt abkámrof igér tekie!émlÉ .lattazléc ótínat tlámrofgem lój wi%keröt 
-güf lóttalat%apat nednim a wiz!áih lügöm +ema ,tégertih a wájtijúlef sé 

vle!amrof A .nápu' gnallas sé gárivó% trem ,molatrat őzetél lünelteg 
-görög a ze!émdere men asátítájasiq wogásnodjalut ilebtezekre% a sé 

.tekevűm űgésőtnelej őlne"e lakkosuki%%alq iamór 
 
 

 seipéN 
 (adamrah widosám .% .111123 _ egév .% .11123) 

 
-ög irokó za ajtlávlef trokpézöq ógnopa' a neőlelefgem wensélzí i+eh A 
-o"ah gésseipén a sé etelet%it ttiv absázlút dner imladasrát iamór-gör 

.sáludrof ólav zohá!ám 
,sokét%aláv nebévle! "e lukalaiq náladlo wi"e moladori ólávétteq A 

-ájámrof a noladlo wisám a ,talroka" sőzgnellef ,atsici%%alq nabájámrof 
a wizotrat abibbótu zA .moladori seipén bbőtehtrézöq sé bbeneltetöq nab 

,amladori űre%"e ,neltelékretsem wódutsárí neltedegéle levéjdner gáliv 
ódnallá za lüse!évré nabnoza ttözöq gáliv téq A .wésem a sé woladpén a 

.eb"e wandavlo lavásálmoe%%ö moladasrát idner a wezE .sátahnö'löq 
 

Rokokós (felvilágosodás kora) 
(XVII. sz. második harmada – XVIII. sz. vége) 

 
Ebben a korban enyhül a művészetekre nehezedő nyomás, és megjelenik 
a játékosság. A díszítések már nem hatalmat, hanem az élet bájait igye- 
keznek kifejezni. 
Az irodalomban eltűnik az érzés a formák leleményes cifrázatai mögött 
és megjelenik a díszítő hajlam. A kis méretű szépségekhez vonzódó 
szemlélet a kecses könnyedség és a szellemes megoldások kifejezője. 
Új megoldása – a pásztorkép – szereti a finomkodó hangot és az apró 
képekből összeállított  idilli hangulatú tájrajzot. 
 
 

Klasszicista 
(XVII. sz. középső  harmada – XIX. sz. közepe) 

 
A felvilágosodás az ésszerűséget hirdeti és terjeszti. Az egyházi vakbuzgó- 
ságot és a társadalmi egyenlőséget megbontó magántulajdont támadja. 
Végső cél a műveltség demokratikussá tétele. 
 
Az irodalom az ókori szellem és formák felelevenítésére és utánzására 
törekszik jól megformált tanító célzattal. Élményeiket régi formákba törik 
és felújitják a hitregét, amely mögül hiányzik a minden tapasztalattól füg- 
getlenül létező tartalom, mert szóvirág és sallang csupán. A formanyelv 
és a szerkezetbeli tulajdonságok kisajátítása nem eredményez a görög- 
római klasszikusokkal egyenlő jelentőségű műveket. 
 
 

Népies 
(XVIII. sz. vége – XIX. sz. második harmada) 

 
A helyi ízlésnek megfelelően a csapongó középkort felváltja az ókori gö- 
rög-római társadalmi rend túlzásba vitt tisztelete és a népiesség hagyo- 
mányához való fordulás. 
A kettéváló irodalom egyik oldalán kialakul egy nyelvében választékos, 
formájában klasszicista, fellengzős gyakorlat, a másik oldalon a formájá- 
ban kötetlenebb és közérthetőbb népies irodalom. Az utóbbiba tartozik a 
világ rendjével elégedetlen írástudók mesterkéletlen, egyszerű irodalma, 
a népdalok és a mesék. A két világ között azonban érvényesül az állandó 
kölcsönhatás. Ezek a rendi társadalom összeomlásával olvadnak egybe. 
 

 13 



 atsilatnemitne° 
  (etedzeq .% .111123 _ elef ősle .% .11123) 

 
za wizektnelej nasoramah nebme% levételet%it%é sádosogálivlef A 

.ejőtí%ékőle akitnamor a wa%roq a zE .atalmará géssemlezré 
 

daba% a ,gnah iné"e za ,sáríelte%émret a winelejgem nabmoladori zA 
zehkelél a wa"áv tlüsejlet men eb A .asátatumeb 'lökre ttedekleme sé 

.nodóm őglevne% _ lassádnomel sé lasságrávós _ tatu wensereq 
 
 

 sukitnamoR 
 (epezöq .% .111123 _ egév .% .11123) 

 
ólobmoramrof ,neletkéf ,ózmálluh ,seveh a gem wennelej nabroq a nebbE 

.nabájámrof sélükenem lótgáliv idólav a sádaka%lE .wosátah 
sosámotál ,evrű%tá nesézrételé ttozokoflef ,togásólav a nabmoladori zA 

.lavásázamlakla wotadnomröq itítevzöq levőreőlezpéq 
 
 

 atsilaeR 
 (adamrah ősle .% .33 _ epezöq .% .111123) 

 
sete%émret A .sálozárbágásólav a _ ro%da!áh ajdut iq _ arjú winűtleF 

.wiláv ésseletih asátatumeb űre%telé űní%ólav sé 
tátaláríb moladasrát a s tésézmele wemellej a ,togásólav a si moladori zA 

.zehvle! őlé za tílezöq leddé%ebráp trem ,űre%telÉ .wansotnof ajtrat 
 
 

 atsilarutaN 
 (ejele .% .33 _ elef widosám .% .111123) 

 
imladasrát a _ lunaltadutnö "av nasotadutléc _ attotídzomőle roq a zE 

arsálozárbá űh naso!ámodutte%émreT .tsézeknelle za sé takamladarrof 
.wi%keröt 

-le ,neűre%tada ,lakkosánov túr ,lekkení% bbetétösgel a nabmoladori zA 
.togásólav sre! a ajlozáv nasokélórpa lattadnom so!áih ,lassátagllah 

Szentimentalista 
(XVIII. sz. első fele – XIX. sz. kezdete) 

 
A felvilágosodás észtiszteletével szemben hamarosan jelentkezik az 
érzelmesség áramlata. Ez a korszak a romantika előkészítője. 
 
Az irodalomban megjelenik a természetleírás, az egyéni hang, a szabad 
és emelkedett erkölcs bemutatása. A be nem teljesült vágyak a lélekhez 
keresnek  utat – sóvárgással  és lemondással – szenvelgő módon. 
 
 

Romantikus 
(XVIII. sz. vége – XIX. sz. közepe) 

 
Ebben a korban jelennek meg a heves, hullámzó, féktelen, formaromboló 
hatások. Elszakadás a valódi világtól menekülés formájában. 
Az irodalomban a valóságot, felfokozott életérzésen átszűrve, látomásos 
képzelőerővel közvetíti körmondatok alkalmazásával. 
 
