Nyíri Attila
alittA irí˘

A lélek készsége az anyanyelv,
játéka a beszéd
,vle!a!a za egés%éq welél A
dé%eb a akétáj

nelteggüf talodnog Ay
Ylőtődi sé lőtrét a
olegnA hilerB

„A gondolat független
a tértől és időtől”
Brelich Angelo

asátatzokatnobiq talodnog A

A gondolat kibontakoztatása

,wesédréq tlüremleF
;sázát%it djam
,asádlo we+etéQ
.sádaamrof

Felmerült kérdések,
majd tisztázás;
Kételyek oldása,
formaadás.

,talnosah ,dé%ebráP
;tlámrofgem lój
_ nebví "an _ ejlüreQ
Xt+ámoh a le

Párbeszéd, hasonlat,
jól megformált;
Kerülje – nagy ívben –
el a homályt!

im? ,sotnof a za meN
;tláv áttavid
talodnog a ne"eL
Xtráz sé römöt
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Nem az a fontos, 'mi
divattá vált;
Legyen a gondolat
tömör és zárt!

Kispest, 2000. január 12.

Yevle!a!a wnujá!dnim srev Ay
i!álot%oQ

„A vers mindnyájunk anyanyelve”
Kosztolányi

te%étlöq A

xtelé za tnim ,tebböt ré iM

A költészet

Mi ér többet, mint az élet?

,telgév tehel "av űre%"E

Egyszerű vagy lehet véglet,

,tehréq si gem ed ,lo'narap

parancsol, de meg is kérhet,

,tel%ér men sé %ége sika'

csakis egész és nem részlet,

,tehré mes tim rám lüklén mír

rím nélkül már mit sem érhet,

,tepékővöj ,toktit dnomle

elmond titkot, jövőképet,

,tepén ,tosros tahzóláheb

behálózhat sorsot, népet,

,temérq sobah %et arátrot

tortára tesz habos krémet,

,tetlé la””áv naltatahtlo
,tekésem a ajtlodéleb

olthatatlan vággyal éltet,
belédoltja a meséket,

,tegé laggnál ,la==árap men

nem parázzsal, lánggal éget,

_ welréq _ űh "él gimolálaH

Halálomig légy hű – kérlek –

X te%étlöq ó
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ó költészet !

Égeraracsa, 2002. augusztus 8.

,wutnábgem ro%kos tedé%eb Ay
Yahos gém tno%iv tsátagllah a
%uilicéC

X ddnom tege!él A

,rebme ra"am a úva%kű°
.regnetó% men ,ge!él :dnom tiM?
,"em ávohráb ,si %et timráB
."eq men ,ó% a sete%émreT

„A beszédet sokszor megbántuk,
a hallgatást viszont még soha”
Caecilius

A lényeget mondd !

Szűkszavú a magyar ember,
'Mit mond: lényeg, nem szótenger.
Bármit tesz is, bárhová megy,
Természetes a szó, nem kegy.

,wanój "ava wan%%or avdnoM
.wanó% a nav a+ús aláN
,eklel a gem wilí! náktiR
.estnöiq tza ,nav enneb iM?

Mondva rossznak avagy jónak,
Nála súlya van a szónak.
Ritkán nyílik meg a lelke,
'Mi benne van, azt kiöntse.

,panrásav "e ,re%"e tnétröT
xwanráj avoh wepén rokiM?
.abmolpmet A xávoh ,ávoH
.ajdnog a im weniq ,e%reP

Történt egyszer, egy vasárnap,
'Mikor népek hova járnak?
Hová, hová? A templomba.
Persze, kinek mi a gondja.

mösőremsi "e ,matdnom tniM
_ nö%ő _ tevöj lóbmolpmet A
,evréazah zohájdála~
xedé%eb pap tlov im _ :widréQ
Xtáh lőrnűb a ,tlé%eb lőriM _
:bbávot widréq ed ,ő tleleF _
,er"e wirtö" _ xttodnom tim sÉ _
XetzenellE xttodnom tim "oH _

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Mint mondtam, egy ismerősöm
A templomból jövet – őszön –
Családjához hazaérve,
Kérdik: – mi volt pap beszéde?
– Miről beszélt, a bűnről hát!
– Felelt ő, de kérdik tovább:
– És mit mondott? – gyötrik egyre,
– Hogy mit mondott? Ellenezte!

Kispest, 1999. január 12.

,lelefgem gém nebvle!ját A
lekkeze lé men vle!zöq a

A tájnyelvben még megfelel,
a köznyelv nem él ezekkel

ajúb sáknumdéges A
(talán%ahó% alo"nop)

,lótátóza si widóknáB
.attotíka%el totnápilut a "oh
,lohsám wizoglod arárá˘
.ab'rabah a ttokar tete%em bböt trem
,lánálánő tanáb a "aN
:tatza iken atdnomle retsem a trem
,lánsám tető ajtál wanbboJ
.tatzalaf lassám ,ttetelleq men levim s
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A segédmunkás búja
(pongyola szóhasználat)

Bánkódik is azótától,
hogy a tulipántot leszakította.
Nyárára dolgozik máshol,
mert több meszetet rakott a habarcsba.
Nagy a bánat őnálánál,
mert a mester elmondta neki aztat:
Jobbnak látja őtet másnál,
s mivel nem kelletett, mással falaztat.

Kispest, 2004. február 3.

tazára"aM
atóza
tnápilut
arrá!
te%em
alán
tza
tő
ttelleq

_
_
_
_
_
_
_
_

lótátóza
totnápilut
arárá!
tete%em
lánálánő
tatza
tető
ttetelleq

Magyarázat
azótától
tulipántot
nyárára
meszetet
őnálánál
aztat
őtet
kelletett

—
—
—
—
—
—
—
—

azóta
tulipánt
nyárra
meszet
nála
azt
őt
kellett

,sáláh %tehel nebtelé zA
sáláv áppaN datloh a ah

Az életben lehetsz hálás,
ha a holtad Nappá válás

even ra"am sőlne"é% A

A szégyenlős magyar neve

epere% tlov lénsétemeT
;wenékzemel ttet erme% a
,tze atlotóp emré loh? ,tloV
.wenlé lezze si am loh? ,nav s

Temetésnél volt szerepe
a szemre tett lemezkének;
Volt, 'hol érme pótolta ezt,
s van, 'hol ma is ezzel élnek.

etzirőgem wnüvle!a!A
,semedré trem ,tsáko% a tze
rebme űme% ttötüsel A
.semréme% :si even iam

Anyanyelvünk megőrizte
ezt a szokást, mert érdemes,
A lesütött szemű ember
mai neve is: szemérmes.
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Égeraracsa, 2002. augusztus 7.

a ’nis giám er+ema ,wnugnah 1113 naV
:wezE .űteb őlelefgem nebvle! nital
= ,z ,ü ,/ ,% ,ö , ! ,(j) + ,w ," ,é ,' ,á

Van 13 hangunk, amelyre máig sincs
a latin nyelvben megfelelő betű. Ezek:
á, cs, é, gy, k, ly (j), ny, ö, sz, ty, ü, z, zs

tlé%eb mesahos ra"am a na"ohA

Ahogyan a magyar sohasem beszélt

(evzekélme arnávtsI .1 wotalodnog)

(gondolatok I. Istvánra emlékezve)

,ailais a ó% ne+iM
xwüjtré men "oh ,za nav na"oh
,sugni ,lergnim ,janan ,udrU
xwüpalov "av ma' ,nom ,av ,jat

Milyen szó a sialia,
hogyan van az, hogy nem értjük?
Urdu, nanaj, mingrel, ingus,
thaj, va, mon, csam vagy volapük?

,timmes tnelej mes neki"E
.wnujab tsom nav lekkeze men
:wussahgoflef tze "oh ,zohhA
.wnunzatule lleq abtlúm a
teknütih ső s taknusárÍ
,etlörötle +áriq návtsI
wnüvle! ra"am irokka za S
.ettet tnital a ebé+eh
ej- CBA za wenvle! E
:ajtí!ozib tégés!ége%
mes ejűteb nelte"e 'niN
.arknugnah pé% moráhnezit

Egyiken sem jelent semmit,
nem ezekkel van most bajunk.
Ahhoz, hogy ezt felfoghassuk:
a múltba kell elutaznunk.
Írásunkat s ős hitünket
István király eltörölte,
S az akkori magyar nyelvünk
helyébe a latint tette.
E nyelvnek az ABC -je
szegénységét bizonyítja:
Nincs egyetlen betűje sem
tizenhárom szép hangunkra.

t!áih a tze wopap ttovíH
:wátlotóp "ú lóbsámollah
levűteb bböt nabkusárÍ
.wáttoklagem lünelet+eh

Hívott papok ezt a hiányt
hallomásból úgy pótolták:
Írásukban több betűvel
helytelenül megalkották.

,sám sé dé%eB ittolaH A
,wetzekteleq rokke we+em?
lőbédé%eb wniedőlE
.gem "í timmes wetzirő men

A Halotti Beszéd és más,
'melyek ekkor keletkeztek,
Elődeink beszédéből
nem őriztek semmit így meg.

,ailais a nátu zE
,wnár "í wat"ah wő te+ema
evtje s avrí lura"am wa~
.wn- á+á= a ze :őtehtré %el

Ez után a sialia,
amelyet ők hagytak így ránk,
Csak magyarul írva s ejtve
lesz érthető: ez a zsályá -nk.
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Égeraracsa, 2002. augusztus 20.

tazára"aM
'lömü"
vle! dni
vle! zugnut-u=dnam
vle! levtraq
vle! aniev
vle! jat-ianíq
vle! rabokin-i%aq
vle! remq-nom
vle! zénodni
segésretsem ősle za
vle! izöktezmen

Magyarázat
_ climig
_
udru
_
janan
_ lergnim
_ sugni
_
jat
_
av
_
nom
_
ma'
_ wüpalov

gimilc
urdu
nanaj
mingrel
ingus
thaj
va
mon
csam
volapük

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gyümölcs
ind nyelv
mandzsu-tunguz nyelv
kartvel nyelv
veinah nyelv
kínai-thaj nyelv
khaszi-nikobar nyelv
mon-khmer nyelv
indonéz nyelv
az első mesterséges
nemzetközi nyelv

,géstéq immes tehréf men zohhA
géshé za gédnev naltamlakla

tlov wa' nabáh!oq a imA

Ami a konyhában csak volt

_ nabánadjah _ nebőlgédneV
.azáro'av gédnev=röt "E
,téleté za élednergeM
.té%etre% wa' ezén nát?zA

Vendéglőben – hajdanában –
Egy törzsvendég vacsoráza.
Megrendelé az ételét,
Az'tán néze csak szerteszét.

,asá+ug a evöj ramaH
.atálázzoh wnügédnev a S
,álotsókgem na"oha mÁ
:ávó% évet tőzektevöQ
,wilzí men _ "í _ sá+ug a zEy
Y .wiz!áih imalav lőbbE
Xmaru ,e””ih ,tehel men zAy
Y .nav enneb dnim ,alav tneb iM?
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tazára"aM
tlúm sotama+of
|wátlán%ah gém wniedőle\
málotsókgem
dálotsókgem
álotsókgem
wólotsókgem
wotálotsókgem
wálotsókgem

Ahhoz nem férhet semmi kétség,
alkalmatlan vendég az éhség

wézén
lézén
ezén
wnézén
wetézén
wenézén

Hamar jöve a gulyása,
S a vendégünk hozzáláta.
Ám ahogyan megkóstolá,
Következőt tevé szóvá:
„Ez a gulyás – így – nem ízlik,
Ebből valami hiányzik. ”
„Az nem lehet, higgye, uram!
'Mi bent vala, mind benne van. ”

Kispest, 2002. január 27.

Magyarázat
folyamatos múlt
(elődeink még használták)
nézék
nézél
néze
nézénk
nézétek
nézének

megkóstolám
megkóstolád
megkóstolá
megkóstolók
megkóstolátok
megkóstolák

tnim ,na+o dé%eb av"az A
at%étűteb a nebsevel

A zagyva beszéd olyan, mint
levesben a betűtészta

séteglé%eB

,ga+obmogtumap dé%eb a wnützöQ
;wava%cóq noknu+a=ug
,dakale sé gerep ,gerep wnákkoR
.wandónof állanof gím?
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Beszélgetés

Köztünk a beszéd pamutgombolyag,
guzsalyunkon kócszavak;
Rokkánk pereg, pereg és elakad,
'míg fonallá fonódnak.

Égeraracsa, 2000. július 1.

tadaráó% úgnah"an A
tamlatrat ój a izőllem

A nagyhangú szóáradat
mellőzi a jó tartalmat

luro% men arsátí!oziB

xda tzí wendé%eb a ima ,za iM
.ój lüvíkdner +ema ,géssémle moniF
atráj nebnétA rokasázgáriV
.ós iakitta za :melle% sőpí' A
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Bizonyításra nem szorul

Mi az, ami a beszédnek ízt ad?
Finom elmésség, amely rendkívül jó.
Virágzásakor Athénben járta
A csípős szellem: az attikai só.

Kispest, 2003. november 30.

wa' lüklén ólavinadnoM
tehel inlé%ebéllem

Mondanivaló nélkül csak
mellébeszélni lehet

airédnoloB

tlugodlob a "oh ,tloV

Bolondéria

Volt, hogy a boldogult

,tlugodlob negimen

nemigen boldogult,

,tludnolob rokna+O

Olyankor bolondult,

.tludnolobgem gíma

amíg megbolondult.

tlugodlob a rám "Í

Így már a boldogult

,tlugodlob wa'negi

igencsak boldogult,

,tludnolob gidda treM

Mert addig bolondult,

.tludnolobeleb gím?

'míg belebolondult.

,tlugodlob a tlürÖ

Örült a boldogult,

;tlugodlob "oh ,tlürö

örült, hogy boldogult;

,tlugodlob gem tlürÖ

Örült meg boldogult,

;tlugodlobgem gíma
.tlugodlobgem ttel "í S
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amíg megboldogult;
S így lett megboldogult.

Égeraracsa, 2000. november 5.

avah getegreF
avah ótnobgéJ
avah telekiQ
avah wele°
avah terégÍ
avah netsipaN
avah sádlÁ
avah ré!eq jÚ
avah a!adlöF
avah őtevgaM
avah te%é!E
avah molÁ
wesézevenle iső

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ráunaj
ráurbef
suicrám
silirpá
sujám
suinúj
suilúj
sut%ugua
rebmetpe%
rebótko
rebmevon
rebmeced

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

...wo"av ek%üB

téven nital wopanóh A
,ettevtá si wnugáliv
:nav si wüven nölüq wnuláN
.erre _ "í _ wo"av ek%üb
,avah óhlét a ráunaJ
,ótulét a ráurbef
,őle%avat a suicráM
.óh%avat a silirpá

Büszke vagyok...

A hónapok latin nevét
világunk is átvette,
Nálunk külön nevük is van:
büszke vagyok – így – erre.
Január a télhó hava,
február a télutó,
Március a tavaszelő,
április a tavaszhó.

,ótu%avat nav nabsujáM
,suinúj a őlerá!
,avah óhrá! a suilúJ
.sut%ugua za óturá!

