Nyíri Attila

A rózsáról
(a Nyelvünk c. tanulmányhoz)

alitta irIN

lOrAZOr a
(zohNAmlunat .c KnwvleN a)

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)

,terEgi za Obmib a
sElwsejleteb a gAriv a

lOrAZOr a
(KAmrofroł)

sukiSSalł
1

,rAm tLAdaka Kos nEvdelef intagotlo Kemer abkAf
.rAv sElelqgAriv Ge sE zIv OgoCaC ,sWh a tto mAr
,mosAgacał sWred a Klah ,nabrAtah a KeGemebrqł
.motAl tiajgnAl tamrah OgLosom a ,tnala ,eSSem
nabAtalli tlUm a ajtaris evgereseł metih aglab
.nav rAN ah ,Ge nabiavmah elev s ,tASavat OzoloTAf
,nEsErevel KOrał itreł a lw tladaid rAhopekEb
.nEvEr etih Kqrq za ludabaS sotilaC Qzedegnez
;KanAnoroł saraguspan Qtmeret a nav etezgEv
,KanGAv a da s ,KizederbE nabkoras a rokobazOr
,eNEf emeS netsi za tekeret tlqt lavAtalli trem
.erEjwkse rebme za mqrq za rAv _ evdw melereS tnim _ s
(KeretemaSkeh semIr)

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!

soSnASener
11

.arAhalav-ergEv lEt a ttodOrtokle
,arAnorokbmol a lwreł rEzwfgAriv
.agAsgodlob a sE rebme za ludnigem
!sAdlA igE ,le jjqj ,lujUgem si dlqf a
,sAclApNara QlNEf tzqł iajju UCrał
!sAZOr nednim neGel ,ił dstnob tadiObmib
!doraka si et ah ,tomriSaZOr Knwstnih
,ttoda ika ,Kanna tEven a KwjrECId
!topan a atzohlef arkAZOr a ił’ ,tza

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.

sokkorab
111

,Kenrebme za tAZOr ttotattuj melerwt
,Kenetsi za KAtda ttwGe levEkswt ed
,Kenrem indazAllef nelle sros a Kił’ Goh
.Kentehel si KaSSor ,ttellem Oj :KEzzerE
,metereS _ nebdlqf a KnulAn nav QrevWb
,nekeklel a ArrU Sel QrevWb a ze
,negedi za tti Sel Avifazah lQtLem’
.melezrE za enneb derbElef rokima
aZOr QzerekqG nabArop KUnatrEv
,atOza rAm lognAl nebmelereS ,nablad
,attotIkaSel tza Qtlqł a atOim’
.ajOrel tnAri tlUm a tEteleGeł Goh

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.

sOkokor
1111

,Katap QgleNe nOgoCaC
.tEr Qlledlqz ,crEb QllekEł
,KanallAkrat KajAN lovAt
.tEnqtrqb ajtiN aZOr tti
,Kqlw nebEjtreł rotsoloł
.tSen Kollah men ,jAt OgLosom
,Kqlwt Kizgnahlef nebtse za
.dzeł ingemer talli za sE
,lokOC tomriS pan Qnemel
.tti aragus a Sev tUCUb
lokObjah avgnir aZOr a
.tiamriS ajrAz avlurip s

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)

atsiciSSalł
2

aZOr rebme za
,netEr ,nnikado
tlAv Ennetsi ed
.nebEjtreł a am
tlov tnEkrebme ah
,anSah erGednim
zehmeS netsi za
.avtIzagi ttel
nEtelwCeb GI
,totlof ttetje za
netsi za ze Goh
.ttotlo abcOdav
(srev sekEtEmQdi ,semIr)

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.

seipEn
12

,malASazOr NiCił
!KanrAv ,mqGnqG ,KaC jjqj
KelSivle ,Kelrqtel
.KanmAZOr a Kalda s
,ObmibaZOr Qlsef
:nebdneC iken gem dgUs
tsAm ’Goha ,metereS
.mettereS mesahos
:KanmAZOr a tAZOr
!erElbeł a nqzzWt
netsiOj a rokka
.etrE djam ajdlAgem