 

Realista 
(XIX. sz. közepe – XX. sz. első harmada) 

 
Feltűnik újra – ki tudja hányadszor – a valóságábrázolás. A természetes 
és valószínű életszerű bemutatása hitelessé válik. 
Az irodalom is a valóságot, a jellemek elemzését s a társadalom bírálatát 
tartja fontosnak. Életszerű, mert párbeszéddel közelít az élő nyelvhez. 
 
 

Naturalista 
(XIX. sz. második fele – XX. sz. eleje) 

 
Ez a kor előmozdította – céltudatosan vagy öntudatlanul – a társadalmi 
forradalmakat és az ellenkezést. Természettudományosan hű ábrázolásra 
törekszik. 
Az irodalomban a legsötétebb színekkel, rút vonásokkal, adatszerűen, el- 
hallgatással, hiányos mondattal aprólékosan vázolja a nyers valóságot. 
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 sói%%ece° 
 (etedzeq .% .33 _ adamrah óslotu .% .111123) 

 
-ijú őremkaV .wesévkeröt ólu!ári arsádaka%le za gem wanlusólav rokkE 

.arroq a erre wőzmellej wesétmeretamrof sé wosátnobamrof ,wosát 
.útnopzökte%évűm etezéngáliV 

 
.őse abkosázlút a'ruf djam ,űgellej atsilarutan gelitedere amladorI 

ava%lej ,'nikamrof imladori igér a samlakla men arkotadalef jú leviM 
.levésélzí tláv énneltűre%léc sé tluva woroq tlúmle za sátíka% a %el 

gésikézré ttötűflút a s sézrételé tlet la””ávlálah ,gésűre%léc a bbőséQ 
.evlerézev a 

 
 

 atsilobmi° 
 (adamrah ősle .% .33 _ egév .% .111123) 

 
-el lőbní%lef a wa' sé ,asá"ahle neletge!él sé sege!él a winétröt ttI 

.erősleb a intetzektevöq teh 
 

-%ö bbe+ém togásólav a ,űgellej imletré za +úsgnah a nabmoladori zA 
-ésnelej őtehlel%é zA .tá widővet arsálozárbá ódagargem nebieséggüfe% 

"av italugnah ,imlezré sejlet wenima ,lé%eb lőrimsa+o sé ,zén égöm weg 
ttotílláe%%ö gelienez srev A .iq őtehzejef men lavó% amlatrat i'lökre 

.wizoktanov eré%ége gáliv a sé ,nődi za tá leví lekkepéq őtetjes 
 
 

 atsinoi××erpmI 
 (elef ősle .% .33 _ adamrah óslotu .% .111123) 

 
.sélezpékle sejletőre ,ttot%ofgem lótkosázlút segésőslüq a lüse!évré ttI 

 
őnétröt nokís sőtteq gásólav a ,atalugnah sélekézré za nabmoladori zA 

raka lóbtanallip A .léc a asádagargem wosámo!eb ótuf a ,asálozárbá 
.lekke%értalugnah ttodlo événez inetmeret togásólavékkörö 

 

Szecessziós 
(XIX. sz. utolsó harmada – XX. sz. kezdete) 

 
Ekkor valósulnak meg az elszakadásra irányuló törekvések. Vakmerő úji- 
tások, formabontások és formateremtések jellemzők erre a korra. 
Világnézete művészetközpontú. 
 
Irodalma eredetileg naturalista jellegű, majd furcsa túlzásokba eső. 
Mivel új feladatokra nem alkalmas a régi irodalmi formakincs, jelszava 
lesz a szakítás az elmúlt korok avult és célszerűtlenné vált ízlésével. 
Később a célszerűség, halálvággyal telt életérzés s a túlfűtött érzékiség 
a vezérelve. 
 
 

Szimbolista 
(XIX. sz. vége – XX. sz. első harmada) 

 
Itt történik a lényeges és lényegtelen elhagyása, és csak a felszínből le- 
het következtetni a belsőre. 
 
Az irodalomban a hangsúly az értelmi jellegű, a valóságot mélyebb ösz- 
szefüggéseiben megragadó ábrázolásra tevődik át. Az észlelhető jelensé- 
gek mögé néz, és olyasmiről beszél, aminek teljes érzelmi, hangulati vagy 
erkölcsi tartalma szóval nem fejezhető ki. A vers zeneileg összeállított 
sejtető képekkel ível át az időn, és a világ egészére vonatkozik. 
 
 

Impresszionista 
(XIX. sz. utolsó harmada – XX. sz. első fele) 

 
Itt érvényesül a külsőséges túlzásoktól megfosztott, erőteljes elképzelés. 
 
Az irodalomban az érzékelés hangulata, a valóság kettős síkon történő 
ábrázolása, a futó benyomások megragadása a cél. A pillanatból akar 
örökkévalóságot teremteni zenévé oldott hangulatrészekkel. 
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 (atsidragtnava) atsibuQ 
 (adamrah ősle .% .33 _ ejele .% .33) 

 

-rét ólav zohsám"e sé nebétezekre% wa"rát a tége!él ősleb gásólav A 
.ajtál nabásázoktanov ileb 

neletséggüfe%%ö galó%tál ,tteze+eh éllem sám"e za nabmoladori zA 
.lüse!évré asáloroslef űre%teltö ,asáznájrub wotalodnog 

 
 

 (atsidragtnava) atsirutuF 
 (epezöq .% .33 _ etedzeq .% .33) 

 

.aka%roq sétíseipég ólámroftá tetelé irebme za sé aigrene neltelémíq A 
,wűteb ózotláv a :segeldősle za sátnobamrof segésőslüq a nabmoladori zA 

.%el géssebes a e!émlé ságzom A .gésűjedi"e za sé etelübrög woros a 
-lem a ,wáj"ah nabtopallá sete%émret tevenőf a :sét%ekre%tadnom jÚ 

takava% a sé ,gem wirűt nabkala ivénegi wa' tégi za ,wilrötle tevenkél 
.sumzinatlumi% a ejőzmellej őf wi"E .wázzamlakla avlábod arsám"e 

 
 

 (atsidragtnava) atsinoi%%erp%kE 
 (adamrah ősle .% .33 _ ejele .% .33) 

 

-ej ttI .tsálozárbá útnopzökrebme za witmeretgem arjú nebődi za nebbE 
,tál menah ,zén men %évűm A .wepéq ttotí"an arisáiró za gem wennel 

.sereq menah ,lálat men ,létá menah ,dnomle men 
-láiklef ,wó%taludni :wenlüse!évré wosátah sejletőre za nabmoladori zA 

-re% neőrétle lótsosáko% A .wégi őzejefiq togássamlagzom a sé wosát 
.togásttotagzi za sé tegéstlüseklel a witetlekézré wepéq ózlút ttet%eq 

 
 

 (atsidragtnava) atsilaerrü° 
 (adamrah widosám .% .33 _ adamrah ősle .% .33) 

 

.roq a ze gem ajtísólav tásátijúgem wo!ámo"ah iamrof sé imlatrat A 
,őzere%dner natvle! a sé %é za wájlo'pakiq galó%tál nabmoladori zA 

-okla za wisereq nabmolá za ,nabgáliv ittalatadut a sé ,tépere% ózotálroq 
.tá "em absumzilamrof lügév taz!ári zA .tájdóm neltevzöq ,sönöt%ö sát 

 

Kubista (avantgardista) 
(XX. sz. eleje – XX. sz. első harmada) 

 
A valóság belső lényegét a tárgyak szerkezetében és egymáshoz való tér- 
beli vonatkozásában látja. 
Az irodalomban az egymás mellé helyezett, látszólag összefüggéstelen 
gondolatok burjánzása, ötletszerű felsorolása érvényesül. 
 