Májusban van tavaszutó,
nyárelő a június,
Július a nyárhó hava,
nyárutó az augusztus.

,őle%ő za "í rebmetpe°
,rebótko za óh%ő sé
,ótu%ő rám rebmevon A
.rebmeced őlelét a s

Szeptember így az őszelő,
és őszhó az október,
A november már őszutó,
s a télelő december.
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—
—
—
—
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—
—
—
—
—
—

Kispest, 1999. december 25.

Fergeteg hava
Jégbontó hava
Kikelet hava
Szelek hava
Ígéret hava
Napisten hava
Áldás hava
Új kenyér hava
Földanya hava
Magvető hava
Enyészet hava
Álom hava
ősi elnevezések

A szatíra nem nőnemű szatír

ríta% űmenőn men aríta% A

x űteb "e wa~

,aráS gem ő ,rás a tti zE

Ez itt a sár, ő meg Sára,

.arám géle rám zív a ed

de a víz már elég mára.

,apan arra ,pan a errE
.apaq a za :paq tsom tima
,atnih a gnel ,tnih tele% aH
.atnim a tnim ,tnim a "í sám

Erre a nap, arra napa,
amit most kap: az a kapa.
Ha szelet hint, leng a hinta,
más így a mint, mint a minta.

,amál wisám ,wi"e za máL

Lám az egyik, másik láma,

.amár ttese lórlaf a már

rám a falról esett ráma.

,akab a tto ,wab a llá ttI

Itt áll a bak, ott a baka,

.abab a sé bab a lef tuf

fut fel a bab és a baba.

,aluaP a men ,luaP tehel Ő
Xanuaf a bbe° xnuaf a wi%tet
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tazára"aM
tari!úg
netsi úbálek'eq "av -ól
nebégertih görög a
even igér só!a za
lakkavra% gésnetsi iedre
-görög a labbálek'eq sé
nebégertih iamór
agálivtallá wédiv a

Csak egy betű ?

Ő lehet Paul, nem a Paula,
tetszik a faun? Szebb a fauna!

Égeraracsa, 1996. november 4.

Magyarázat
_ aríta%
_ ríta%
_
_

apan
nuaf

_ anuaf

szatíra – gúnyirat
szatír – ló- vagy kecskelábú isten
a görög hitregében
napa
– az anyós régi neve
faun
– erdei istenség szarvakkal
és kecskelábbal a görögrómai hitregében
fauna – a vidék állatvilága

,es immes wanra"am Ay
Yes i!!a wentemén a
akódnom ipén

„A magyarnak semmi se,
a németnek annyi se”
népi mondóka

e'ebe'e~

Csecsebecse

,gá%ój agárd imalav meN
.'é' a :even wétájkemre"
tlov znép i'iq naólnosaH
.'éb a :even wenréllif a

Nem valami drága jószág,
gyermekjáték neve: a csécs.
Hasonlóan kicsi pénz volt
a fillérnek neve: a bécs.

,tdaramgem gém arám imA
:evteveb"e wnuva% téq a
arknumá% a imalav aH
.e'ebe'e' neletkétré

Ami mára még megmaradt,
a két szavunk egybevetve:
Ha valami a számunkra
értéktelen csecsebecse.
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Égeraracsa, 2004. november 2.

,tza wüssereq nabkailováT
nav nebknülezöq a ima

Távoliakban keressük azt,
ami a közelünkben van

né - "E

nabgáliv a lohsám loheS
,wen- né za 'nin amá% sebböt
ilekézré ra"am a wa~
.wen- né"e si t- né "e za
,abmá% sebböt gém i%et tőS

Egy - én

Sehol máshol a világban
többes száma nincs az én -nek,
Csak a magyar érzékeli
az egy én -t is egyén -nek.
Sőt teszi még többes számba,

,wené :za "í winelejgem s

s megjelenik így az: ének,

wétí!ozib bbojgel errE

Erre legjobb bizonyíték

.wené"e za :ó% a agam
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maga a szó: az egyének.

Kispest, 1998. december 19.

moráh ,vle! sé tezmen ,azaHy
Ygolod naltatahláv lótsám"e
ie'löQ

„Haza, nemzet és nyelv, három
egymástól válhatatlan dolog”
Kölcsey

mevle!

nyelvem
nelte"E

nevle!

,rí neppéksám rebme nedniM
.rátse'niq +em? ,lú! zeh'nikó°
,rebmezag a lán%ah tó% 'roQ
.ráv sédelef erievűM
inő%eleb tepé% sé tóJ
Xővöj a ze :ebkemre" A
,inzirőgem teknüvle! A
.őnlef gíma ,indabbávot S
,nav wujgnah%%ö wankava% A
;tlulo!ob men wutalán%aH
Xinle"if sé lleq inzeré wa~
.tlúm a wünneb laló%gem aH
vle! ra"am a seteléköT
;nebémelle% ,nabájpalA
,römöt ,divör sé űre%"E
.nepé tdaram tréze neppÉ

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

Egyetlen
nyelven

Minden ember másképpen ír,
Szókincshez nyúl, 'mely kincsestár.
Korcs szót használ a gazember,
Műveire feledés vár.
Jót és szépet beleszőni
A gyermekbe: ez a jövő!
A nyelvünket megőrizni,
S továbbadni, amíg felnő.
A szavaknak összhangjuk van,
Használatuk nem bonyolult;
Csak érezni kell és figyelni!
Ha megszólal bennük a múlt.
Tökéletes a magyar nyelv
Alapjában, szellemében;
Egyszerű és rövid, tömör,
Éppen ezért maradt épen.

Kispest, 2000. január 17.

etelezpéq őtlöq izagi nedniMy
Ytágáliv sotájas agam a itmeretgem
llecraM wedeneB

őre őtínevelE

„Minden igazi költő képzelete
megteremti a maga sajátos világát”
Benedek Marcell

Elevenítő erő

,tajú e-da ,si tsám e-dA

Ad-e mást is, ad-e újat,

xtelezpéq a e-tmeret sé

és teremt-e a képzelet?

, ?dnim ővélgem ,tehtmeret meN
.welezpéq tajú wülev wa'

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Nem teremthet, meglévő mind' ,
csak velük újat képzelek.

Égeraracsa, 2001. augusztus 7.

ika ed ,si ttedegéle za ,godlob ikA
godlob "oh ,sotzib men ,ttedegéle

…wantah"oflE

tekesrev őzrév ,ódóvíV
,tarakA za tlámrof
avdólníq lusaq-lüt%ereQ
.tamakja el wát"ah

Aki boldog, az elégedett is, de aki
elégedett, nem biztos, hogy boldog

Elfogyhatnak…

Vívódó, vérző verseket
formált az Akarat,
Keresztül-kasul kínlódva
hagyták le ajkamat.

:inadnom ti%%em ,te%éreM
,tneletgéV inréle
,nasúrob ,ne'löb motáleB
.tnelej neltetehel

Merészet, messzit mondani:
elérni Végtelent,
Belátom bölcsen, borúsan,
lehetetlen jelent.

,nedíle% ,nepé% wanajló°
,wava° a mette+eh
nebme+es !ális ,semletjeS
.wanazgnah návotét

Szóljanak szépen, szelíden,
helyettem a Szavak,
Sejtelmes, silány selyemben
tétován hangzanak.

násálí! ttoti! evle! sre˘y
,wnüttöj nabgatahuz
nelet'nin amén ,neletvéN
Y .wnüttögöm le tdaram

„Nyers nyelve nyitott nyílásán
zuhatagban jöttünk,
Névtelen, néma nincstelen
maradt el mögöttünk. ”

wnütlökőh bbártáh neletriHy
,netlüreq ebtétös
nokupaq wonoq ,!émekőQ
Y . nebdne' a wnut"ofle

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

„Hirtelen hátrább hőköltünk
sötétbe kerülten,
Kőkemény, konok kapukon
elfogytunk a csendben . ”

Kispest, 1966. december 26.

sám si te%étlöq a lallaD
sátagllah a sönöt%ö sé

Dallal a költészet is más
és ösztönös a hallgatás

…dnö' a típÉ

,gáliv a ttozú/nakras lőtznéP
;tsélzí za ajtíkala tavid
,vdeq a damát nelle géspé% A
Xdzén en rokka ,wi%tet men ah sé
,natlusro"lef rodos telé zA
;e+eh 'nin wanózoklodnog a
,inzőőő ,ingodad ,lleq inradaH
xenelle timalav wnütehet s
,najá!dnim lőtdnö' a wnutko%lE
;lótgásamén a léf nelej a
,teke+ehzöq lán%ah si trézE
.lóbsálotnofgem tze i%et sé

Épít a csönd…

Pénztől sarkantyúzott a világ,
divat alakítja az ízlést;
A szépség ellen támad a kedv,
és ha nem tetszik, akkor ne nézd!
Az élet sodor felgyorsultan,
a gondolkozónak nincs helye;
Hadarni kell, dadogni, őőőzni,
s tehetünk valamit ellene?
Elszoktunk a csöndtől mindnyájan,
a jelen fél a némaságtól;
Ezért is használ közhelyeket,
és teszi ezt megfontolásból.

,si erdnö' a nav géskü% gideP
;ó% ttetevle za iq leq nabba
,sétnelej wos-wos paq temletrÉ
.ótí"ó" +em? ,si ze te%évűm

Pedig szükség van a csöndre is,
abban kel ki az elvetett szó;
Értelmet kap sok-sok jelentés,
művészet ez is, 'mely gyógyító.

,zöhdlöfőlü% a wentöq wava°
;tegés"e wenzepéq leddnö' a
,wanvó teklel wo!ámo"ah A
.degét tlávgem wümletré +ém sé

Szavak kötnek a szülőföldhöz,
a csönddel képeznek egységet;
A hagyományok lelket óvnak,
és mély értelmük megvált téged.

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. szeptember 8.

xlé giddem gásatub a :sédréQ
lénbbédi za nav bbádo gém zA

x ókalsoráv ,detrÉ

,tedé%eb a itje nasomo! ika ,naV
;zém a tnim ,ó% a gerep "ú lórákja
,tré mes timmes ika ,daka si na+o mÁ
.zén lemme% moráh ernednim gidnim sé
,wnutahlunat tój wos lőtkeretsem améN
;netelé za tikráb wenetígestá
:to'ánat ój a tze ajdagof men ikA
.nebredneq a men ed ,nebnel a rebme

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

Kérdés: a butaság meddig él?
Az még odább van az idébbnél

Érted, városlakó ?

Van, aki nyomosan ejti a beszédet,
ajkáról úgy pereg a szó, mint a méz;
Ám olyan is akad, aki semmit sem ért,
és mindig mindenre három szemmel néz.
Néma mesterektől sok jót tanulhatunk,
átsegítenek bárkit az életen;
Aki nem fogadja ezt a jó tanácsot:
ember a lenben, de nem a kenderben.

Égeraracsa, 2004. május 28.

|ainóri\ sél!i'ikel A
gásabmorog díle%

A lekicsinylés (irónia)
szelíd gorombaság

…a nátza zE

Ez aztán a…

Xtárab ój a nátza zE
Xmotahdnom _ ótahzíbgem
,meré'id tégésse"Ü
.no"an _ %et timalav ah

Ez aztán a jó barát!
megbízható – mondhatom!
Ügyességét dicsérem,
ha valamit tesz – nagyon.

,alór nav ráb ,me!émeléV
:modut men inloladle
,mava% géle ázzoh ne'niN
.morúhtnal a séveq sé

Véleményem, bár van róla,
eldalolni nem tudom:
Nincsen hozzá elég szavam,
és kevés a lanthúrom.

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 23.

,ó% a ló% ná'ruf-nátruQ
ólav ze ,witré sigém

Kurtán-furcsán szól a szó,
mégis értik, ez való

wava%léF

(újszerű ballada)

xado'im zE _

– Ez micsoda?

.atamazaQ _

– Hogy' látod ezt?

.t%evön tlláka° _

– Szakállt növeszt.
– Mondd, megérted?

.derévtsetjeT _

– Tejtestvéred.

xdaba% ikeN _

– Neki szabad?

.dazagi 'niN _

– Nincs igazad.

xtő wátvíhgeM _

– Meghívták őt?

…tős ,ettetréS _

– Sértette, sőt…

xttegé gikno~ _

– Csonkig égett?

.ttegév röp A _

– A pör végett.

xnav e!évréQ _

– Kérvénye van?

.naltasavlO _

– Olvasatlan.

xdatraka tzE _

– Ezt akartad?

XdatlálatlE _

– Eltaláltad!

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

ittala dlöf _
nötröbráv

– Kazamata.

xtze dotál ?"oH _
xdetrégem ,ddnoM _

tazára"aM

Félszavak

(adallab űre%jú)

Kispest, 2004. február 10

Magyarázat
atamazaq

kazamata – föld alatti
várbörtön

,ivinevetrévé rovokkava wava~
ivinlévé%eveb "ívi %duvut avah

Csavak avakkovor évértevenivi,
hava tuvudsz ivígy beveszévélnivi

sávádavalavaH
(vle!rádam)

,ivinduvut tzava óvoJ xsávádavalavah iviM
;nóvo% ava wnüvütrévé sivi tivim
ivikráváb avah"ovoh ,zava sivi zava treveM
.nóvotjava zava lávártáváhiviq

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Havalavadávás
(madárnyelv)

Mivi havalavadávás? Jovó avazt tuvudnivi,
mivit ivis évértüvünk ava szovón;
Mevert avaz ivis avaz, hovogyhava bávárkivi
kivihávátrávál avaz avajtovón.

Kispest, 2001. február 5.

,nebő%eviq sáko%pén woS
Xnevőb ?+o 'nin ,gem wüzzirő

őzén!áel _ őzénzűtzáH

nebétese ŐZÉNZŰTZÁH
agásnokor !ál trékgem a
,zeh!égel a tagotálle
.agásadzag ne+im :wizén s
nebétese ŐZÉN˘ÁEL
,tagotál ika ,!égel a
lénielü% !áel a sé
.takokób dnom _ ttőle séréq _

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Sok népszokás kiveszőben,
őrizzük meg, nincs oly′ bőven!

Háztűznéző – leánynéző

HÁZTŰZNÉZŐ esetében
a megkért lány rokonsága
ellátogat a legényhez,
s nézik: milyen gazdasága.
LEÁNYNÉZŐ esetében
a legény, aki látogat,
és a leány szüleinél
– kérés előtt – mond bókokat.