 

Futurista (avantgardista) 
(XX. sz. kezdete – XX. sz. közepe) 

 
A kíméletlen energia és az emberi életet átformáló gépiesítés korszaka. 
Az irodalomban a külsőséges formabontás az elsődleges: a változó betűk, 
a sorok görbülete és az egyidejűség. A mozgás élménye a sebesség lesz. 
Új mondatszerkesztés: a főnevet természetes állapotban hagyják, a mel- 
léknevet eltörlik, az igét csak igenévi alakban tűrik meg, és a szavakat 
egymásra dobálva alkalmazzák. Egyik fő jellemzője a szimultanizmus. 
 
 

Expresszionista (avantgardista) 
(XX. sz. eleje – XX. sz. első harmada) 

 
Ebben az időben újra megteremtik az emberközpontú ábrázolást. Itt je- 
lennek meg az óriásira nagyított képek. A művész nem néz, hanem lát, 
nem elmond, hanem átél, nem talál, hanem keres. 
Az irodalomban az erőteljes hatások érvényesülnek: indulatszók, felkiál- 
tások és a mozgalmasságot kifejező igék. A szokásostól eltérően szer- 
kesztett túlzó képek érzékeltetik a lelkesültséget és az izgatottságot. 
 
 

Szürrealista (avantgardista) 
(XX. sz. első harmada – XX. sz. második harmada) 

 
A tartalmi és formai hagyományok megújitását valósítja meg ez a kor. 
Az irodalomban látszólag kikapcsolják az ész és a nyelvtan rendszerező, 
korlátozó szerepét, és a tudatalatti világban, az álomban keresik az alko- 
tás ösztönös, közvetlen módját. Az irányzat végül formalizmusba megy át. 
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 wábihsulítS 
 

(alo"nop) ga!ah sé naltatnop egésneltezemle"ef sádoklodnog A 
.ze!émdere tsárí "av tedé%eb 

 
:wábih segéstehel A 

 
 (atalán%ah wava% segelsölöf) .sátíropa%ó° .1 
 (asá"ahiq meletalodnog) .gásúva%kű° .11 
 (eséltémsi za wankava% a wankozana"u) .wava%kéletlöt segelseleF .111 
 (asát%azzud segelselef ólavinadnom a) .wesézejefiq ődek%ejreT .1111 
 (talán%ah űre××étnelej sotnop men) .esét%evéte%%ö wava% úkala ólnosaH .2 
 (sázamlagof bbatlulo!ob lénételleq a) .gésse!émlüröQ .12 
 (ernednim asázamlakla talán%ahó% sonoza) .sát%ofkétrÉ .112 
 (asázamlakla sézejefiq sotnop neőlleq men) .esézőllem gássotaba% A. 1112 
 (gárivó% serü űtelekzöq ,naltamlatrat) .asázamlakla we+ehzöQ .11112 
 (atalán%ah wava% ttevtá lőbvle! sám) .asálán%ahlef wemele negedI .3 

 
 

 ete%évűm sásavlo zA 
 

x mes "av i%évűm sátokla "e "oh , e-őtehremsileF :sédréq őtevpalA 
 

:waótahloros abtropo' moráh wótokla zA 
 

 .őlevdekűM .1 
 .rebmeretseM .11 
 .%évűM .111 

 
,sognallas lüneletní% ,ilüklén teremsika% ,neltelü%éklef őlevdekűm A 

-ná%ój nabiasárÍ .armoladori za tnim ,soráq evzén arágamnö bbákni ika 
.neletpéq ersédőljef ed ,setelü'eb sé úkéd 

 
,ótál levéme% iknednim ,őzekledner men lekkelél iőtlöq rebmeretsem A 

t!éger tlámrofgem nesetelülef ,őremsi tsádut segéskü% zehgésretsem a 
nájalat gássonálatlá zA .arásátíkalaiq sélzí imladori za se+é%ev ika ,órí 

.tiesédréq ógáv ebge!él moladasrát a le izétni lakkava% serü sé gozom 
 

,ólámrofgem nese!égi tievűm ,őremsi tiegés+ém welél a %évűm A 
Ytadagamnö gem dremsiy za %et tegele ika ,ikalav őlélút e%%em tároq 

.tál levéme% tájas a levim ,wan'narap i'lökre bbasotnofgel 

Stílushibák 
 
A gondolkodás fegyelmezetlensége pontatlan és hanyag (pongyola) 
beszédet vagy írást eredményez. 
 
A lehetséges hibák: 
 
  1. Szószaporítás. (fölösleges szavak használata) 
  2. Szűkszavúság. (gondolatelem kihagyása) 
  3. Felesleges töltelékszavak. (ugyanazoknak a szavaknak az ismétlése) 
  4. Terjeszkedő kifejezések. (a mondanivaló felesleges duzzasztása) 
  5. Hasonló alakú szavak összetévesztése.(nem pontos jelentésszerű használat) 
  6. Körülményesség. (a kelleténél bonyolultabb fogalmazás) 
  7. Értékfosztás. (azonos szóhasználat alkalmazása mindenre) 
  8. A szabatosság mellőzése. (nem kellően pontos kifejezés alkalmazása) 
  9. Közhelyek alkalmazása. (tartalmatlan, közkeletű üres szóvirág) 
10. Idegen elemek felhasználása. (más nyelvből átvett szavak használata) 
 
 

Az olvasás művészete 
 
Alapvető kérdés: Felismerhető-e , hogy egy alkotás művészi vagy sem ? 
 
Az alkotók három csoportba sorolhatóak: 
 
 1. Műkedvelő. 
 2. Mesterember. 
 3. Művész. 
 
A műkedvelő felkészületlen, szakismeret nélküli, színtelenül sallangos, 
aki inkább önmagára nézve káros, mint az irodalomra. Írásaiban jószán- 
dékú és becsületes, de fejlődésre képtelen. 
 
A mesterember költői lélekkel nem rendelkező, mindenki szemével látó, 
a mesterséghez szükséges tudást ismerő, felületesen megformált regényt 
író, aki veszélyes az irodalmi ízlés kialakítására. Az általánosság talaján 
mozog és üres szavakkal intézi el a társadalom lényegbe vágó kérdéseit. 
 
A művész a lélek mélységeit ismerő, műveit igényesen megformáló, 
korát messze túlélő valaki, aki eleget tesz az „ismerd meg önmagadat” 
legfontosabb erkölcsi parancsnak, mivel a saját szemével lát. 
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 wojafűm A 
 

lámrof géssözöq a te+ema ,sátokla iné"e nétni% ekémret sétlökpén A 
-eq ebézeq wőtjű" a erima "í ,lukala sé dejret notú sete%émreT .bbávot 

,sogáliv rám galimlatrat sé ,lut%itel esézejefiq wesézré za ,lür 
.sönöt%ö űm ttozohertél "í zA .wereq sé ttozorátah 

 
:nav asálunávli!gem eléfbböT 

 
 .lad A .1 
 .esem A .11 
 .eger A .111 
 .adnom A .1111 
 (talat%apat "av gászagi űtelekzöq ,sotaludrof ,divör) .sádnomzöq A .2 
 (nesetelélme% zemellej tetez+eh "av tamlagof segésnözöq) .sáló% A .12 
 (wosumgir isárájődi , -ódólofú' , -imladokal , -sokétáj) .akódnom A .112 

 
.si adallabpén a wizotratedI .lukala nasotama+of egevö% ladpén A 

.lusodóm nétni% +ema ,tenétröt ttevtá lőrdlöflüq "av tlálatiq esem A 
 

:nav atazotláv moráh wenéger A 
 

 a ivö% éröq "rát "av +éme% ővélgem zE .egerpén A .a 
 .tetenétröt tlálatiq eri!bböt 
 -nelej ite%émret ,lőrésézekteleq gáliv A (%otím) .egertih A .b 
 .ló% lőrkegés 
 zehketne% sám sé zohsuzéJ ,zehnetsI (adnegel) .egerado' A .c 
 .!émese (ódnasavlo) ódólo'paq zohkádo' "av 

-ah ózoglodlef togásólav imlenétröt ólupala netezekélme ipén adnom A 
 wniekélme sosárí za levim ,dejret arjá%-lórjá° .!ámo"  
 (takniádnomtedere za dsál) .tlüsimmesgem egésbböt ómo!lút  

 
wenételkésrémrév a őtlöq A .winű%gem epere% géssözöq a lénsétlökűm A 
nebődi "av ,t!émese tlétá za azzoglodlef lannoza "av neőlelefgem 

.nasotadut neppéknednim ed ,tsátokla za ertél azzoh bbőséq 
 

A műfajok 
 
A népköltés terméke szintén egyéni alkotás, amelyet a közösség formál 
tovább. Természetes úton terjed és alakul, így amire a gyűjtők kezébe ke- 
rül, az érzések kifejezése letisztul, és tartalmilag már világos, határozott 
és kerek. Az így létrehozott mű ösztönös. 
 
Többféle megnyilvánulása van: 
 
 1. A dal. 
 2. A mese. 
 3. A rege. 
 4. A monda. 
 5. A közmondás. (rövid, fordulatos, közkeletű igazság vagy tapasztalat) 
 6. A szólás. (közönséges fogalmat vagy helyzetet jellemez szemléletesen) 
 7. A mondóka. (játékos- , lakodalmi- , csúfolódó- , időjárási rigmusok) 
 
A népdal szövege folyamatosan alakul. Idetartozik a népballada is. 
A mese kitalált vagy külföldről átvett történet, amely szintén módosul. 
 
A regének három változata van: 
 
 a. A néprege. Ez meglévő személy vagy tárgy köré szövi a 
    többnyire kitalált történetet. 
 b. A hitrege. (mítosz)  A világ keletkezéséről, természeti jelen- 
    ségekről szól. 
 c. A csodarege. (legenda)  Istenhez, Jézushoz és más szentekhez 
    vagy csodákhoz kapcsolódó (olvasandó) esemény. 
A monda népi emlékezeten alapuló történelmi valóságot feldolgozó ha- 
  gyomány. Szájról-szájra terjed, mivel az írásos emlékeink 
  túlnyomó többsége megsemmisült. (lásd az eredetmondáinkat) 
 
A műköltésnél a közösség szerepe megszűnik. A költő a vérmérsékletének 
megfelelően vagy azonnal feldolgozza az átélt eseményt, vagy időben 
később hozza létre az alkotást, de mindenképpen tudatosan. 
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 iámrof sézejefiq iaríl A 
 

 (srev őtehtísénezgem ,samlakla ersélkené) .lad A .1 
 (sédeklémle őznöt%ö arsádoklodnog ,útalugnah sotanáb) .aigéle zA .11 
 (nognah ttedekleme sálat%agam tlüseklel óló% zeh+éme%) .adó zA .111 
 (nabámrof daba% sámotál se+édevne%) .aidó%par A .1111 
 (gésse'löb sőpí' ,ttoba% erkű% ammargipe za) .eksőlev A .2 

 
 

 iámrof sélé%eble sesrev A 
 

 .%ope zA .1 
 (asáríel wesénétröt irebme ú!ára"an) .%ope isőh A .a 
 (lekkösőh neletkétnelej ajáidórap %ope za) .%opegív A .b 
 (!éger sesrev űtezekre% azal) .%ope sukitnamor A .c 
 (tenétröt bbesiq ódónof éröq wokala setezgellej) .sélé%eble iőtlöq A .11 
 (nátu telé isulaf tdogu! ,sednö' lüneltűre%ólav a ságrávós) .llidi zA .111 
 (sélé%eble őtetdökrö!ö" ,semlezré ,divör ,útalugnah sűred) .cnámor A .1111 
 (péq so+ámoh ,tledrötté% ólupala nosátah iklel) .adallab A .2 

 
 

 iámrof sélé%eble iazórp A 
 

 .!éger A .1 
 

 (si "ünűb a wizotratedi ;gelőslüq asáríel we!émese) .!égerdnalaq A .a 
 (si sukirita% tehel ze ;widó%táj nebnelej a) .!éger imladasrát A .b 

 (asátatumeb sejletgéssőlelef wanámladasrát tlúm a) .!éger imlenétröt A .c 
 (esem ólosój tővöj mukit%atnaf so!ámodut a) .!éger sukit%atnaf A .d 

 (asárátlef tél ittalatadut tlámrof latlá sros a) .!éger izjarkelél A .e 
 (sálukala őnétröt arásátah we!émlé őzöbnölüq) .!égersédőljef A .f 
 (asálozárbá wanácrah wekédezmen a sé sélkörötá za) .!égerdála' A .g 
 (nebketez+eh tlezpékle we+éme% sukitnamor) .!éger itenétröt A .h 
 (sézmele setel%ér ótál ebéklel wokala tlámrofgem) .!éger atsilaer A .i 
 (gésttezeletökle ittellem wegetér sé wetelémle) .!éger!ári zA .j 
 (!égersiq a bba%%oh ,talocraq a ajámrof bbedivör) .sélé%eble zA .q 

A lírai kifejezés formái 
 
1. A dal. (éneklésre alkalmas, megzenésíthető vers) 
2. Az elégia. (bánatos hangulatú, gondolkodásra ösztönző elmélkedés) 
3. Az óda. (személyhez szóló lelkesült magasztalás emelkedett hangon) 
4. A rapszódia. (szenvedélyes látomás szabad formában) 
5. A velőske. (az epigramma szűkre szabott, csípős bölcsesség) 
 
 