Égeraracsa, 2001. november 25.

egéstlevűmléf ó'lo werebme zAy
ajlúmlülef ima ,lőtnednim wizótri
Ytakusádut ólupala neke!ét a
wirE tjánQ

avzomlah arábih tábiH

lu!tas nát "av ,widogadzaG
;wnüvle! ra"am pé% A
,ako őf a sétréerléF
xwnü"et tim enelle S
,ó% neletme% a gás!oziB
atalán%ah wen+eM?
ttodóvieb sé tdejretlE
.abtadutzöq a ráM
tehel rebme naltácra zA
: _ mezén na"ohrákA _
,nelettne% ed ,neletme% meN
.me!émelév a zE

nabávah te%é!e .11113711 ,tágirotaliF

„Az emberek olcsó félműveltsége
irtózik mindentől, ami felülmúlja
a tényeken alapuló tudásukat”
Knight Erik

Hibát hibára halmozva

Gazdagodik, vagy tán satnyul
A szép magyar nyelvünk;
Félreértés a fő oka,
S ellene mit tegyünk?
Bizonyság a szemtelen szó,
'Melynek használata
Elterjedt és beivódott
Már a köztudatba.
Az arcátlan ember lehet
– Akárhogyan nézem – :
Nem szemtelen, de szenttelen,
Ez a véleményem.

Filatorigát, 2014. november 14.

akukekem a erebereh A
,ű/nekreh ózotrat abájdála'
me'nebme'ne za tnim ,na+o

A herebere a mekekuka
családjába tartozó herkentyű,
olyan, mint az encsembencsem

immuh-immiH

Himmi-hummi

,lakko nálat "av ,lüklén wO

Ok nélkül, vagy talán okkal,

;lakkos no"an matzoklálat

találkoztam nagyon sokkal;

lakkoza matzoklalgof sÉ

És foglalkoztam azokkal

.lakkoglod immuh-immih a

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

a himmi-hummi dolgokkal.

Kispest, 1999. február 2.

lekközök%e őzejefiq úsát%aláv iné"E
asátíkalatá wotalodnog a winétröt

x wnussavlo na"oH

Egyéni választású kifejező eszközökkel
történik a gondolatok átalakítása

Hogyan olvassunk ?

,lemmele"if "an wnussavlO

Olvassunk nagy figyelemmel,

Xle mes timmes wnuj"ah en sé

és ne hagyjunk semmit sem el!

,nebvle!zöq a tnim ,sétje zA

Az ejtés, mint a köznyelvben,

Xne"el sotnop ,sete%émret
:tenü% a lleq neppéknedniM
.tegevö% a wüjtré nabboj
:sotnof _ nav ah _ ros óljahtÁ

természetes, pontos legyen!
Mindenképpen kell a szünet:
jobban értjük a szöveget.
Áthajló sor – ha van – fontos:

.sotama+of asásavlo

olvasása folyamatos.

wenzönöt%ö ersélétÁ

Átélésre ösztönöznek

.welejsárí igévtadnom (a)

(a) mondatvégi írásjelek.

nebgevö% a %el sétrégeM

Megértés lesz a szövegben

.nesemletré ,la++úsgnah ój

jó hangsúllyal, értelmesen.

nabávah wele% .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. április 26.

.'niq itezmen vle! Ay
,gésűmle!!öq asáloga!ahlE
Ywetév asátnorgem
őneJ rétniP

ó% a déit X gásújfI

„A nyelv nemzeti kincs.
Elhanyagolása könnyelműség,
megrontása vétek”
Pintér Jenő

Ifjúság ! tiéd a szó

,wnügéstlevűm a so!áiH
.taknázah pé% wüjremsi meN
,wnüpél eb+em? ,lót+ámoh A
.tahtál men gém nát%it ikneS

Hiányos a műveltségünk,
Nem ismerjük szép hazánkat.
A homálytól, 'melybe lépünk,
Senki tisztán még nem láthat.

,er"e tíkav si gásjú zA
;nalatra"am wüsélzöq A
,evdeq-e!éq azzoh "ohA
.nav ajgnar "an wanó% lognA

Az újság is vakít egyre,
A közlésük magyartalan;
Ahogy hozza kénye-kedve,
Angol szónak nagy rangja van.

ttevebnö'löq eléfnedniM
,wnulán%ahlef tö"nö"gevÜ
,teke'niq a evéterléF
.wnutnámé" a revehle sÉ

Mindenféle kölcsönbevett
Üveggyöngyöt felhasználunk,
Félretéve a kincseket,
És elhever a gyémántunk.

,melede%ev géle tti naV
,lüleb-lüvíq lleq inzókriB
,mezré "ú +em? _ wangásra"aM
.lürekis ze _ levvle! a "E

Van itt elég veszedelem,
Birkózni kell kívül-belül,
Magyarságnak – 'mely úgy érzem,
Egy a nyelvvel – ez sikerül.

:jle"if ,agásújfi mázaH
Xwnutaláglo% tá weté"eV
_ lleq im? ,nednim sé _ wőzrővle˘
.wnulahgem ah ,djam wet%el iT

Hazám ifjúsága, figyelj:
Vegyétek át szolgálatunk!
Nyelvőrzők – és minden, 'mi kell –
Ti lesztek majd, ha meghalunk.

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. április 21.

téq indut inrí sé zohsárí za inetrÉy
,molagof őse e%%em +o lótsám"e
Yintere% sé innel wensemlere% tnim
iakóJ

srev a damát "Í

,esételü% talodnog a őslE
;evlégsereq _ temír "e zát%áp zA
:ermír a tlálatár rám rokimA

„Érteni az íráshoz és írni tudni két
egymástól oly messze eső fogalom,
mint szerelmesnek lenni és szeretni”
Jókai

Így támad a vers

Első a gondolat születése,
Az pásztáz egy rímet – keresgélve;
Amikor már rátalált a rímre:

.előleb srev %el "í ,lü%égeiQ

Kiegészül, így lesz vers belőle.

nabávah ré!eq jú .23711 ,tsepsiQ

Kispest, 2015. augusztus 30.

„A jó bűnbak olyan, mint a villámhárító:
levezeti a felesleges feszültséget, s
békességet teremt maga körül”
Immermann Károly

:ótíráhmálliv a tnim ,na+o wabnűb ój Ay
s ,tegéstlü%ef segelselef a itezevel
Ylüröq agam tmeret tegéssekéb
+oráQ namremI

…tlov tremsI

avrú% wo"av edI
:ebégév réke% A
,t!ámokar a motraT
.el _ melőt _ tehlőd men

Ismert volt…

Ide vagyok szúrva
A szekér végébe:
Tartom a rakományt,
nem dőlhet – tőlem – le.

melüklén amla% A
,andoknaltácnokar
ebgerém ne+im XűH
.adzag a anlurug

A szalma nélkülem
rakoncátlankodna,
Hű! milyen méregbe
gurulna a gazda.

tereke% a atkaR
;acnojfi ,ejgerö
,wo"av dúr arámroF
.acnokar gem ervén

Rakta a szekeret
öregje, ifjonca;
Formára rúd vagyok,
névre meg rakonca.

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 30.

za agástrázle izjardlöf ját A
wanásádaramnnef sárájvle! a ako

A táj földrajzi elzártsága az oka
a nyelvjárás fennmaradásának

őgnez isoraQ

:attatraf wa' ?egger mápA
.absoraQ ?eq i!dörüf
,soraQ a tti :táh mettü"?E
.sorakat nellim wiccál

Apám regge' csak fartatta:
fürödnyi ke' Karosba.
E'gyüttem hát: itt a Karos,
láccik millen takaros.

,malour ?odnog tim ikrákA
.arou"rep wollá mën üq
,sogam nallo ?ám pan a treM
.sogalopuh mëtset elöüt

Akárki mit gondo' ruolam,
kü nëm állok pergyuora.
Mert a nap má' ollan magos,
tüöle testëm hupolagos.

,out siq wos-wos ?ebéjöüdrüF
.oulli"áq wünneb !e'nin
,töüdi za né möt?öt ?ebziV
.töüdnis a mëzin nanno

Fürdüöjébe' sok-sok kis tuo,
nincseny bennük kágyilluo.
Vizbe' tö'töm én az idüöt,
onnan nizëm a sindüöt.

ánabvah a!adlöf .233334555567 ,a'araregÉ

tazára"aM
integrüs
sorakalaZ
mettöjle
wi%tál
ne+im
malór
őgevel daba%
rám
na+o
előt
soga+óh
ót
agi' neletzem
ődi
pére'

Karosi zengő

_
intatraf
_
soraQ
_
mettü"?e
_
wiccál
_
nellim
_
malour
_
ó"rep
_
?ám
_
nallo
_
elöüt
_ sogalopuh
_
out
_
ólli"áq
_
öüdi
_
ődnis

Égeraracsa, 1995. szeptember 16.

Magyarázat
fartatni
Karos
e'gyüttem
láccik
millen
ruolam
pergyó
má'
ollan
tüöle
hupolagos
tuo
kágyilló
idüö
sindő

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sürgetni
Zalakaros
eljöttem
látszik
milyen
rólam
szabad levegő
már
olyan
tőle
hólyagos
tó
meztelen csiga
idő
cserép

„A civilizáció a művészet
halálát jelenti”
Jókai

te%évűm a óicázilivic Ay
Yitnelej tálálah
iakóJ

ságoráq iőséQ

Késői károgás

,wosáló%ját a wennűtlE
.werebme za wilne"é%
:gereke! vle! neletní°
.wos a ttel zobod VT a

Eltűnnek a tájszólások,
szégyenlik az emberek.
Színtelen nyelv nyekereg:
a TV doboz lett a sok.

lunaltatahzotratlef "Í
.wisávle gellej i+eh
,wisám 'nin ette+eh sÉ
.lumo! ttotíso!ávba% a

Így feltartozhatatlanul
helyi jelleg elvásik.
És helyette nincs másik,
a szabványosított nyomul.

,walaf%aláv a wetlődeL
.ttotujtá neltezí za
, _ ttodutzöq ráb _ gem wüstrÉ
.wava% tnim bböt dé%eb a "oh

nabávah getegref .12711 ,tsepsiQ

Ledőltek a válaszfalak,
az ízetlen átjutott.
Értsük meg – bár köztudott – ,
hogy a beszéd több mint szavak.

Kispest, 2006. január 26.

71111 tnim ,bböt e'nikó%pala wnüvle˘
inetíse!éf lleq men ed ,sevé

sázogaregi sőtteQ

:aimédakA za gom%iP
.wanlárbab wa' levvle!zöq A
,wnutaz!ámroq gommac nassaL
xwanráv eriM .gnappal wnutlúM
,sédeseklel a gobol meN
;melle% a ttel i%umalA
lekkerebme a"opip ?+I
xmennel táh "í lleq á%%almaM

Nyelvünk alapszókincse több, mint
4000 éves, de nem kell fényesíteni

Kettős igeragozás

Piszmog az Akadémia:
A köznyelvvel csak babrálnak.
Lassan cammog kormányzatunk,
Múltunk lappang. Mire várnak?
Nem lobog a lelkesedés,
Alamuszi lett a szellem;
Ily' pipogya emberekkel
Mamlasszá kell így hát lennem?

,gá%ro za ze ttel moladjáF
;dne' a tte+eh ságnosiv daV
,leké%evjaj meletré zA
.tnezü wnüken tlúm a gideP

Fájdalom lett ez az ország,
Vad visongás helyett a csend;
Az értelem jajveszékel,
Pedig a múlt nekünk üzent.

xle!!éf _ lanjah a gém nöjlE
,%ége ima ,pé tti tdaraM
xtto"ore%%ö :tröt ima ,"aV
.%é za gelőf ,nednim llágem S

Eljön még a hajnal – fénnyel?
Maradt itt ép, ami egész,
Vagy, ami tört: összerogyott?
S megáll minden, főleg az ész.

,wnusázogar sőtteq gém naV
;lé e%ér "e wa' rám sonjaS
tődevne% a s tővkele' A
.létöq a ze e%%ö itöQ
,wnüvle!a!a za tírömöT
;wanlálat men lohsám te+I
_ laggar+éme% _ tzöq +éme% téQ
X walráv ,welréq _ :iq izejeF

nabávah ré!eq jú .711 ,a'araregÉ

Van még kettős ragozásunk,
Sajnos már csak egy része él;
A cselekvőt s a szenvedőt
Köti össze ez a kötél.
Tömörít az anyanyelvünk,
Ilyet máshol nem találnak;
Két személy közt – személyraggal –
Fejezi ki: – kérlek, várlak !

Égeraracsa, 2000. augusztus 3.

es nimmes "oh ,zohhA
Xlleq indut ,lázzokládo'

Ahhoz, hogy semmin se
csodálkozzál, tudni kell!

sádagat sőtteQ

Kettős tagadás

,sogaló%tál gidnim gésserü zA
.nabágam nab"rát a ,ólavinduT
,nabsádut tlunat a enneb 'nin zE
.wotalodnog a :witehlekézrÉ

Az üresség mindig látszólagos,
Tudnivaló, a tárgyban magában.
Ez nincs benne a tanult tudásban,
Érzékelhetik: a gondolatok.

,agáliviklel rávis rebme zA
,gássogali"rát úga%%énep A
:wássomiq "ohráb ,wetenemtá zA
.nab"rát a lüzgör tenezü nedniM

Az ember sivár lelkivilága,
A penészszagú tárgyilagosság,
Az átmenetek, bárhogy kimossák:
Minden üzenet rögzül a tárgyban.

xlóbtlúm a imráb nebrebme za naV
,tsélehret a ajríb welél a wa~
.ajábórpőre welél a tset a S

Van az emberben bármi a múltból?
Csak a lélek bírja a terhelést,
S a test a lélek erőpróbája.

loha ,tto nebtétnelle lekkebböT
tsézejefikső immes ne'nin A
.ajlán%ah lój no"an pén ra"am A

Többekkel ellentétben ott, ahol
A nincsen semmi őskifejezést
A magyar nép nagyon jól használja.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. november 3.

Egymás után következő szavak
kezdőhangjának egyezése

wava% őzektevöq nátu sám"E
eséze"e wanájgnahődzeq

M-dzeQ
(mírűtebődzeq)

,metnem nabrá'om nátuiM
.netnem wattálgem wótik%om

Kezd-M

(kezdőbetűrím)

Miután mocsárban mentem,
moszkitók megláttak menten.

nákihom além mettelleM

Mellettem méla mohikán

.nákidem sákóm ttotalum

mulatott mókás medikán.

,wo!odzom sáhom mettögöM

Mögöttem mohás mozdonyok,

.wonomrom watnugem te+em?

'melyet meguntak mormonok.

,atomrom atgár+om e%%eM

Messze molyrágta mormota,

.ahotsom eretsem levim

mivel mestere mostoha.

:nomagam wog+osom rám tsoM
.molam tnim ,matlúm lo=rom tnim

nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ

Most már mosolygok magamon:
mint morzsol múltam, mint malom.

Égeraracsa, 1996. július 21.

Yvle! a e'nikőf wentezmen nedniMy
i!odráG

sétnelejiq őzejefiQ

,nocra za la++osom so!úg ,nese!élöf őtehtjeiQ
.nostrat bbávot sátah a "oh ,laggásótlém ől!i'ikeL
,has sé nátlu% ,gecreh ,+áriq ,óráb ,rá%á' rám tze atdnoM
X hab :"oh ,lavó% "e za lazza %tehzejefiq tnednim wos-woS

nabávah telekiq .1111233334555567 ,tsepsiQ

„Minden nemzetnek főkincse a nyelv”
Gárdonyi

Kifejező kijelentés

Kiejthető fölényesen, gúnyos mosollyal az arcon,
Lekicsinylő méltósággal, hogy a hatás tovább tartson.
Mondta ezt már császár, báró, király, herceg, szultán és sah,
Sok-sok mindent kifejezhetsz azzal az egy szóval, hogy: bah !