A verses elbeszélés formái 
 
1. Az eposz. 
 a. A hősi eposz. (nagyarányú emberi történések leírása) 
 b. A vígeposz. (az eposz paródiája jelentéktelen hősökkel) 
 c. A romantikus eposz. (laza szerkezetű verses regény) 
2. A költői elbeszélés. (jellegzetes alakok köré fonódó kisebb történet) 
3. Az idill. (sóvárgás a valószerűtlenül csöndes, nyugodt falusi élet után) 
4. A  románc. (derűs hangulatú, rövid, érzelmes, gyönyörködtető elbeszélés) 
5. A ballada. (lelki hatáson alapuló széttördelt, homályos kép) 
 
 

A prózai elbeszélés formái 
 
1. A regény. 
 
 a. A kalandregény. (események leírása külsőleg; idetartozik a bűnügy is) 
 b. A társadalmi regény. (a jelenben játszódik; ez lehet szatirikus is) 
 c. A történelmi regény. (a múlt társadalmának felelősségteljes bemutatása) 
 d. A fantasztikus regény. (a tudományos fantasztikum jövőt jósoló mese) 
 e. A lélekrajzi regény. (a sors által formált tudatalatti lét feltárása) 
 f. A fejlődésregény. (különböző élmények hatására történő alakulás) 
 g. A családregény. (az átöröklés és a nemzedékek harcának ábrázolása) 
 h. A történeti regény. (romantikus személyek elképzelt helyzetekben) 
 i. A realista regény. (megformált alakok lelkébe látó részletes elemzés) 
 j. Az irányregény. (elméletek és rétegek melletti elkötelezettség) 
 k. Az elbeszélés. (rövidebb formája a karcolat, hosszabb a kisregény) 
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 .amárd A .11 
 

 (lekkegésseletöq a sé lassros a sézöktüe%%ö) .amárd suki%%alq A .a 
 (arkoglod naltaráv a a%aláv mellej a) .amárd i-ríp%kes A .b 
 (nebknütelélme% asázotláv wo!o%iv galtá za) .amárd iráglop A .c 

 
 

 ajafűm amárd A 
 

 (asákub űre%géskü% sé emledzüq rebme ődeklemeiq a) .aidégart A .1 
 (űmní%pén a sé tazóhob a :iatazotláv ;sádlogemmolado!ob) .wétájgív A .11 
 (evtetzötlö abámrof iamárd talodnog itele'löb) .!émetlöq iamárd A .111 

 
 

 nárátah moladoripé% A 
 

 (asát%aláviq ge!él a lőbégemöt we!émese za) .sárítenétröt A .1 
 (sézeketré úsátígálivgem iné"e ,ú"rát őzöbnölüq é%%e za) .!ámlunat A .11 
 (se!éger sé sogásólav tehel) .zjartelé zA .111 
 (ólomá%eb őt%ejretteremsi ittalazív sé -dlöf ,idlöfzará%) .sáríeltú zA .1111 
 (sétleksátah űre%ődi ,őröterge!él ,sejletgéssőlelef) .sárígásjú zA .2 
 (ajloságofiq tevűm a menah ,t+éme% a en ete%évűm sukitirq a) .taláríb A .12 
 (dé%eb sava%őlé ,ótláviq tsédőlkedré ,űjere őző"gem) .talkonó% A .112 
 (asádnom divör ,sőlev werebme "an) .egióllá% A .1112 

 
 

 sátídrofűm A 
 

tájas a esétetlütá i%évűm sátokla imladori űvle! negedi sátídrofűm A 
.lámrof wa' ,tokla men ika ,+éme% na+o ótídrofűm A .erknüvle! 

.tiegészéhen sétnö abámrof a wa' ,izré men tázál sátokla zA 
amrof tnelej tsávuklagem se+emalav aros nednim sátídrof sesrev Ay 

.llecraM wedeneB ajtíllá _ Ytzöq molatrat sé 
 
 

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ 

2. A dráma. 
 
 a. A klasszikus dráma. (összeütközés a sorssal és a kötelességekkel) 
 b. A shakespeare-i dráma. (a jellem válasza a váratlan dolgokra) 
 c. A polgári dráma. (az átlag viszonyok változása szemléletünkben)  
 
 

A dráma műfaja 
 
1. A tragédia. (a kiemelkedő ember küzdelme és szükségszerű bukása) 
2. A vígjáték. (bonyodalommegoldás; változatai: a bohózat és a népszínmű) 
3. A drámai költemény. (bölcseleti gondolat drámai formába öltöztetve) 
 
 

A szépirodalom határán 
 
1. A történetírás. (az események tömegéből a lényeg kiválasztása) 
2. A tanulmány. (az esszé különböző tárgyú, egyéni megvilágítású értekezés) 
3. Az életrajz. (lehet valóságos és regényes) 
4. Az útleírás. (szárazföldi, föld- és vízalatti ismeretterjesztő beszámoló) 
5. Az újságírás. (felelősségteljes, lényegretörő, időszerű hatáskeltés) 
6. A bírálat. (a kritikus művészete ne a személyt, hanem a művet kifogásolja) 
7. A szónoklat. (meggyőző erejű, érdeklődést kiváltó, élőszavas beszéd) 
8. A szállóige. (nagy emberek velős, rövid mondása) 
 
 

A műfordítás 
 
A műfordítás idegen nyelvű irodalmi alkotás művészi átültetése a saját 
nyelvünkre. A műfordító olyan személy, aki nem alkot, csak formál. 
Az alkotás lázát nem érzi, csak a formába öntés nehézségeit. 
„A verses fordítás minden sora valamelyes megalkuvást jelent forma 
és tartalom közt” – állítja Benedek Marcell. 
 
 
Kispest, 2004. fergeteg havában 
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Melléklet 
 

telkélleM 



 
 
 
 
 
 
           A jelalakok az energia égi üzenetét hordozzák. 
           A két K betű alkalmazása – Magyar Adorján 
           szerint a szóban → k , a szó végén → K 
 
 
Ősi írásunk betűsora 
 
 
A – Á – eB – eC – eCs és eD, 

E – É – eF – eG – eGy és eH, 

I – Í – eJ – két eK és eL, 

s jön sorban a többi jel: 

eLy – M – eN – eNy – O – Ó – Ö – Ő, 

eP – eR – eS – eSz – eT – eTy is jő' , 

U – Ú – Ü – Ű – eV – eZ – eZs — kész, 

észbe róni ne is nehéz. 
 
 
Égeraracsa, 2005. napisten havában 
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           Hangírásunk az egyes hangokat 
           külön latin betűvel jelöli. 
           Az ly csak írásban más, kiejtve: j 
 
 
A magyar ABC 
 
 
A – Á – Bé – Cé és a Csé, 

Dé – Dzé – Dzsé – E és az É, 

eF – Gé – Gyé – Há – I – Í – Jé, 

Ká – eL, s megy az ábécé: 

eLy – eM – eN – eNy – O – Ó – Ö – Ő, 

Pé – eR – eS – eSz – Té – Tyé is jő' , 

U – Ú – Ü – Ű – Vé – Zé meg Zsé, 

és ezzel kész az ábécé. 
 
 
Kispest, 2004. december 4. 
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sétí%égeiQ 



 ,terégi za óbmib A 
 sélüsejleteb a gáriv a 

 
 
 
 

lórá=ór A 
(wámrofroq) 

 
 
 

 suki%%alQ 
 1 

 
 

,rám t+ádaka wos névdelef intagotlo wemer abkáF 
.ráv sélelögáriv "e sé zív ógo'a' ,sűh a tto máR 

,moságacaq sűred a wlah ,nabrátah a we"emebröQ 
.motál tiajgnál tamrah óg+osom a ,tnala ,e%%eM 

 
nabátalli tlúm a ajtaris evgereseq metih aglaB 
.nav rá! ah ,"e nabiavmah elev s ,tá%avat ózolo/áF 

,nésérevel wóraq itreq a lü tladaid ráhopekéB 
.névér etih wörö za ludaba% sotila' őzedegneZ 

 
;wanánoroq saraguspan őtmeret a nav etezgéV 

,wan"áv a da s ,wizederbé nabkoras a rokoba=óR 
,e!éf eme% netsi za tekeret tlöt lavátalli treM 

.eréjükse rebme za mörö za ráv _ evdü melere% tnim _ S 
 

 (weretéma%keh semír) 
 
 
 
 
 

        A bimbó az igéret, 
        a virág a beteljesülés 
 
 
 
 
A rózsáról 
(korformák) 
 
 
 
     Klasszikus 
             1 
 
 
Fákba remek oltogatni feledvén sok akadályt már, 
Rám ott a hűs, csacsogó víz és egy virágölelés vár. 
Körbemegyek a határban, halk a derűs kacagásom, 
Messze, alant, a mosolygó harmat lángjait látom. 
 
Balga hitem keseregve siratja a múlt illatában 
Fátyolozó tavaszát, s vele hamvaiban egy, ha nyár van. 
Békepohár diadalt ül a kerti karók leverésén, 
Zengedező csalitos szabadul az örök hite révén. 
 
Végzete van a teremtő napsugaras koronának; 
Rózsabokor a sarokban ébredezik, s ad a vágynak, 
Mert illatával tölt tereket az isten szeme fénye, 
S – mint szerelem üdve – vár az öröm az ember esküjére. 
 
      (rímes hexameterek) 
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 so%ná%eneR 
 11 

 
 

.aráhalav-ergév lét a ttodórtoklE 
,aránorokbmol a lüreq rézüfgáriV 

.agásgodlob a sé rebme za ludnigeM 
 

Xsádlá igé ,le jjöj ,lujúgem si dlöf A 
,sácláp!ara ől!éf tzöq iajju ú'raQ 

Xsá=ór nednim ne"el ,iq dstnob tadióbmiB 
 

Xdoraka si et ah ,tomri%a=ór wnüstniH 
,ttoda ika ,wanna téven a wüjré'íD 

XtopaN a atzohlef arká=ór a iq? ,tzA 
 
 

 sokkoraB 
 111 

 
 

,wenrebme za tá=ór ttotattuj melerüT 
,wenetsi za wátda ttü"e levéksüt eD 

,wenrem indazállef nelle sros a wiq? "oH 
.wentehel si wa%%or ,ttellem ój :wézzerÉ 

 
,metere% _ nebdlöf a wnulán nav őrevűB 

,nekeklel a árrú %el őrevűb a zE 
,negedi za tti %el ávifazah lőt+eM? 

.melezré za enneb derbélef rokimA 
 

a=ór őzerekö" nabárop wúnatréV 
,atóza rám lognál nebmelere% ,nablaD 

,attotíka%el tza őtlöq a atóiM? 
.ajórel tnári tlúm a tétele"eq "oH 

 

  Reneszánszos 
             2 
 
 
Elkotródott a tél végre-valahára. 
Virágfüzér kerül a lombkoronára, 
Megindul az ember és a boldogsága. 
 
A föld is megújul, jöjj el, égi áldás! 
Karcsú ujjai közt fénylő aranypálcás, 
Bimbóidat bontsd ki, legyen minden rózsás! 
 
Hintsünk rózsaszirmot, ha te is akarod! 
Dícsérjük a nevét annak, aki adott, 
Azt, 'ki a rózsákra felhozta a Napot! 
 
 
         Barokkos 
    3 
 
 
Türelem juttatott rózsát az embernek, 
De tüskével együtt adták az istenek, 
Hogy 'kik a sors ellen fellázadni mernek, 
Érezzék: jó mellett, rosszak is lehetnek. 
 
Bűverő van nálunk a földben – szeretem, 
Ez a bűverő lesz úrrá a lelkeken, 
'Melytől hazafivá lesz itt az idegen, 
Amikor felébred benne az érzelem. 
 
Vértanúk porában gyökerező rózsa 
Dalban, szerelemben lángol már azóta, 
'Mióta a költő azt leszakította, 
Hogy kegyeletét a múlt iránt lerója. 
 

 26 



 sókokoR 
 1111 

 
 

,watap őgle!e nógo'a~ 
.tér őlledlöz ,créb őllekéQ 

,wanallákrat wajá! lováT 
.ténötröb ajti! a=ór ttI 

 
,wölü nebéjtreq rotsoloQ 

.t%en wollah men ,ját óg+osoM 
,wölüt wizgnahlef nebtse zA 

.dzeq ingemer talli za sÉ 
 

,lokó' tomri% pan őnemeL 
.tti aragus a %ev tú'úB 
lokóbjah avgnir a=ór A 

.tiamri% ajráz avlurip S 
 
 
 

atsici%%alQ 
 2 

 
 

a=ór rebme zA 
,netér ,nnikadO 

tláv énnetsi eD 
.nebéjtreq a aM 

 
tlov tnékrebme aH 

,an%ah er"edniM 
zehme% netsi zA 
.avtízagi tteL 

 
nételü'eb "Í 

,totlof ttetje zA 
netsi za ze "oH 

.ttotlo abcódaV 
 

 (srev sekétrémődi ,semír) 

 Rokokós 
       4 
 
 
Csacsogón enyelgő patak, 
Kékellő bérc, zöldellő rét. 
Távol nyájak tarkállanak, 
Itt rózsa nyitja börtönét. 
 
Kolostor kertjében ülök, 
Mosolygó táj, nem hallok neszt. 
Az estben felhangzik tülök, 
És az illat remegni kezd. 
 
Lemenő nap szirmot csókol, 
Búcsút vesz a sugara itt. 
A rózsa ringva hajbókol 
S pirulva zárja szirmait. 
 
 
 
  Klasszicista 
          5 
 
 
Az ember rózsa 
Odakinn, réten, 
De istenné vált 
Ma a kertjében. 
 
Ha emberként volt 
Mindegyre haszna, 
Az isten szemhez 
Lett igazítva. 
 
Így becsületén 
Az ejtett foltot, 
Hogy ez az isten 
Vadócba oltott. 
 