Kispest, 1999. március 6.

_ evdösőregem neőlleq _ waradam őzötlöq A
wanlunov la%savat sé le%%ő wa'

woráljaq ólrobóQ

wankaradam a e%ér "E
,atjaf nalatgu! ?+o
,inko% raka si men s dut meN
.ajtjah imalav trem
wente%émret ólrodnáv A
,géskü% lo'narap men
,tekő izű re%!éq ősleB
.géshé za gidep men
,we!égelgga ilüklén ráP
,wo!o%%anév őddem
:nesettü"e we"evzö za S
.woráljaq ólrobóq
,akóif 'nin ,wük%éf ne'niN
;neb+eh ajtrat mes im
widózúh "í wusálunoV
.nevé %ége za tá
witet%éq si wózodagaR
,tekő ersézötlöq
wantahlo%jah si temlelÉ
.tekődi %%or evlé
avzokaró% we+em? ,wannaV
,tekü+eh a wájtláv
si bbasagát "ava röq wű°
.telüret a tehel
ajtjah őre neltetehdzüQ
,arrama lőrreme
iógrava' wogá%ro wŐ
.av"ahado tnednim

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

A költöző madarak – kellően megerősödve –
csak ősszel és tavasszal vonulnak

Kóborló kajlárok

Egy része a madaraknak
oly' nyugtalan fajta,
Nem tud s nem is akar szokni,
mert valami hajtja.
A vándorló természetnek
nem parancsol szükség,
Belső kényszer űzi őket,
nem pedig az éhség.
Pár nélküli agglegények,
meddő vénasszonyok,
S az özvegyek együttesen:
kóborló kajlárok.
Nincsen fészkük, nincs fióka,
mi sem tartja helyben;
Vonulásuk így húzódik
át az egész éven.
Ragadozók is késztetik
költözésre őket,
Élelmet is hajszolhatnak
élve rossz időket.
Vannak, 'melyek szórakozva
váltják a helyüket,
Szűk kör avagy tágasabb is
lehet a terület.
Küzdhetetlen erő hajtja
emerről amarra,
Ők országok csavargói
mindent odahagyva.

Égeraracsa, 2002. június 21.

A legméltóbb mű megszülése
még várat magára

esélü%gem űm bbótlémgel A
arágam taráv gém

gésttezeletöq iőtlöQ

Költői kötelezettség

lőré%ér sálalláv tne°

Szent vállalás részéről

,tepé% a ,tój a inetmeretgem

megteremteni a jót, a szépet,

…sé ,inatjú! t%agiV

Vigaszt nyújtani, és…

.tepén a inatísogálivlef

felvilágosítani a népet.

nabávah őtevgam ,sorávcnereF

Ferencváros, 2015. október 6.

,nokras a lobod wnóríbsiQ
nossuj wnázzoh ríh wos a "oh

Kisbírónk dobol a sarkon,
hogy a sok hír hozzánk jusson

we!émelzöQ
(wemír tlo'paq)

Közlemények
(kapcsolt rímek)

:wenésemE táh ajdnomlE
.wenlé%eb wa' lüklén wenÉ
,wepénréhef wülev wenlÉ
.wepé% :bböt im ,si wő wepéN

Elmondja hát Emesének:
Ének nélkül csak beszélnek.
Élnek velük fehérnépek,
Népek ők is, mi több: szépek.

:wanóló%ó% a ajdnomlE
.warba sobaz a ráj wanóL
,dnevöjle iq? ,tegre! ár waR
Y .dneq men sé atjar lü dneVy

Elmondja a szószólónak:
Lónak jár a zabos abrak.
Rak rá nyerget, 'ki eljövend,
„Vend ül rajta és nem kend. ”

:sulíN a +ém "oh ,ajdnomlE
Xssujle gidda "ohen ,sulIy
,rávazah +em? ,de%ér a ssuJ
Y .rávis si men s ,mor men ráv A

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Elmondja, hogy mély a Nílus:
„Ilus, nehogy addig eljuss!
Juss a részed, 'mely hazavár,
A vár nem rom, s nem is sivár. ”

Kispest, 2001. február 17.

tnána" ój wnupaq turá !áliS

esélzöq we+ehzöq ttetézzöQ

,imalav wilmará mettölüröQ
,anlov sotnof ahtnim ,na+o imA
:atjar sotaládo' a za wa' sÉ
.inallah ,inetré wanraka meN
,űre%"e s i'iq :ótahtál imA
.naltatahtál a wa' sáiró zA
,naltatahllá ika ,za wo"av nÉ
.űme%"e őlé ttözöq wokav A
inadnomiq lleq lettelüdnel "aN
,takoglod ttodutzöq ,tremsi lój A
.űteb a ávó% ,é!!ét wiláv "Í
ima ,jú immes nabkotadnom A
,wasotnof si men ,sézré se+éme°
.űred a wnünneb té% wilmö "í treM

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Silány árut kapunk jó gyanánt

Közzétett közhelyek közlése

Körülöttem áramlik valami,
Ami olyan, mintha fontos volna,
És csak az a csodálatos rajta:
Nem akarnak érteni, hallani.
Ami látható: kicsi s egyszerű,
Az óriás csak a láthatatlan.
Én vagyok az, aki állhatatlan,
A vakok között élő egyszemű.
Nagy lendülettel kell kimondani
A jól ismert, köztudott dolgokat,
Így válik ténnyé, szóvá a betű.
A mondatokban semmi új, ami
Személyes érzés, nem is fontosak,
Mert így ömlik szét bennünk a derű.

Kispest, 1996. december 16.

men ah ,moladori za ennel iMy
Ywetév sé gásabotso anlov
somoreJ .Q moreZ

wenzetél natlávnölüQ

„Mi lenne az irodalom, ha nem
volna ostobaság és vétek”
Jerome K. Jeromos

Különváltan léteznek

,naótahtáltá goravaq telé zA
.nabkoros so+ámoh moladori zA
,re%dner bbattoti! názal ibbőle zA
.rebme za ajtál tnéktráz takisám A

Az élet kavarog átláthatóan,
Az irodalom homályos sorokban.
Az előbbi lazán nyitottabb rendszer,
A másikat zártként látja az ember.

,ójah-telé za gnir nekesénétröT
.ó% a :ge!él a nabmoladori zA
,la' men +ema ,!ét ajpala ősle zA
.lassárísoktit bábiléd wisám A

Történéseken ring az élet-hajó,
Az irodalomban a lényeg: a szó.
Az első alapja tény, amely nem csal,
A másik délibáb titkosírással.

,ódnalah a lé tetelrésíq atruQ
.ólav a wi%tál men nabiasárÍ
,"em aráfatpaq lálah sé telé zA
."eq imladori gés%éq őzréeleB

Kurta kísérletet él a halandó,
Írásaiban nem látszik a való.
Az élet és halál kaptafára megy,
Beleérző készség irodalmi kegy.

,wekélme i"rát a wóznájrub nebtéL
.ge!él ttetjerle za !őle lánkisáM
,lój őtehzeré s ,nelej wa' telé zA
.ló% wenővöj a moladori za mÁ

Létben burjánzók a tárgyi emlékek,
Másiknál előny az elrejtett lényeg.
Az élet csak jelen, s érezhető jól,
Ám az irodalom a jövőnek szól.

nabávah sádlá .23711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2015. július 3.

lüklén tenü% tsáríse+eh A
Xlleq inzodnog

A helyesírást szünet nélkül
gondozni kell!

sázorátleL

nájatja wotlob trázeB
,ótahlálat albát !i'iq

Leltározás

Bezárt boltok ajtaján
kicsiny tábla található,

lekkűteb őlégnölüD

Dülöngélő betűkkel

:ó% moráh e avrí nav ár

rá van írva e három szó:

Y .avráz ttaim rátleLy
:nelet+eh ze galinatvle˘
,nav gidnim tel%ékurá
.nebvé %ége si rátlel "í
tetelzü za ttaimE
.a'ruf _ avló% néh!e _ inráz
:nese+eh wnuzzamlagoF
Y .avráz ttaim sázorátleLy

nabávah wele% .1711 ,tsepsiQ

„Leltár miatt zárva. ”
Nyelvtanilag ez helytelen:
árukészlet mindig van,
így leltár is egész évben.
Emiatt az üzletet
zárni – enyhén szólva – furcsa.
Fogalmazzunk helyesen:
„Leltározás miatt zárva. ”

Kispest, 2001. április 15.

:teven loh ,rís loHY
Ywere" a ne+i
akódnom ipén

„Hol sír, hol nevet:
ilyen a gyerek”
népi mondóka

noná% savoL

,iq za "oh ,wetizedréQ
x ?íh ika sé ráv ika

Lovas szánon

Kérdezitek, hogy az ki,
aki vár és aki hí' ?

,í! a/uq loh? ,sőremsI

Ismerős, 'hol kutya nyí,

Xí" :lavól wnü"emázzoh

hozzámegyünk lóval: gyí!

Xin ,nabóh a nav sápa~

Csapás van a hóban, ni!

.ís a tti tto"ah tomo!

nyomot hagyott itt a sí.

,im ado wnü"em trézA

Azért megyünk oda mi,

.if siq "e ttetelü% trem

mert született egy kis fi.

:it wa'men ,si sám tto %eL
,ír ika ,a!amörö

Lesz ott más is, nemcsak ti:
örömanya, aki rí,

. ?ív ika ,wonjab "e sé

és egy bajnok, aki ví' .

, ?í% takos iq? ,si na+O

Olyan is, 'ki sokat szí' ,

.iq sé eb djam lák%ám ed

de mászkál majd be és ki.

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. január 25.

djam a "oh ,melémer tzA
Xtladaid lügév tara

Azt remélem, hogy a majd
arat végül diadalt!

réta%%iv djaM

:gof a nöj ah ,dodut lőriM
.gofa! ,sögű! őme'e' A
:gof zoháknum ah ,őtűhéL
.go+opmosle nátza ,%ev-%eT

Majd visszatér

Miről tudod, ha jön a fog:
A csecsemő nyűgös, nyafog.
Léhűtő, ha munkához fog:
Tesz-vesz, aztán elsompolyog.

,gof a :ővöj a nebknüvle˘
.gojráglop a éze sonjaS
, Ygofy inzotláv "oh ,melémeR
.golod igér djam a ne%iH

Nyelvünkben a jövő: a fog,
Sajnos ezé a polgárjog.
Remélem, hogy változni „fog” ,
Hiszen a majd régi dolog.

:gof a "em ah ,dodut lőriM
.go+osom lajjá% ttoku' "oH
:gof a lügév ttöjiq ah sÉ
.go'a' ,gacaq őme'e' A

Miről tudod, ha megy a fog:
Hogy csukott szájjal mosolyog.
És ha kijött végül a fog:
A csecsemő kacag, csacsog.

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. május 23.

ah _ asálalgof abkava% talodnog A
tehel si so!ártáh _ wiláv ássáko%

ríb lemmeletré sáM

nav sézejefiq sepéq woS
,nebknüvle! ra"am pé% a
negedi "e inetrégeM
.mesahos tza ajdut men
:tekerege za ajtatI
,nabágam"e lágodrís
:őtelli "e parah ebűF
.natláv áttloh rám rebme
:azzúh trőból a ika ,naV
,avlokroh "an wi%la za
:lurá tem+e=ertep ah ,!áL
.arcnát a lef wiréq men
wanájá=ór esőh wéseM
:gnatib men ah"oh ,ajdnom
wa' lótsám"e t%aláv men lE
.gnarah"an ,apaq ,ósá

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ

A gondolat szavakba foglalása – ha
szokássá válik – hátrányos is lehet

Más értelemmel bír

Sok képes kifejezés van
a szép magyar nyelvünkben,
Megérteni egy idegen
nem tudja azt sohasem.
Itatja az egereket:
sírdogál egymagában,
Fűbe harap egy illető:
ember már holttá váltan.
Van, aki a lóbőrt húzza:
az alszik nagy horkolva,
Lány, ha petrezselymet árul:
nem kérik fel a táncra.
Mesék hőse rózsájának
mondja, hogyha nem bitang:
El nem választ egymástól csak
ásó, kapa, nagyharang.

Égeraracsa, 2004. július 23.

,bbesetelékötgel a vle! a zAy
lavó% bbesevekgel a +ema
Yiq itehzejef tebbötgel a
óttO ne%rep%eJ

„Az a nyelv a legtökéletesebb,
amely a legkevesebb szóval
a legtöbbet fejezheti ki”
Jespersen Ottó

tnelej tsáM

,wesereq timalav ah"oH
.molán%ah tó% inlálat A
,tehel neltesereq inleL
.motárab siq ,lünelteléV
őnelejgem nebgésserÜ
.aktir :ó% a erimalaV
őle ludrof tzöq woglod sáM
.aktit ó% ré" :tto-tti ,imráB

Mást jelent

Hogyha valamit keresek,
A találni szót használom.
Lelni keresetlen lehet,
Véletlenül, kis barátom.
Ürességben megjelenő
Valamire a szó: ritka.
Más dolgok közt fordul elő
Bármi, itt-ott: gyér szó titka.

ermeledzüq se!émderE
Xmeken ””ih ,nav wnuva% téQ
,segéső'id ah ,ladaiD
.melező" wa' tnékbé"E

Eredményes küzdelemre
Két szavunk van, higgy nekem!
Diadal, ha dicsőséges,
Egyébként csak győzelem.

,lénkerebme ,nétese péN
.tedere za őzöbnölüQ
lé tedere sonoza aH
.tezmen a za :ttü"e levvle˘

Nép esetén, embereknél,
Különböző az eredet.
Ha azonos eredet él
Nyelvvel együtt: az a nemzet.

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. január 20.

,neb+éme% ajkala wosáló% A
tahzotláv si nabdóm sé nebődi

A szólások alakja személyben,
időben és módban is változhat

wenzöbnölüq nesőtehelgeM

Meglehetősen különböznek

,sézejefiq téq ólnosaH
.sám si gém esétnelej
,iq wa' lüred nabtalán%aH
.sáló% a rakat si tim

Hasonló két kifejezés,
jelentése még is más.
Használatban derül csak ki,
mit is takar a szólás.

nebétese őtteq a dniM
.egéspé% a nav enneb
iq? ,za tágam ajtagzi meN
.eréví% a i%ev men

Mind a kettő esetében
benne van a szépsége.
Nem izgatja magát az, 'ki
nem veszi a szívére.

geli'lökre lánkisám A
,egéssőlelef %el men
:ajlalláv men ikalav aH
.eréklel a i%ev men

A másiknál erkölcsileg
nem lesz felelőssége,
Ha valaki nem vállalja:
nem veszi a lelkére.

nabávah ré!eq jú .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. augusztus 15.

timmes le sé gem wnüssev eNy
Yigér "oh ,tréza
i!éleseV

„Ne vessünk meg és el semmit
azért, hogy régi”
Wesselényi

mozá-ra"am-geM
(nájpala ej- őzlejtÚ sojaL ekő°)

Xmonzá- ra"am lleq gem ,lleq geM
wava% se"e nebknüvle! "oh
:wannav "oha ,"ú wannav tréim

Meg-magyar-ázom

(Szőke Lajos Útjelző -je alapján)

Meg kell, meg kell magyar -áznom!
hogy nyelvünkben egyes szavak
miért vannak úgy, ahogy vannak:

,%ége ,pé za ,léf men imA
,gés- %ége nav wnulán wa' ed
.gés- téq wa' rám mele-léf a s

Ami nem fél, az ép, egész,
de csak nálunk van egész -ség,
s a fél-elem már csak két -ség.

,lü% temle- léf nalat- !oziB
,őre "an-"an gás- !ozib a
.őle pél lem- mele-"eq +em?

Bizony -talan fél -elmet szül,
a bizony -ság nagy-nagy erő,
'mely kegy-elem -mel lép elő.

,nelte- "eq óllá-notú zA
,llá nab- cra-lá nelte- "eq a
.LÁAB a :!áv- láb enetsi sé

Az úton-álló kegy -etlen,
a kegy -etlen ál-arc -ban áll,
és istene bál -vány: a BAÁL.

,wnu- gam -nönnö :ajgnál wnükleL
,mele-né :gam imle- né-tröt
.mele-né-tröt a tínat tsám s

Lelkünk lángja: önnön- mag -unk,
tört-én -elmi mag: én-elem,
s mást tanít a tört-én-elem.

,gásólav men "í mo-lá zA
,mo-la-tah a :mo-lá ótah
.mo-la-do-rib a %el lőbbe s

Az ál-om így nem valóság,
ható ál-om: a hat-al-om,
s ebből lesz a bir-od-al-om.

Xtaknugam táh wüzzőllem eN
,lé wa'men za ,i%etgem iq?
.lé-m%e-lef :derbé ará- gam

Ne mellőzzük hát magunkat!
'ki megteszi, az nemcsak él,
mag -ára ébred: fel-eszm-él.

,gé le!!éf iq? ,wiz- rágus zA
,"ah si tumah nelet- gé-le
."an nabásros :gé nát%it iq?

Az sugár -zik, 'ki fénnyel ég,
el-ég -telen hamut is hagy,
'ki tisztán ég: sorsában nagy.

,tada-lef "e te- lé nedniM
,séltémsi za wa' nöj rokka
.séveq negi +ús trém a ah

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Minden él -et egy fel-adat,
akkor jön csak az ismétlés,
ha a mért súly igen kevés.

Kispest, 1999. december 4.

,tlov %évűm rebmeretsem +emén ttőlezAy
Yrebmeretsem %évűm bbötgel a am
sátípallágem 'löb

sázoktali!geM

,atus tnappor ó% tlékretsem A
.ahurlá nápu' ,sőte%tet ráB

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

„Azelőtt némely mesterember művész volt,
ma a legtöbb művész mesterember”
bölcs megállapítás

Megnyilatkozás

A mesterkélt szó roppant suta,
Bár tetszetős, csupán álruha.

Kispest, 2002. január 31.

Azelőtt a mű dicsérte a mesterét,
ma a mester dicséri a művét

,téretsem a etré'id űm a ttőlezA
tévűm a iré'id retsem a am

teht%evétgeM

,nebtelüvér tokla %évűm A

Megtéveszthet

A művész alkot révületben,

;telhi za ajpala wen+em?

'melynek alapja az ihlet;

nasotadut rebmeretsem A

A mesterember tudatosan

.teknim el zén avtí!ári

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

irányítva néz le minket.

Kispest, 2002. december 27.

teteremsiiklel a ika ,rebme dakAy
Yitniket wen!émlüröq óravaz nápu'
rimidalV voksaM

sádoknaltatléM

,lonoh ekéb "oh ,ettih tzA
.lohol ,tuf-tól sani tnim ah

„Akad ember, aki a lelkiismeretet csupán
zavaró körülménynek tekinti”
Maskov Vladimir

Méltatlankodás

Azt hitte, hogy béke honol,
ha mint inas lót-fut, lohol.

,lo%oq wa'men ,si tírakaT

Takarít is, nemcsak koszol,

.lorop táhur ,rev tege!ő%

szőnyeget ver, ruhát porol.

,loroka" "ú avláglo%leF

Felszolgálva úgy gyakorol,

.lohokla za tto"ofle ed
,loko tsám djam tréze rú zA
.lohoq tadáv ,widőlötrö=

de elfogyott az alkohol.
Az úr ezért majd mást okol,
zsörtölődik, vádat kohol.

xlorro sani za ah ,ado~

Csoda, ha az inas orrol?

.lorot ah"oh ,őtehtré sé

és érthető, hogyha torol.

:loros tima ,tza avnávíQ

Kívánva azt, amit sorol:

YXlokop nostrat ,gödrö ne"ivy

„vigyen ördög, tartson pokol!”

nabávah netsipan .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. június 15.

lavój sorípap ttotatmo! Ay
tnim ,widoropa% nabbasro"
Ygésse'löb őlmelü" wünneb a
retéP itágoB

lessédőző"gem +éM

„A nyomtatott papíros jóval
gyorsabban szaporodik, mint
a bennük gyülemlő bölcsesség”
Bogáti Péter

Mély meggyőződéssel

,wégne" ttözöq wevűm a ?zib wannaV
.evtíret nogadzag wábih ttetjeR
,géssejlet tlozárbá laggású"ráB
.nebtetöq se%íd ,pé% sége'ef woS

Vannak biz' a művek között gyengék,
Rejtett hibák gazdagon terítve.
Bárgyúsággal ábrázolt teljesség,
Sok fecsegés szép, díszes kötetben.

nabkala ne+imráb tevűmkemeR
,wnénremsilef si rokka evtjergnaR
:arknumá% nodóm naltako% ah"oH
.wnéle enpél nabákjabacaq túR

Remekművet bármilyen alakban
Rangrejtve akkor is felismernénk,
Hogyha szokatlan módon számunkra:
Rút kacabajkában lépne elénk.

nabávah telekiq .123711 ,tsepsiQ

Kispest, 2016. március 19.

,pennü inatínaT
bbe!!öq inlunat ed

Tanítani ünnep,
de tanulni könnyebb

x gésretseM

xinatínat tehel ű!!öQ
:ajtahlábórp ikráb
sátavih "av sázoklalgoF
xamka% a arámá%

Mesterség ?

Könnyű lehet tanítani?
bárki próbálhatja:
Foglalkozás vagy hivatás
számára a szakma?

avzára"am neseipéG
,amlagzub daggihel
:%et tim? ,wanna ,djam ajtáleb S
Xakraf es ,elüf es

Gépiesen magyarázva
lehiggad buzgalma,
S belátja majd, annak, 'mit tesz:
se füle, se farka!

nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. március 17.

Ygéshé za :'áka% bbojgeLy
sátípallágem 'löb

x wasótagoláv wnu"av tréiM

wnüvle! itetzöbnölükgeM
.tó% "ávté sé géshé za
,wi%e tnednim ,sehé ikA
.tót "ava ,ra"am ne"el

„Legjobb szakács: az éhség”
bölcs megállapítás

Miért vagyunk válogatósak ?

Megkülönbözteti nyelvünk
az éhség és étvágy szót.
Aki éhes, mindent eszik,
legyen magyar, avagy tót.

,godlob rokka ,tagoláv meN
.ajgadajef bbo"an lénim
,tahpaq tólav arágof iQ?
.a"ávté nav :sehé men ráb

Nem válogat, akkor boldog,
minél nagyobb fejadagja.
'Ki fogára valót kaphat,
bár nem éhes: van étvágya.

,avdoksokrot tzöq wesévE
,togal%am wos wnénle! men ah
,wnángofa! men nebődi "Ú
.wosakraf a tnim ,wnénne sé

Evések közt torkoskodva,
ha nem nyelnénk sok maszlagot,
Úgy időben nem nyafognánk,
és ennénk, mint a farkasok.

nabávah terégí .23711 ,tsepsiQ

Kispest, 2015. május 7.

„Be van fejezve a nagy mű, igen”
Madách

Ynegi ,űm "an a evzejef nav eBy
’ádaM

x wi+em rokiM

,tá ajtál men ólunatvle˘
:tágam iq ezzejef na"oh
,levvénegi ivénkélleM
xlleq amrof sózorátah "av
,tadalef a ttodlogem meN
xavdlogem 'nin sédréq tnim sé
,gidde tto%tál wan- ttozlútlE
.gidep 'nin ze avzolútle

Mikor melyik ?

Nyelvtanuló nem látja át,
hogyan fejezze ki magát:
Melléknévi igenévvel,
vagy határozós forma kell?
Nem megoldott a feladat,
és mint kérdés nincs megoldva?
Eltúlzott -nak látszott eddig,
eltúlozva ez nincs pedig.

:amlá wődév a tráziq meN
.avráziq 'nin ativ zádá
,wetlere%lef wódamát A
.geres téq ráv evlere%lef s

Nem kizárt a védők álma:
ádáz vita nincs kizárva.
A támadók felszereltek,
s felszerelve vár két sereg.

,semen léc a ,ój ativ A
Xsege!él im :lleq indut ed
,ttodlogem rám sédréq a zE
:toglod e "í mezejefeb

A vita jó, a cél nemes,
de tudni kell: mi lényeges!
Ez a kérdés már megoldott,
befejezem így e dolgot:

,őf a e!ét sévkele' aH
.őlli egi ttozogar a
lén!ét se!émdere ,trázeL
.lé vénegi sózorátah

Ha cselekvés ténye a fő,
a ragozott ige illő.
Lezárt, eredményes ténynél
határozós igenév él.

nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. október 13.

„A halhatatlanság egyenlő
az idő halálával”
Komatsu Sakyo

őlne"e gásnaltatahlah Ay
Ylaválálah ődi za
oikaS u’amoQ

né"ürü te%évűM

,ő "av né "av et :wnutahtokla timráB
.ővöj a :za sé ,nav wnáríb nelte"E

nabávah ótnobgéj .111711 ,tsepsiQ

Művészet ürügyén

Bármit alkothatunk: te vagy én vagy ő,
Egyetlen bíránk van, és az: a jövő.

Kispest, 2003. február 19.

,nav ru sé tla nebvle! teméN
,ó% witna za %alo-nital
,nabvál% a nav irat% "e wa'
ótíromám wnügésőb "í

Német nyelvben alt és ur van,
latin-olasz az antik szó,
csak egy sztari van a szlávban,
így bőségünk mámorító

le lüvé meN

Nem évül el

,tehel rebme nápu' gerÖ
;név :rám tallá ,!évön
ttodoravaz tadutzöq A
.néret wutalán%ah

Öreg csupán ember lehet,
növény, állat már: vén;
A köztudat zavarodott
használatuk terén.

er- ődi sé ar- wa"rát A
,igér :ó% se+eh a
té+eh tréze ,willi edI
.iréq si ó sé ső

A tárgyak -ra és idő -re
a helyes szó: régi,
Ide illik, ezért helyét
ős és ó is kéri.

,ak'ó ,setlé :wutazotláV
,ttedemelé ,soroq
,nodó ,iső ,gga ,seigéR
.ttedehnév ,gatava
,úroq ttoljah ,tlünév ,sődI
;idsó sé tluvale
na××oh takiakézamrá°
…inloros entehel

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Változatuk: éltes, ócska,
koros, élemedett,
Régies, agg, ősi, ódon,
avatag, vénhedett.
Idős, vénült, hajlott korú,
elavult és ósdi;
Származékaikat hosszan
lehetne sorolni…

Kispest, 2004. december 15.

itedere ní%lef a +ema ,pol%odlöf a zA
ababdlöf a :izlej tágássagam

x bbe% meN

Az a földoszlop, amely a felszín
eredeti magasságát jelzi: a földbaba

Nem szebb ?

even a im "oh ,e-doduT
,wenkeziv a etnemrámta°
,tto"ahtto ó+of a te+eM?
xwen%el wákóifót lőb+em? S

Tudod-e, hogy mi a neve
Szatmármente a vizeknek,
'Melyet a folyó otthagyott,
S 'melyből tófiókák lesznek?

,zívdav si men sé gátloh meN
.!áhadnim ttopaq teveN
sé űrö!ö" iroq-dáprÁ
.!ávolah :a sora"aM

Nem holtág és nem is vadvíz,
Nevet kapott mindahány.
Árpád-kori gyönyörű és
Magyaros a: halovány.

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. február 11.

,sétjel a :sázmálluhgnah so+ába°
wemetü za :ie%ér őlne"e srev a

worossrev itezmeN

,nav esétjel wenénez A
;wancnát a tnim ,"ú neppé
werebme za erénez ?%iH
.wanráj si tocnát giám
nav amallad őggüfe%%Ö
,levénez a wenknüsrev
ra"am a tza iremsileF
.levélüf a _ lassám men _
,esrev nav si wentezmen sáM
;acnátpén sé ejénez
negedi ?+o esétjel mÁ
.arámá% lüf ra"am a
wótaht%olef erkekétréM
:worossrev itezmen a
,űmetütéq wützöq őslE
.ttotokla túgató% tah
si tsom ne+i sé tlov ne+I
,egésbböt wnialadpén
tahráj tocnát arámallaD
.erévdeq _ raka ika
:gató% "én-"én ,űmetütéQ
,wnusaclo! iső za ze
,ikráb ajdut lőrékétréM
.wnu"av im tti weze "oh
űmetü"én s -moráh gém naV
,nerét e wnüsémret súd
ráj ttü"e si arbbávot "oH
Xmelémer * cnát ,enez ,srev

nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

Szabályos hanghullámzás: a lejtés,
a vers egyenlő részei: az ütemek

Nemzeti verssorok

A zenének lejtése van,
éppen úgy, mint a táncnak;
Hisz' zenére az emberek
máig táncot is járnak.
Összefüggő dallama van
versünknek a zenével,
Felismeri azt a magyar
– nem mással – a fülével.
Más nemzetnek is van verse,
zenéje és néptánca;
Ám lejtése oly' idegen
a magyar fül számára.
Mértékekre feloszthatók
a nemzeti verssorok:
Első köztük kétütemű,
hat szótagút alkotott.
Ilyen volt és ilyen most is
népdalaink többsége,
Dallamára táncot járhat
aki akar – kedvére.
Kétütemű, négy-négy szótag:
ez az ősi nyolcasunk,
Mértékéről tudja bárki,
hogy ezek itt mi vagyunk.
Van még három- s négyütemű
dús termésünk e téren,
Hogy továbbra is együtt jár
vers, zene, tánc ― remélem!

Égeraracsa, 2000. október 25.