 (rímes, időmértékes vers) 
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 seipéN 
  12 

 
 

,malá%a=ór !i'iQ 
Xwanráv ,mö"nö" ,wa' jjöJ 

wel%ivle ,welröteL 
.wanmá=ór a walda S 

 
,óbmiba=ór őlseF 

:nebdne' iken gem dgúS 
tsám ?"oha ,metere° 
.mettere% mesahoS 

 
:wanmá=ór a tá=óR 

Xerélbeq a nözzűT 
netsiój a rokkA 

.etré djam ajdlágeM 
 
 

 atsilatnemitne° 
 112 

 
 

,monáb men ed ,wetere% tsáM 
.no"á%án "e mettel wotÁ 

Xa=ór réhef ,a=ór réheF 
.abrop a tto el tlluh domri° 

 
,metelé za ttel te%é!E 

.mennebné za tekéksüt tjah S 
Xa=ór sorip ,a=ór soriP 
.atóza dár wolálat meN 

 
,wolahgem ah ,nabmotlobríS 

.wola"na za wanráv men máR 
a=ór tétös ,a=ór tétöS 

.armósropoq djam lluh amri° 

          Népies 
   6 
 
 
Kicsiny rózsaszálam, 
Jöjj csak, gyöngyöm, várnak! 
Letörlek, elviszlek 
S adlak a rózsámnak. 
 
Feslő rózsabimbó, 
Súgd meg neki csendben: 
Szeretem, ahogy' mást 
Sohasem szerettem. 
 
Rózsát a rózsámnak: 
Tűzzön a keblére! 
Akkor a jóisten 
Megáldja majd érte. 
 
 
          Szentimentalista 
          7 
 
 
Mást szeretek, de nem bánom, 
Átok lettem egy nászágyon. 
Fehér rózsa, fehér rózsa! 
Szirmod hullt le ott a porba. 
 
Enyészet lett az életem, 
S hajt tüskéket az énbennem. 
Piros rózsa, piros rózsa! 
Nem találok rád azóta. 
 
Sírboltomban, ha meghalok, 
Rám nem várnak az angyalok. 
Sötét rózsa, sötét rózsa 
Szirma hull majd koporsómra. 
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 sukitnamoR 
 1112 

 
wendlöf a a%áhof atalli a=ór A 

:wenlö si trebme loh? ,nabgáliv droz a ,ttI 
.réq temle"eQ 

,molá za %agiv %el wankoza lüde"E 
:nojllá% eréme% "oh ,segéskü% wenkikA 

.ré ta!arA 
 

,lejjé za abmorto ,etse za gete!rö° 
:lejjé% rám gnejret men tallia=ór nődiM 

.ráv arpansáM 
,dloh a tek%er návrá ,jé za gokoz ,tjahóS 
:tlov ah ,náró soktit lobmot !o%i sönűB 

.rás a tnölE 
 

,%énep mettölüröq ,nav sádabbi= somlÓ 
: x%é!ele dnim rokim? ,moráv tlanjah a wa~ 

.gém am lluh !!öQ 
,jé za rám davmahle ,egév wanta!o%I 

: Xjléf en ,wizotalli ,tamrah námri% a=óR 
.gé za lú"iq S 

 
 atsilaeR 
 11112 

 
,a=órdav a ,őpipumaH 

.goro'á nélé%tú za 
wotazotláv semen a wa~ 

.wo!osráb a iamri% 
 

zű tebe wáidrodnáv A 
.larrokob sivöta/uq 

wi%ketev _ dnim _ őtlöq ,órÍ 
.larroko'a=ór semen 

 
,űreseq "í degéskörÖ 

.a=órdav nelet!égi 
,lénzetél men ah"oh gideP 

Xanlov mes őn+áriq a 

      Romantikus 
  8 
 
A rózsa illata fohásza a földnek 
Itt, a zord világban, 'hol embert is ölnek: 
Kegyelmet kér. 
Egyedül azoknak lesz vigasz az álom, 
Akiknek szükséges, hogy szemére szálljon: 
Aranyat ér. 
 
Szörnyeteg az este, otromba az éjjel, 
Midőn rózsaillat nem terjeng már széjjel: 
Másnapra vár. 
Sóhajt, zokog az éj, árván reszket a hold, 
Bűnös iszony tombol titkos órán, ha volt: 
Elönt a sár. 
 
Ólmos zsibbadás van, körülöttem penész, 
Csak a hajnalt várom, 'mikor mind elenyész' : 
Könny hull ma még. 
Iszonyatnak vége, elhamvad már az éj,  
Rózsa szirmán harmat, illatozik, ne félj! : 
S kigyúl az ég. 
 
           Realista 
     9 
 
Hamupipő, a vadrózsa, 
az útszélén ácsorog. 
Csak a nemes változatok 
szirmai a bársonyok. 
 
A vándordiák ebet űz 
kutyatövis bokorral. 
Író, költő – mind – vetekszik 
nemes rózsacsokorral. 
 
Örökséged így keserű, 
igénytelen vadrózsa. 
Pedig hogyha nem léteznél, 
a királynő sem volna! 
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 atsilarutaN 
 3 

 
,tto nebtreq mattál tá=óR 

.ttotagu a/uq "e loh? 
,mede%el "oh ,matlodnoG 

.menetsI za djam tíges 
:né ?zib tá ,mattorgutÁ 
.névüf wrap a mat%ú'le 

 
,temejef a metröteB 

.ttel elet larrás mőpic 
,lütte%ev a=ór a trú° 

.lütefec ttogro' merév 
:tdaka%le si megni zA 

.wadah trev iq wenzén "í 
 

,tlálatgem sé be za ttöJ 
:tlálah a gem matráv men 
,mattotuf lüklén a=óR 

.mattorgu ersétíreq 
:ttoljazel ú'úb a ttO 

.ttoparah ebmekenef 
 

 sói%%ece° 
 13 

 
,wo"av ubáb ólocnát nelétöQ 
nolatavar "e wi%kef mettőlE 
,a=ór réhef a neblé% ótlokiS 

.molagrI segéspé% ,rís wnusudloQ 
 

,dará% a=ór téh avtalluh támri° 
:tláiq eksüt tto%a áttno' a wa~ 

malatlá sika' ,e'löb wönűb súBy 
YXtáifnetsI gem dotahzúro%oQ 

 
waradam amén ,ódáminátáS 

.wansá tördögrís wanmázah s mekeN 
,erteleQ-lováT ,mo"áv erteleQ 

XwansáisseM ra"am sám le nejneM 

          Naturalista 
     10 
 
Rózsát láttam kertben ott, 
'hol egy kutya ugatott. 
Gondoltam, hogy leszedem, 
segít majd az Istenem. 
Átugrottam, át biz' én: 
elcsúsztam a park füvén. 
 
Betörtem a fejemet, 
cipőm sárral tele lett. 
Szúrt a rózsa veszettül, 
vérem csorgott cefetül. 
Az ingem is elszakadt: 
így néznek ki vert hadak. 
 
Jött az eb és megtalált, 
nem vártam meg a halált: 
Rózsa nélkül futottam, 
kerítésre ugrottam. 
Ott a búcsú lezajlott: 
fenekembe harapott. 
 