állatismerő – bogarász
árus – kufár
festő – piktor
gyógyszerész – patikus
hivatalnok – tintanyaló
író – irkász
költő – poéta
lókereskedő – kupec
marhakereskedő – tőzsér
mérnök – földkóstoló
orvos – felcser
színész – komédiás
szobrász – sárgyúró
tanító – betűvető
tudós – könyvmoly
újságíró – firkász
ügyvéd – szófacsaró
üzletszerző – vigéc
lenéző elnevezések

%áragob _ őremsitallá
ráfuq _ surá
rotkip _ őtsef
sukitap _ %ére%"ó"
óla!atnit _ wonlatavih
%ákri _ órí
atéop _ őtlöq
cepuq _ ődekserekól
ré=őt _ ődekserekahram
ólotsókdlöf _ wönrém
re'lef _ sovro
sáidémoq _ %éní%
órú"rás _ %árbo%
őtevűteb _ ótínat
+omv!öq _ sódut
%ákrif _ órígásjú
óra'afó% _ dév"ü
cégiv _ őzre%telzü
wesézevenle őzénel

wnusánov itezmeN
(géskörö iteleq)

evne%nelle wnüpén +éveQ

Nemzeti vonásunk
(keleti örökség)

Kevély népünk ellenszenve

esétevgem so!ámo"ah s

s hagyományos megvetése

,tev men ika ,ré tiknednim

mindenkit ér, aki nem vet,

.tere!eq gem sereq lassám s

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

s mással keres meg kenyeret.

Égeraracsa, 2001. augusztus 1.

afért a ,tset a wétáj Ay
Yere%űf sedé welél a
návtsI icnereF

„A játék a test, a tréfa
a lélek édes fűszere”
Ferenczi István

!álatvle˘

,neseví% vle! a tídóL
.itere% tsála' a trem
,ne%ége őh men őhlef A
.iken 'nis a!ári tős
,"á bboj mes "ábboj a "Í
.tíro% men nabótíro%
,"áv a pakle ah ,ado~
xtiaktit mestrégem "oh
,sépélú%%oh a e-váT
xtehel sám imalav "av
,sédréq wos-wos a daraM
.temeklel itlöteb +em'
,ól %orop mes ól%oroP
.agof 'nin wenődi za s
:ól%o mesgém rop a "oH
.ako za wnüvle! tucnuh

Nyelvtalány

Lódít a nyelv szívesen,
mert a csalást szereti.
A felhő nem hő egészen,
sőt iránya sincs neki.
Így a jobbágy sem jobb ágy,
szorítóban nem szorít.
Csoda, ha elkap a vágy,
hogy megértsem titkait?
Táv-e a hosszúlépés,
vagy valami más lehet?
Marad a sok-sok kérdés,
'mely betölti lelkemet.
Poroszló sem porosz ló,
s az időnek nincs foga.
Hogy a por mégsem oszló:
huncut nyelvünk az oka.

, Ymeklely a tlotah-tlötÖ
.ttegebeh s ,metzedréq ah
,mevle!a!a * vle! ra"aM
Xtedegét weltere% ed

Ötölt-hatolt a „lelkem” ,
ha kérdeztem, s hebegett.
Magyar nyelv ― anyanyelvem,
de szeretlek tégedet!

nabávah ré!eq jú .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. augusztus 8.

ó%ját a :e'nikó% sárájvle! A

A nyelvjárás szókincse: a tájszó

mettögöm tllá ttO

Ott állt mögöttem

távaj mere!öq A
,mettögöm rám né
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto

A könyerem javát
én már mögöttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.

er"é nebtelé zA
,mettü" göm metnöm
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto

Az életben ëgyre
möntem mög gyüttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.

_ mözré _ lekköröbmE
,mettöt tój gidde
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto

Embörökkel – érzöm –
eddig jót töttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.

a tluso!rote%%Ö
,mettölöf si dnog
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto
,si né djam modutgöM
mettögöm tllá iq
:modnomle ah ,rokkA
YXmettü”göm ,marUy

nabávah te%é!e .11233334555567 ,luZ

Összetornyosult a
gond is fölöttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.
Mögtudom majd én is,
ki állt mögöttem
Akkor, ha elmondom:
„Uram, möggyüttem!”

Suhl, 1997. november 29.

,tezmen a tehzere% t!ámtokla jÚy
rám rokka trem ,men tevle! jú ed
Yinnel wanra"am tnű%gem
láP "aN ikübősleF

„Új alkotmányt szerezhet a nemzet,
de új nyelvet nem, mert akkor már
megszűnt magyarnak lenni”
Felsőbüki Nagy Pál

X gem wüzzirŐ

,wava% ,wó% a nebknütelÉ
.wantagzatu arsám-er"E
,notúsav sé lavi'okpéG
.modut rám tsom ,gola" wa' "aV
,llá men ahos wüsédőljeF
.láglo% wa' ze arkun%ah sÉ
,wnülé%eb ah ,lőrvle! a eD
.wnüléf ah"oh ,za őtehtrÉ
,sédőljef a setelne"E
.sélüpelet a ttoti! aH
,tletegi%le ah nebnellE
.tledezitgem géssebes A

Őrizzük meg !

Életünkben a szók, szavak,
Egyre-másra utazgatnak.
Gépkocsival és vasúton,
Vagy csak gyalog, most már tudom.
Fejlődésük soha nem áll,
És hasznukra ez csak szolgál.
De a nyelvről, ha beszélünk,
Érthető az, hogyha félünk.
Egyenletes a fejlődés,
Ha nyitott a település.
Ellenben ha elszigetelt,
A sebesség megtizedelt.

sázotláv a "oh ,sotzib meN
,sáluzrot "av %%or wa' gidniM
talán%ahó% ibbároq a S
.tazotláv ój ,se+eh a wa~

Nem biztos, hogy a változás
Mindig csak rossz vagy torzulás,
S a korábbi szóhasználat
Csak a helyes, jó változat.

:wnüvle! sőre "oh ,tza me%iH
.wnüző" rokka Xlój wujlán%aH
,alki%őq "an ajpala treM
.avkarel za tlov abrop meN

Hiszem azt, hogy erős nyelvünk:
Használjuk jól! akkor győzünk.
Mert alapja nagy kőszikla,
Nem porba volt az lerakva.

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 21.

A paprika őrlése magyar találmány

!ámlálat ra"am esélrő akirpap A

x mes "av ,e!e'eP

léné!e'ep sé lánsúh tlüS
;ajda rí= a tegésbnölüq

Pecsenye, vagy sem ?

Sült húsnál és pecsenyénél
különbséget a zsír adja;

,wujdaázzoh trí= a léntlüS

Sültnél a zsírt hozzáadjuk,

.nabrí= tájas lüs e!e'ep

pecsenye sül saját zsírban.

nabávah wele% .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. április 11.

„Rózsa, szegfű, zsálya,
csak hervadás várja”
népi mondóka

,a+á= ,űfge% ,a=óRy
Yajráv sádavreh wa'
akódnom ipén

ődnekőgehiP

lénie"löh roq ókokoR
,lebeq a ttegehip si

Pihegőkendő

Rokokó kor hölgyeinél
is pihegett a kebel,

le wátrakat tságáviq A

A kivágást takarták el

.levék'ődneq egnel e

e lenge kendőcskével.

nabávah getegef .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. január 10.

,wemer a willi "ú ávoh? ,naV
gere!!osráb a arráma% tnim

Van, 'hová úgy illik a remek,
mint szamárra a bársonynyereg

aknumabórP

xwnuva% wemer a rakat tiM
.ttetnelej tobarad negéR
,tlu!ávlahle sétnelej A
.te- Ywemery ttözrő éc a wa' S
"í !égeléc ólrodnáv A
.tláv érretsem levévűm E
:ttopaq teven lüvíq nehéC
.trátnoq a "av tréllepmih A
teke!évröt úrogi% A
nesegelgév el atlobmoR
arásálomá%lef wedré (zA)
.!esrev daba% tlukalaiQ

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Próbamunka

Mit takar a remek szavunk?
Régen darabot jelentett.
A jelentés elhalványult,
S csak a céh őrzött „remek” -et.
A vándorló céhlegény így
E művével mesterré vált.
Céhen kívül nevet kapott:
A himpellért vagy a kontárt.
A szigorú törvényeket
Rombolta le véglegesen
(Az) érdek felszámolására
Kialakult szabad verseny.

Kispest, 2002. március 31.

tazára"aM
!égelretsem ilüvíq nehéc _
rátnoq
nödlöflA za esézevenle
a even a wannana"u _ réllepmih
nolútnánuD

Magyarázat
kontár

– céhen kívüli mesterlegény
elnevezése az Alföldön
himpellér – ugyanannak a neve a
Dunántúlon

,wankábotso za daba% woSy
Ywankátéop ,wankorotkip
sádólofú' serekö"sőt

„Sok szabad az ostobáknak,
piktoroknak, poétáknak”
tősgyökeres csúfolódás

"ávak+uP

:i!!a nápu' a"áv ak+up A
Xinláv áváváp anlov ój ed _

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

Pulykavágy

A pulyka vágya csupán annyi:
– de jó volna pávává válni!

Égeraracsa, 2001. július 24.

arán%ah tláv men sádut Ay
Ywenpénzöq a
névT wáM

„A tudás nem vált hasznára
a köznépnek”
Mark Twain

naso'agaR

,wotalodnog wanllá% evgnöd mettölüröQ
.wo"av rípap"él trem ,már wandagar trézA

nabávah terégí .11711 ,a'araregÉ

Ragacsosan

Körülöttem döngve szállnak gondolatok,
Azért ragadnak rám, mert légypapír vagyok.

Égeraracsa, 2002. május 25.

retil é111 , 11114 : óka ra"am "E
retil é1112 ,4 : óka itsep "e

Egy magyar akó : 54,3 liter
egy pesti akó
: 50,8 liter

wava% igéR

,wolad igér ,wava% isŐ
.ókaf éssiq rám wüní%
,ikalav am gém e-ajduT
xóka za im :widréq ah
,negér-segér tlov wétrémrŰ
xttetehel retil !áh "oh s
levitsep a ,segés"e meN
.ttel elet ecci navtah

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Régi szavak

Ősi szavak, régi dalok,
színük már kissé fakó.
Tudja-e még ma valaki,
ha kérdik: mi az akó?
Űrmérték volt réges-régen,
s hogy hány liter lehetett?
Nem egységes, a pestivel
hatvan icce tele lett.

Kispest, 2001. január 6.

,atohah "av jacaq ,+osoM
séteven sé jehör ,ro"iv
xado willi wi+em lüzöq

Mosoly, kacaj vagy hahota,
vigyor, röhej és nevetés
közül melyik illik oda?

wniava% űmletré nokoR

wava% ,wó% a nebtese woS
.waúkala őzöbnölüq
,ólnosah a wüsétneleJ
.ó% a nokor nebémletré s

Rokon értelmű szavaink

Sok esetben a szók, szavak
különböző alakúak.
Jelentésük a hasonló,
s értelmében rokon a szó.

teki+emráka ,rokimrákA
.tehel si men inzamlakla
,tnelej tebböt ó% wi"e zA
.dnerros "e nav :wisám a tnim

Akármikor, akármelyiket
alkalmazni nem is lehet.
Az egyik szó többet jelent,
mint a másik: van egy sorrend.

,se+épennü ,segésnözöQ
.sekéllem men ,dégnö" ,monif
,őlezekel "av abmoroG
.őzejefiq tetelet%it

Közönséges, ünnepélyes,
finom, gyöngéd, nem mellékes.
Goromba vagy lekezelő,
tiszteletet kifejező.

,egne" ,sőre ,sorádnofú~
.enneb tehel si sétevgem s
wisám ro%sám ,wi"e re%"E
.wi%tál rám ze ,samlakla %el

Csúfondáros, erős, gyenge,
s megvetés is lehet benne.
Egyszer egyik, másszor másik
lesz alkalmas, ez már látszik.

názagi za "e wa' gidniM
Xmá ólálat s őlliado
ó% a nabtalán%ah se+eH
.ólavné+eh sé űre%%é

nabávah terégí .12711 ,a'araregÉ

Mindig csak egy az igazán
odaillő s találó ám!
Helyes használatban a szó
ésszerű és helyénvaló.

Égeraracsa, 2006. május 8.

,wüzzeré rok!o'áraq wa' eN
Xwisám a sotnof eri!!em "oh

Ne csak karácsonykor érezzük,
hogy mennyire fontos a másik!

1 talo'paq inokoR
(nopala igésrév)
(eksőlev)

Rokoni kapcsolat 1
(vérségi alapon)
(velőske)

.inremsi lleq lój tnokor A

A rokont jól kell ismerni.

lénkőlü% a even révtseT

Testvér neve a szülőknél

.inén"an sé i'áb"an men

nem nagybácsi és nagynéni.

.wnékinén s wnáki'áb a Ő

Ő a bácsikánk s nénikénk.

:lé nétese wőlü%"an wa~

Csak nagyszülők esetén él:

Xwninén"an sé wni'áb"an a

a nagybácsink és nagynénink!

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 10.

tazára"aM
ierévif wőlü% a
ierévőn wőlü% a
ierévif wőlü%"an a
ierévőn wőlü%"an a

_
i'áb
_
inén
_ i'áb"an
_ inén"an

Magyarázat
bácsi
néni
nagybácsi
nagynéni

–
–
–
–

a szülők fivérei
a szülők nővérei
a nagyszülők fivérei
a nagyszülők nővérei

séléttü"e za sádokzamlakla zA
zehieletétlef wenie!émlüröq
sálláázzoh űre%%é ólav

11 talo'paq inokoR
(nopala igésrév men)

,negedi za nöjeB
.tehel men innetiq
mapan a sé mapI
.tehet ermevdeq rám

Az alkalmazkodás az együttélés
körülményeinek feltételeihez
való ésszerű hozzáállás

Rokoni kapcsolat 2
(nem vérségi alapon)

Bejön az idegen,
kitenni nem lehet.
Ipam és a napam
már kedvemre tehet.

tnegedi za mezéN
.laggás+omoq sövűh
lórmá% gnez lemmörÖ
.lad gásamoq-sevüs

Nézem az idegent
hűvös komolysággal.
Örömmel zeng számról
süves-komaság dal.

,tehel ah ,negedI
Xnojdlá netsi ttusám
ah ,metere% nabboJ
.mo"ná za lelögem

Idegen, ha lehet,
másutt isten áldjon!
Jobban szeretem, ha
megölel az ángyom.

tahláv ággatdála~
,mejev ah ,negedi
ttel lóbmo!ál ?"ohA
Xmelémer _ !em ttusám

Családtaggá válhat
idegen, ha vejem,
Ahogy' lányomból lett
másutt meny – remélem!

tnegedi %%or a "oH
xmajdagof ebmeví%
sélelgedih bbáknI
Xmatjar iq wa' nöjröt

Hogy a rossz idegent
szívembe fogadjam?
Inkább hideglelés
törjön csak ki rajtam!

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 6.

tazára"aM
sópa
só!a
géselef "av jréf a
|a/áb "av 'ö\ erévif
géselef "av jréf a
|enén "av gúh\ erévőn
ejréf révtset a
egéselef révtset a
ejréf mo!ál a
egéselef maif a

Magyarázat
_
_
_

api
apan
rogós

_ őnrogós
_
_
_
_

vüs
"ná
jev
!em

ipa
napa
sógor

– após
– anyós
– a férj vagy feleség
fivére (öcs vagy bátya)
sógornő – a férj vagy feleség
nővére (húg vagy néne)
süv
– a testvér férje
ángy
– a testvér felesége
vej
– a lányom férje
meny – a fiam felesége

A kapcsolatokat könnyű elmagyarázni,
de rendkívül nehéz megértetni

,inzára"amle ű!!öq takotalo'paq A
intetrégem zéhen lüvíkdner ed

111 talo'paq inokoR
(werévtset)

úif nednim nabdála' A
;nabájólav révif gidnim
,'ö za wützöq bbalataiF
.a/áb gidep bbesődi za

Rokoni kapcsolat 3
(testvérek)

A családban minden fiú
mindig fivér valójában;
Fiatalabb köztük az öcs,
az idősebb pedig bátya.

wan!ál s%%×ö za nabdála~
;even a %el révőn gidnim
,gúh a wützöq bbalataiF
.enén gidep bbesődi za

Családban az összes lánynak
mindig nővér lesz a neve;
Fiatalabb köztük a húg,
az idősebb pedig néne.

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 7.

tazára"aM
ménén
mogúh
má/áb
mé'ö
dénén dogúh dá/áb dé'ö
ejnén
agúh
aj/áb
e’’ö
wnénén wnugúh wná/áb wné'ö
weténén wotogúh wotá/áb weté'ö
wüjnén wugúh wuj/áb wü’’ö

Magyarázat
öcsém
öcséd
öccse
öcsénk
öcsétek
öccsük

bátyám
bátyád
bátyja
bátyánk
bátyátok
bátyjuk

húgom
húgod
húga
húgunk
húgotok
húguk

néném
nénéd
nénje
nénénk
nénétek
nénjük

,wetlé%eb rokim ,lój am wotazzá"iVy
,tó% a wetéstje lattatíhá sÉ
Ywetkédenem ősgév wetkén am vle! A
rodnáS wi!émeR

„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek”
Reményik Sándor

lüdivöR

Rövidül

,bbeseveq %el ődi zA
xbbeseveh aságrof "aV
,wnüzedréq ,wnuzoklálaT
Xwnü%e za ráj loh nebzöQ

Az idő lesz kevesebb,
Vagy forgása hevesebb?
Találkozunk, kérdezünk,
Közben hol jár az eszünk!

.sekedré men %aláv A
.%e%etlef tim? ,mes sédréQ
,%tídivör tehel lohA
.cciv a nav nabkava% "Í

A válasz nem érdekes.
Kérdés sem, 'mit felteszesz.
Ahol lehet rövidítsz,
Így szavakban van a vicc.

xój wöt "oh ,za tnelej tiM
.ólav men inzára"aM
:zéhen men gém ze gideP
X%éq s ,ój neseteléköT

Mit jelent az, hogy tök jó?
Magyarázni nem való.
Pedig ez még nem nehéz:
Tökéletesen jó, s kész!

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 7.

Yarátkar %é za tezekélme zAy
vorovu°

sálláázzoh samlaguR

„Az emlékezet az ész raktára”
Szuvorov

Rugalmas hozzáállás

,totalodnog "e le tetlü im nojaV

Vajon mi ültet el egy gondolatot,

xrötőle wnülőleb tnéknődi +ema

amely időnként belőlünk előtör?

:ttoda tazára"am ój a erkezE

Ezekre a jó magyarázat adott:

.rökótál selé% a s sátálselé za

az éleslátás s a széles látókör.

sátáltá ,sé%ékrüf ,sádólálga% A
.arámá% talodnog a rát tatu jú
:sám rám ttotílláe%%ö lőbke%ér A
.ajádo' sátokla za +ema ,űm a

nabávah molá .23711 .cnirőltne%tseP

A szaglálódás, fürkészés, átlátás
új utat tár a gondolat számára.
A részekből összeállított már más:
a mű, amely az alkotás csodája.

Pestszentlőrinc. 2015. december 4.

wenvle!pén a arnatvle˘y
Yegéskü% 'nin
nátloZ i!á'órT

„Nyelvtanra a népnyelvnek
nincs szüksége”
Trócsányi Zoltán

irdoS

Sodri

(etzűmá% vle! imladori za)

(az irodalmi nyelv száműzte)

lura"am wnütjeleflE
,inlé%eb nese+eh
lánkala ajrodos A
.irdos a bboj lakkos

Elfelejtünk magyarul
helyesen beszélni,
A sodorja alaknál
sokkal jobb a sodri.

mazagi ajtí!oziB
,inrödöp :wisám "e
tá%?jab a rebme ra"aM
.irdöp wa' si tsom gém
si véna/uq irdoB A
,indut _ ttetelü% "í
:wutzogar neűre%"E
…irdob ,dordob ,mordob

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

Bizonyítja igazam
egy másik: pödörni,
Magyar ember a baj'szát
még most is csak pödri.
A Bodri kutyanév is
így született – tudni,
Egyszerűen ragoztuk:
bodrom, bodrod, bodri…

Égeraracsa, 2002. október 3.

,tala!rá bbamonif nav aH
taht%aláv tnire% evdeq "ú

Ha van finomabb árnyalat,
úgy kedve szerint választhat

dé%eb őtípé°

widuzah a nebknüvle! lÉ
:ajkala bbéh!e
asádnomiq gásólav A
.aladlo egne"

nabávah te%é!e .111711 ,tsepsiQ

Szépítő beszéd

Él nyelvünkben a hazudik
enyhébb alakja:
A valóság kimondása
gyenge oldala.

Kispest, 2003. november 16.

Ymodnomle "av iq s ,jló°y
cnereF icnizaQ

„Szólj, s ki vagy elmondom”
Kazinczy Ferenc

sédek!ét iőzre°

:nabsárí tattalum wa' ah ,za géle meN
.nav gásasrát loh? ,t+eh nojllá si nebtelÉ

nabávah terégí .11113711 ,a!ábőQ

Szerzői ténykedés

Nem elég az, ha csak mulattat írásban:
Életben is álljon helyt, 'hol társaság van.

Kőbánya, 2014. május 7.

gárivó% tlepé'le zA
atarájserü vle! a

Az elcsépelt szóvirág
a nyelv üresjárata

rebme za tré lóbó°
(eksőlev)

xe%rep sé táh ,ézi za iM

Szóból ért az ember
(velőske)

Mi az izé, hát és persze?

:ó%kéletlöt segelseleF

Felesleges töltelékszó:

.etezedef imletré 'nin

nincs értelmi fedezete.

.nakos _ sonjas _ wázzamlaklA
,ój men "úppé wájvíhsi"oH

Alkalmazzák – sajnos – sokan.
Hogyishívják éppúgy nem jó,

.naltamlakla nebknüdé%eb s

s beszédünkben alkalmatlan.

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. december 20.

si tágássokétáj sáríse+eh _ natvle! Ay
Ywujtahtísotzib lezzök%e wos lüneletgév
námláQ óba°

„A nyelvtan – helyesírás játékosságát is
végtelenül sok eszközzel biztosíthatjuk”
Szabó Kálmán

sétípéó°

őlü% őlü%őB

,Ő
,ől ika
;őlü :gém were"
,őlü% ótál tnednim a
,őlü%ő éssiq lohén na"u ika
.őlü%őb wa' bbákni er"e rám tsom

le%%ő' a le%%Ő

Ő
,ől men
;őle %ev togam
,őlev ,%é nav nebéjef
,őlevé za :tetlü tima trem
.őlevén a !áih nokasat a ráb

nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ

Szóépítés

Bőszülő szülő

Ő,
aki lő,
gyerek még: ülő;
a mindent látó szülő,
aki ugyan néhol kissé őszülő,
most már egyre inkább csak bőszülő.

Ősszel a csősszel

Ő
nem lő,
magot vesz elő;
fejében van ész, velő,
mert amit ültet: az évelő,
bár a tasakon hiány a névelő.

Égeraracsa, 2000. június 25.

,tza ilév inlodnog +em ,né"e na+o őtlöq Ay
Ywenlév men sé wantál men wosám tima
se"irF itniraQ

lavó% ,…lavó°

,ajllaveb ika ,naV
:ajdagat ika ,nav
arkava% ,erdé%eB
.avlatu wnu"av ár
óh+og nav ,soko naV
.ózlút gem !ére% sé
_ ój a ze sé _ "ohka~
.ó% a lleq si wiken

nabávah a!adlöf .111711 ,a'araregÉ

„A költő olyan egyén, mely gondolni véli azt,
amit mások nem látnak és nem vélnek”
Karinthy Frigyes

Szóval…, szóval

Van, aki bevallja,
van, aki tagadja:
Beszédre, szavakra
rá vagyunk utalva.
Van okos, van golyhó
és szerény meg túlzó.
Csakhogy – és ez a jó –
nekik is kell a szó.

Égeraracsa, 2003. szeptember 14.

e%ér "e wava%reki zA
trrofe%%ö nesejlet

Az ikerszavak egy része
teljesen összeforrt

sáludrof-sélüréT

,göcöd réke% ttedev-ttede°
.gö/öz-ge/iz notúsevöQ
wéreki'oq őgröz-őgriZ
.géle tnim bböt ,"em nabguzgeZ
,adzag a zén nébrögebriG
.arbmod-erbmid a rélef gíM?
,llágem nnef ,tto ticipicI
.llá%el lórkab lammá-lemmÍ
,táifai za ilzövdÜ
.táifadál a i%eteL
,akrabakrat ,molmil nabbA
.akrifakri ,e'ebe'e~
,noravdu ól lárgubargU
.no"an tádál a ajgúrgeM
:baradbirid enneb imA
.dasah ,wiröt ,lluh ab'op'oL

Térülés-fordulás

Szedett-vedett szekér döcög,
Kövesúton zityeg-zötyög.
Zirgő-zörgő kocsikerék
Zegzugban megy, több mint elég.
Girbegörbén néz a gazda,
'Míg felér a dimbre-dombra.
Icipicit ott, fenn megáll,
Ímmel-ámmal bakról leszáll.
Üdvözli az iafiát,
Leteszi a ládafiát.
Abban limlom, tarkabarka,
Csecsebecse, irkafirka.
Ugrabugrál ló udvaron,
Megrúgja a ládát nagyon.
Ami benne diribdarab:
Locspocsba hull, törik, hasad.

,ajníb-ajní' adál adO
.a/ure/er a lürö meN
,luti' ,tuf-tól ,létrepetreS
.lurip-luri e!em ,a!áL

Oda láda csínja-bínja,
Nem örül a retyerutya.
Sertepertél, lót-fut, csitul,
Lánya, menye irul-pirul.

,adzag a nu térefereT
.artú lü%éq labbol-lebbeS
,tácruhecreh a aj"ahttO
.tázáhravdu sozagzig sÉ

Tereferét un a gazda,
Sebbel-lobbal készül útra.
Otthagyja a hercehurcát,
És gizgazos udvarházát.

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. augusztus 10.

A tragédia az élet lényegéről szól,
ahol a hős tudatosan cselekszik, és
abban nyilvánul meg személyisége

,ló% lőrége!él telé za aidégart A
sé ,wi%kele' nasotadut sőh a loha
egési+éme% gem lunávli! nabba

nedivör aidégarT
(ehret né ősleb a)

,ejele za sázokaráv tlü%eF
,epezöq a sátísro"lef sójlaB
.egév a taludrofsros sosátah S

nabávah wele% .1113711 ,"ehbávS

Tragédia röviden
(a belső én terhe)

Feszült várakozás az eleje,
Baljós felgyorsítás a közepe,
S hatásos sorsfordulat a vége.

Svábhegy, 2013. április 11.

,melére'le wa' djam trédegevüs mo/noQ _y
Xmelémer ,de%et tza ,woraka né timA
,temegne gem ahos legre! men !o%%a "E _
Ytemegevüs ne!!öq tré/noq moda si meN
srev idazá% .1123

vré óslotU

levéköt%ö lleq meN
,aró% intatzib tőn
lótágam derelE
.ajólavinadnom

„– Kontyom süvegedért majd csak elcserélem,
Amit én akarok, azt teszed, remélem!
– Egy asszony nem nyergel soha meg engemet,
Nem is adom kontyért könnyen süvegemet”
17. századi vers

Utolsó érv

Nem kell ösztökével
nőt biztatni szóra,
Elered magától
mondanivalója.

evneq wannav gem lóJ
,lajjáh eléfnednim
teknim wen%et ávóL
.lassáráj noga=a

Jól meg vannak kenve
mindenféle hájjal,
Lóvá tesznek minket
azsagon járással.

,wansavlo ,wenzégI
;wenrev lemme% ahén
,wól=árav sojábűB
.weklel tte%evle men

Igéznek, olvasnak,
néha szemmel vernek;
Bűbájos varázslók,
nem elveszett lelkek.

,wüvré óslotu zA
,wankátdagödrö za
%tagllahle erimA
X wa' :nájíh talofác

Az utolsó érvük,
az ördögadtáknak,
Amire elhallgatsz
cáfolat híján: csak !

nabávah wele% .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. április 5.

tazára"aM
ótídzub törkö _
eköt%ö
baradsav űle!af
gnorod ,afak%ip _
ga=a
,nasro" lunaltaráv _ ráj noga=a
wizekré neletrih

Magyarázat
ösztöke

– ökröt buzdító
fanyelű vasdarab
azsag
– piszkafa, dorong
azsagon jár – váratlanul gyorsan,
hirtelen érkezik

,togásgodlob a mezevlé nabboJy
Ytogászagi za tnim
%mödE .D

„Jobban élvezem a boldogságot,
mint az igazságot”
D. Adams

sédekse"Ü
(wétájó%)

,e"ü ne'nin wendév"ü aH
;nelte"ü !ozib rokka
,si nelte"e daka ah ,mÁ
;neletrih %el ű"ü"e
,te"ü za tza avzíb arsáM
.nese+eh tto"ofe"ü

nabávah őtevgam .2711 ,a'araregÉ

Ügyeskedés
(szójáték)

Ha ügyvédnek nincsen ügye,
akkor bizony ügyetlen;
Ám, ha akad egyetlen is,
együgyű lesz hirtelen;
Másra bízva azt az ügyet,
ügyefogyott helyesen.

Égeraracsa, 2005. október 19.

„A költő versben gondolkodik”
Banville Tivadar

Ywidoklodnog nebsrev őtlöq Ay
radaviT livnaB

sádújaV

ingofgem tehel ?"oH
xtésételü% srev a
wiljah artallaguS
.tértéh _ őtlöq a gem

Vajúdás

Hogy' lehet megfogni
a vers születését?
Sugallatra hajlik
meg a költő – hétrét.

,lo'narap metü zA
:őle röt lőbősneb
,neltetehzekéfgeM
.őre nevele ,dav

Az ütem parancsol,
bensőből tör elő:
Megfékezhetetlen,
vad, eleven erő.

sereq takámrof jÚ
,esétetkül eví%
rosődzeq sé'nere°
xe-géle wanátnim

Új formákat keres
szíve lüktetése,
Szerencsés kezdősor
mintának elég-e?