  Szecessziós 
          11 
 
Kötélen táncoló bábu vagyok, 
Előttem fekszik egy ravatalon 
Sikoltó szélben a fehér rózsa, 
Koldusunk sír, szépséges Irgalom. 
 
Szirmát hullatva hét rózsa szárad, 
Csak a csonttá aszott tüske kiált: 
„Bús bűnök bölcse, csakis általam 
Koszorúzhatod meg Istenfiát!” 
 
Sátánimádó, néma madarak 
Nekem s hazámnak sírgödröt ásnak. 
Keletre vágyom, Távol-Keletre, 
Menjen el más magyar Messiásnak! 
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 atsilobmi° 
 113 

 
,wolozág nabrá'oM 

:wolovát wenetnI 
,melémeR 
Xmeréle 

 
,wotrap a wasá=óR 

:wotrat tsom ávohA 
gnál a ,ajH 

.wnálaf "an 
 

,rám mori% a lluheL 
:ráv eksüt wa' megnE 

,mörö meN 
Xmölölű" 

 
 

 atsinoi%%erpmI 
 1113 

 
,tdapásle ,tleq arlad a=ór sorip A 
.rév a tdala%iq trem ,ttel agrás sÉ 
,révtset ,detzűtiq sé tza detpéteL 

.takám a dat"ah avgáh arsagam S 
 

,ebjé so+ámoh naklah llá% tanáB 
.dloh a tniketmár lemme% sákiraQ 

,tlolad t!éf "ál +em? ,tá=ór a dettiV 
.ergév nebkelél létdörüfgem sÉ 

 
,talráp ní%a=ór :gnel tallia=óR 

.netétös tagllah rű za lüde"E 
,nejgé "oh ,nőhlef "e %atjú" tá+káF 

.talrát ilanjah a sejlet %el "Í 

      Szimbolista 
 12 
 
Mocsárban gázolok, 
Intenek távolok: 
Remélem, 
elérem! 
 
Rózsásak a partok, 
Ahová most tartok: 
Hja, a láng 
nagy falánk. 
 
Lehull a szirom már, 
Engem csak tüske vár: 
Nem öröm, 
gyűlölöm! 
 
 
  Impresszionista 
             13 
 
A piros rózsa dalra kelt, elsápadt, 
És sárga lett, mert kiszaladt a vér. 
Letépted azt és kitűzted, testvér, 
S magasra hágva hagytad a mákat. 
 
Bánat száll halkan homályos éjbe, 
Karikás szemmel rámtekint a hold. 
Vitted a rózsát, 'mely lágy fényt dalolt, 
És megfürödtél lélekben végre. 
 
Rózsaillat leng: rózsaszín párlat, 
Egyedül az űr hallgat sötéten. 
Fáklyát gyújtasz egy felhőn, hogy égjen, 
Így lesz teljes a hajnali tárlat. 
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 atsibuQ 
  11113 

 
 
 

 MOLAH * SEˇEH * ŐZEM 
XnossaH :moraka tzA 

 
 :tlov _ nav a=óR 
 .tlof sosátaH 

 
:ól%o rám roq igér A 

XÓT°ALROP a né we%eL 
 

 :eksüt sórú° 
 .ebgö%moráH 

 
:"ál +ema ,lanovröQ 

.gálivní% ttotízzI 
 

 :rá%bálcnániF 
 .rám zejefiQ 

 
xneltelév segeltesE 

.mezedner ah ,WÁMROF djaM 
 

 :egneptteli` 
 .enneb lé "áV 

 
:tnappor megésűhvlE 

.tnatrém a iröttÁ 
 

 :rúhmolabmiC 
 .rÚ nebséksüT 

 
 

           Kubista 
    14 
 
 
 
MEZŐ  ― HEGYES ― HALOM 
Azt akarom: Hasson! 
 
      Rózsa van – volt: 
      Hatásos folt. 
 
A régi kor már oszló: 
Leszek én a PORLASZTÓ! 
 
      Szúrós tüske: 
      Háromszögbe. 
 
Körvonal, amely lágy: 
Izzított színvilág. 
 
      Finánclábszár: 
      Kifejez már. 
 
Esetleges véletlen? 
Majd FORMÁK, ha rendezem. 
 
      Zsilettpenge: 
      Vágy él benne. 
 
Elvhűségem roppant: 
Áttöri a mértant. 
 
      Cimbalomhúr: 
      Tüskésben Úr. 
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 atsirutuF 
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 x _ ,inrú%tÁ 
 

 & _ ,inetrés 
 

 XXX _ .ingávgem 
 
 
 
 

 1 _ ,wéq a tneF 
 

 11\
1 _ anrab tnel 

 

 0 _ .imalav 
 
 
 
 

 đ _ ,'nin mori° 
 

 ä _ eksüt wa' 
 

 ł _ .iamlah 
 
 
 
 

   Futurista 
         15 
 
 
 
 
Átszúrni, – ? 
 
 sérteni, – &  
 
 megvágni. – !!! 
 
 
 
 
 Fent a kék, – 1 
 
 lent barna – ½ 
 
 valami. – 0 
 
 
 
 
 Szirom nincs, – – 
 
 csak tüske – + 
 
 halmai. – ∞ 
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 atsinoi%%erp%kE 
  123 

 
ejef a=ór _ XjeH _ tdallu"iQ 

,ttala paN 
:eksüt újfi _ rékö" gerÖ 

.tarakA 
 

a=ór a sé _ XjaJ _ ejéksüT 
,lé menneB 

a nógacaq rám wizmálluH 
.lével dlöZ 

 
,getü őbrév ,crah sorip ,tne° 

XgáriV ,Ó 
gem itré men tamamladjáF 

.gáliV A 
 
 

 atsilaerrü° 
 1123 

 
:mezré ed ,"áv a anllá° 

,wot a tráz 
men tréze ,tláiq talváT 

.wotahráv 
 

,teis zív ,tí%ef geleM 
,goravaq 

,deit-mé!e ,ajtál djaM 
.wo"av im 

 
telekiq a löbmöröD 

,mennebné 
ttelleq lef ,wo"av a=óR 

Xmenderbé 
 

nabávah sádlá .11233334555567 ,a'araregÉ 

           Expresszionista 
           16 
 
Kigyulladt – Hej! – rózsa feje 
Nap alatt, 
Öreg gyökér –  ifjú tüske: 
Akarat. 
 
Tüskéje – Jaj! – és a rózsa 
Bennem él, 
Hullámzik már kacagón a  
Zöld levél. 
 
Szent, piros harc, vérbő üteg, 
Ó, Virág! 
Fájdalmamat nem érti meg 
A Világ. 
 
 
          Szürrealista 
      17 
 
Szállna a vágy, de érzem: 
zárt a tok, 
Távlat kiált, ezért nem 
várhatok. 
 
Meleg feszít, víz siet, 
kavarog, 
Majd látja, enyém-tied, 
mi vagyok. 
 
Dörömböl a kikelet 
énbennem, 
Rózsa vagyok, fel kellett 
ébrednem! 
 
Égeraracsa, 1997. július 13-22. 
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