,lóbtalugnah a tjeS
;arámrof a lém%e s
géstlü%ef imlezrÉ
.ará za nebéklel
,amrof a nebtel%éQ
;űteb nabádmo! tnim
,ój asát%aláv aH
.űtelé ú%%oh "ú
bbőle né+ém taduT
,enneb wa' gno= metü
támrof wa' tlö nát?zA
.ejénez wnüvle! a

nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

Sejt a hangulatból,
s eszmél a formára;
Érzelmi feszültség
lelkében az ára.
Készletben a forma,
mint nyomdában betű;
Ha választása jó,
úgy hosszú életű.
Tudat mélyén előbb
ütem zsong csak benne,
Az'tán ölt csak formát
a nyelvünk zenéje.

Kispest, 2003. március 13.

."av-men a "av men ,"av a "av et aHy
."av a "av men ,"av-men a "av et aH
,"av-men a "av men s ,"av a "av "aV
."av a "av men s ,"av-men a "av "aV
YX"av ,"aV
akódnom sáfért

„Ha te vagy a vagy, nem vagy a nem-vagy.
Ha te vagy a nem-vagy, nem vagy a vagy.
Vagy vagy a vagy, s nem vagy a nem-vagy,
Vagy vagy a nem-vagy, s nem vagy a vagy.
Vagy, vagy!”
tréfás mondóka

x 'nin "av ,naV

,ó% na+o nav nebknüvle! A
xózgnahnágam ne'nin neb+em?

Van, vagy nincs ?

A nyelvünkben van olyan szó,
'melyben nincsen magánhangzó?

,sereq ika ,ajlálatgeM

Megtalálja, aki keres,

.s :nedivör ,ó% sé za ze

ez az és szó, röviden: s.

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. január 3.

netni% ne+imrákA
nednim ój lekkétrém

Akármilyen szinten
mértékkel jó minden

gésbnölüq naV

,iné"e sézdetset A

Van különbség

A testedzés egyéni,

;űgellej sasrát trops a

a sport társas jellegű;

inzegév lőbséletvdeQ

Kedvtelésből végezni

.űre%"an tőtteq a dnim

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

mind a kettőt nagyszerű.

Égeraracsa, 2001. június 12.

.lassám"e wennöjiq lój eri!bböt wattolah Ay
Ytsám"e ari!!a wujram im ,wőlé im wa~
ódoB nálepraQ

„A halottak többnyire jól kijönnek egymással.
Csak mi élők, mi marjuk annyira egymást”
Carpelan Bodó

%dnom tim X zzá"iV
(eksőlev)

."av naltatrá "oh ,za teheL
,wanrú% déleb levvle! %onoG
."an naltaráp sétrés a sé

Vigyázz ! mit mondsz
(velőske)

Lehet az, hogy ártatlan vagy.
Gonosz nyelvvel beléd szúrnak,
és a sértés páratlan nagy.

,sivöt "an men eksüt siq ráB

Bár kis tüske nem nagy tövis,

:tatu gáv im neklel ,"edniM

Mindegy, lelken mi vág utat:

.si lö ahén _ gem ddut _ vle! a

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

a nyelv – tudd meg – néha öl is.

Égeraracsa, 1997. május 21.

„S midőn szerelmét rálehelli:
Csupán szeme, a nap ragyog?…”
Vajda

:illehelár témlere% nődim Sy
Y…xgo"ar pan a ,eme% nápu~
adjaV

…abtlúm a a%%iV

,nebőgevel a wi%ú namádiV
;tél a ,go+omog evdörüf nabpan s
,nepé wilmobiq em+es ó%gnarah A
.té% wil%o netér úga%tatíhá sé
:tétenezü dlöf a tsom inallaH
;ttelef wőzem a t%ará tömörö
,débe iam a tlov sevel akrozuZ
.tteve gásnokor sevüs a te+ema

Vissza a múltba…

Vidáman úszik a levegőben,
s napban fürödve gomolyog, a lét;
A harangszó selyme kibomlik épen,
és áhítatszagú réten oszlik szét.
Hallani most a föld üzenetét:
örömöt áraszt a mezők felett;
Zuzorka leves volt a mai ebéd,
amelyet a süves rokonság evett.

,nabkotno' gerö za ludjas vdekóJ
;neltetehrém a wüttelef go"ar
,nav gásój apu' nabáráp gelem A
.nebkeví% a tetkül rá! tlüsedne'le

Jókedv sajdul az öreg csontokban,
ragyog felettük a mérhetetlen;
A meleg párában csupa jóság van,
elcsendesült nyár lüktet a szívekben.

,nocra etrevpan a le lumis dnoG
;tájlake%éf a witípör wék'ef
,noragu za lonoh dne' ttedegélE
.tláv arnátuléd ődi za nassal sé

Gond simul el a napverte arcon,
fecskék röpítik a fészekalját;
Elégedett csend honol az ugaron,
és lassan az idő délutánra vált.

,gof%%×ö +ema ,gésserü za óJ
;wedner ővélgem a wandorogu=
,wo!o%%a za nejef wen%iv téllöcöQ
.wennem nabrosabil élefazah wiq?

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

tazára"aM
_ nebzöq sévőf _ ebsevel ttotnár _ akrozuz
at%ét trú" ,tlo=romeleb
even ra"amső wenéjréf révtset a _
vüs
nebődepelno%áv ttő% galizáh _ ellöcöq
lőrtér a azah táné% a wéttiv

Jó az üresség, amely összefog,
zsugorodnak a meglévő rendek;
Köcöllét visznek fejen az asszonyok,
'kik hazafelé libasorban mennek.

Kispest, 2001. február 21.

Magyarázat
zuzorka – rántott levesbe – fővés közben –
belemorzsolt, gyúrt tészta
süv
– a testvér férjének ősmagyar neve
köcölle – házilag szőtt vászonlepedőben
vitték a szénát haza a rétről

tie!évröt si wenvle! Ay
:i%ét im ávój ,éppé°
,wájdut nabboj waru %évle˘
Yizré nabboj őtlöq A
!arA

„A nyelvnek is törvényeit
Széppé, jóvá mi tészi:
Nyelvész urak jobban tudják ,
A költő jobban érzi”
Arany

ennel _ anloV

,ennel a sám ,anlov a sáM
.enelli rám tze indut lóJ
,anlov a %el lőbégi NAV
.ajdóm seletétlef a zE
,tá év- énnel lukala °EL
.táhet - nabdóm seletétleF
,ővöj _ ennel ,nelej _ anloV
Xőtehlére' men lef ze sÉ
,tatum abám a _ …anlov óJ
.tatuq tővöj rám _ …ennel iM
,ra"am lán%ah si t- énnel aH
.raka inláv évimalaV
ajkala Y%%ory anlov ttel A
.attotíro%iq t- ánlov tloV
nétese anlov tláv wa' zE
.né+eh nabájólav anloV
Xó% a noj+of lüpékadléP
:ój a nav '"oh ,ajtatum +eM?
,anlov wnutlov nesér ah"oH
.ajab anlov ttese men "Ú

nabávah molá .711 .tsepsiQ

Volna – lenne

Más a volna, más a lenne,
Jól tudni ezt már illene.
VAN igéből lesz a volna,
Ez a feltételes módja.
LESZ alakul lenné -vé át,
Feltételes módban – tehát.
Volna – jelen, lenne – jövő,
És ez fel nem cserélhető!
Jó volna… – a mába mutat,
Mi lenne… – már jövőt kutat.
Ha lenné -t is használ magyar,
Valamivé válni akar.
A lett volna „rossz” alakja
Volt volná -t kiszorította.
Ez csak vált volna esetén
Volna valójában helyén.
Példaképül folyjon a szó!
'Mely mutatja, hogy' van a jó:
Hogyha résen voltunk volna,
Úgy nem esett volna baja.

Kispest. 2000. december 1.

Kis magyarázat a versekhez
A mottók

– (általános gondolatot kifejező tömör idézetek) valamilyen módon kapcsolódnak az alapgondolathoz. Az aláírás nélküliek saját alkotások.
(mítosz → hitrege, legenda → csodarege, epigramma → velőske)

Népmese
Néprege
Hitrege
Csodarege
Monda

–
–
–
–
–

a nép ajkán született, vagy külföldről átvett elbeszélés.
valóságos személyhez vagy tárgyhoz kapcsolódó meseszerű történet.
a világ keletkezéséről, természeti jelenségekről szóló olvasmány.
Istenhez, Jézushoz, szentekhez és csodákhoz fűződő (olvasandó) esemény.
népi emlékezeten alapuló történelmi valóságot feldolgozó hagyomány.

A mottóknál feltüntetett nevek magyaros változata:
Karl Immermann – Immermann Károly,
Cesare Lombroso – Lombroso Cézár,
Lothar Kusche – Kusche Lotár,
Raymond Smullyan – Smullyan Rajmund,
Francis Bacon – Bacon Ferenc,
Charlotte Brontë – Brontë Sarolta,
Małgorzata Musierowicz – Musierowicz Margit,
Oscar Wilde – Wilde Oszkár,
Bo Carpelan – Carpelan Bodó,
Johannes Lehmann – Lehmann János,
Claudia Graf – Graf Klaudia,
Enrico Castelnuovo – Castelnuovo Henrik,
Su Towsend – Towsend Zsu' ,
Grazia Deledda – Deledda Grácia,
John Muir – Muir János,
Frances Elisa Hodgson – Hodgson Franciska Eliza,
Roland Gööck – Gööck Lóránt,
Francesco Petrarca – Petrarca Ferenc,
Heinrich v. Ofterdingen – Ofterdingen Henrik,
Immanuel Kant – Kant Immánuel,
Walter Sperling – Sperling Valter, Guy de Maupassant – Maupassant Vitus,
Eliška Horelova – Horelova Eliza, Camille Flammarion – Flammarion Kamill,
Jerome K. Jerome – Jerome Klapka Jeromos,
William Blake – Blake Vilmos,
Johann Wolfgang v. Goethe – Goethe W. János,
Otto v. Bismarck – Bismarck Ottó,
Vlagyimir Maskov – Maskov Vladimir,
Eric Linklater – Linklater Erik,
Dimitar Korudzsiev – Korudzsiev Demeter, Theodor Fontane – Fontane Tódor,
Marlene Dietrich – Dietrich Marléne,
Henry van Dyke – Dyke Henrik,
Stephen Leacock – Leacock István,
Friedrich v. Schiller – Schiller Frigyes,
Luigi Capuana – Capuana Lajos,
William Wordsworth – Wordsworth Vilmos,
Conrad Ferdinand Meyer – Meyer Konrád Ferdinánd, Robert Frost – Frost Róbert,
Hans Christian Andersen – Andersen Jani Krisztián,
Victor Hugo – Hugo Viktor,
Antonín Rükl – Rükl Antal, Henry-Frederic Amiel – Amiel Henrik Frigyes,
Oliver Wendell Holmes – Holmes Olivér Vendel,
Stanisław Lem – Lem Szaniszló,
Robert Musil – Musil Róbert,
Charles Robert Darwin – Darwin Károly Róbert,
Heinrich Heine – Heine Henrik, Paul Valéry – Valéry Pál, Karl May – May Károly,
Etienne Rey – Rey István,
Joanna Kathrin Rowling – Rowling Johanna Katalin,
Joseph Joubert – Joubert József,
François Villon – Villon Ferenc
Jonathan Swift – Swift Jónás,
Louis Bromfield – Bromfield Lajos,
Giuseppe Mezzofanti – Mezzofanti József,
Franz Jahn – Jahn Ferenc,
Henri Bergson – Bergson Henrik,
Josef Klepešta – Klepešta József,
John Keats – Keats János, Miguel Cervantes Saavedra – Cervantes Saavedra Mihály,
Christian Morgenstern – Morgenstern Krisztián, Otto Jespersen – Jespersen Ottó,
Pedro Calderón de la Barca – Barca Calderón Péter, Jules Renard – Renard Gyula,
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Konrad Lorenz – Lorenz Konrád,
Lev Nyikolajevics Tolsztoj – Tolsztoj Leó,
Dennis Shasha – Shasha Dénes,
Georg Bernard Shaw – Shaw György Bernát,
Lewis Wolpert – Wolpert Lajos, Pedro Antonio de Alarcon – Alarcon Péter Antal,
Adam Wiśniewski-Snerg – Wiśniewski-Snerg Ádám, Jean Calvin – Kálvin János,
Théodore de Banville – Banville Tivadar, Alekszandr Beljajev – Beljajev Sándor,
Theodor Storm – Storm Tódor,
Théophile Gautier – Gautier Teofil,
Karl Neumann – Neumann Károly,
Alphonse Daudet – Daudet Alfonz,
Igor Roszohovatszkij – Roszohovatszkij Igor,
Bertold Brecht – Brecht Bertalan,
Emily Brontë – Brontë Emilia,
Jean François Paul de Gondi Retz – Retz Pál,
Nichols Beverley – Beverley Miklós,
Antonio Bonfini – Bonfini Antal,
Tadeusz Dołega-Mostowicz – Dołega-Mostowicz Tádé, David Lodge – Lodge Dávid,
Karel Čapek – Čapek Károly,
Erich Kästner – Kästner Erik,
William John Locke – Locke Vilmos,
Adam Mickiewicz – Mickiewicz Ádám,
Marie-Catherine 'D Aulnoy – D' Aulnoy Mária Katalin, Jack London – London Jani,
Charles Batteux – Batteux Károly,
Richard Katz – Katz Richárd,
John Steinbeck – Steinbeck János,
Charles Baudelaire – Baudelaire Károly,
Bernard Fontanelle – Fontanelle Bernát,
José Gutierez – Gutierez József,
Friedrich v. Schelling – Schelling Frigyes, Francis Jammes – Jammes Ferenc,
George Enescu – Enescu György,
Alexandra David-Neel – David-Neel Alexandra,
Ludwig Wittgenstein – Wittgenstein Lajos,
Rudolf Stratz – Stratz Rudolf,
Mary T. Browne – Browne Mária T. ,
Alexander Puskin – Puskin Sándor,
Philip Sidney – Sidney Fülöp,
William Saroyan – Saroyan Vilmos,
Wilkie Collins – Collins Vilmos,
Cornell Woolrich – Woolrich Kornél,
Nataly Eschstruth – Eschstruth Natália,
Matilde Serao – Serao Matild,
François Rochefoucauld – Rochefoucauld Ferenc, Hal Clement – Clement Henri,
Andre Gide – Gide Endre,
Honor Tracy – Tracy Honória,
William Robertson – Robertson Vilmos,
Eric Knight – Knight Erik,
Benjamin Franklin – Franklin Benjámin,
Harry Harryson – Harryson Henri,
Christine Breden – Breden Krisztina,
James Jeans – Jeans Jakab,
Maurice Leblanc – Leblanc Móric,
Henryk Sienkiewicz – Sienkiewicz Henrik,
Lev R. Sejnyin – Sejnyin R. Leó,
Daniel De Foe – De Foe Dániel,
Emil Gaboriau – Gaboriau Emil,
Edna Ferber – Ferber Edina,
Mihail Zoscsenko – Zoscsenko Mihály, Karl Theodor Körner – Körner Károly Tódor,
Wilham Collins – Collins Vilmos,
Felix Salten – Salten Félix,
Henry King – King Henrik,
Siegmund Freud – Freud Zsigmond,
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