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.

atsilatnemitneS
112

,monAb men ed ,KetereS tsAm
.noGASAn Ge mettel KotA
!aZOr rEhef ,aZOr rEhef
.abrop a tto el tlluh domriS
,metelE za ttel teSENe
.mennebnE za tekEkswt tjah s
!aZOr sorip ,aZOr sorip
.atOza dAr KolAlat men
,Kolahgem ah ,nabmotlobrIs
.KolaGna za KanrAv men mAr
aZOr tEtqs ,aZOr tEtqs
.armOsropoł djam lluh amriS

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.

sukitnamor
1112

Kendlqf a aSAhof atalli aZOr a
:Kenlq si trebme loh’ ,nabgAliv droz a ,tti
.rEł temleGeł
,molA za Sagiv Sel Kankoza lwdeGe
:nojllAS erEmeS Goh ,segEskwS Kenkika
.rE taNara
,lejjE za abmorto ,etse za geteNrqS
:lejjES rAm gnejret men talliaZOr nQdim
.rAv arpansAm
,dloh a tekSer nAvrA ,jE za gokoz ,tjahOs
:tlov ah ,nArO soktit lobmot NoSi sqnWb
.rAs a tnqle
,SEnep mettqlwrqł ,nav sAdabbiZ somlO
: ’SENele dnim rokim’ ,morAv tlanjah a KaC
.gEm am lluh NNqł
,jE za rAm davmahle ,egEv KantaNoSi
:!jlEf en ,Kizotalli ,tamrah nAmriS aZOr
.gE za lUGił s

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!

atsilaer
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,aZOrdav a ,Qpipumah
.goroCA nElEStU za
KotazotlAv semen a KaC
.KoNosrAb a iamriS
zW tebe KAidrodnAv a
.larrokob sivqtaTuł
KiSketev _ dnim _ Qtlqł ,OrI
.larrokoCaZOr semen
,Wreseł GI degEskqrq
.aZOrdav neletNEgi
,lEnzetEl men ahGoh gidep
!anlov mes QnLArił a

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.

atsilarutan
3

,tto nebtreł mattAl tAZOr
.ttotagu aTuł Ge loh’
,medeSel Goh ,matlodnog
.menetsi za djam tIges
:nE ’zib tA ,mattorgutA
.nEvwf Krap a matSUCle
,temejef a metrqteb
.ttel elet larrAs mQpic
,lwtteSev aZOr a trUS
.lwtefec ttogroC merEv
,tdakaSle si megni za
.Kadah trev ił KenzEn GI
,tlAlatgem sE be za ttqj
:tlAlah a gem matrAv men
,mattotuf lwklEn aZOr
.mattorgu ersEtIreł
:ttoljazel UCUb a tto
.ttoparah ebmekenef

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!

sOiSSeceS
13

,KoGav ubAb OlocnAt nelEtqł
nolatavar Ge KiSkef mettQle
,aZOr rEhef a neblES Otlokis
.molagri segEspES ,rIs Knusudloł
,darAS aZOr tEh avtalluh tAmriS
:tlAił ekswt ttoSa AttnoC a KaC
malatlA sikaC ,eClqb KqnWb sUb”
ˇ!tAifnetsi gem dotahzUroSoł
Karadam amEn ,OdAminAtAs
.KansA tqrdqgrIs KanmAzah s meken
,erteleł-lovAt ,moGAv erteleł
!KansAissem raGam sAm le nejnem

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!

atsilobmiS
113

,KolozAg nabrACom
:KolovAt Kenetni
,melEmer
!merEle
,Kotrap a KasAZOr
:Kotrat tsom Avoha
gnAl a ,ajh
.KnAlaf Gan
,rAm moriS a lluhel
:rAv ekswt KaC megne
,mqrq men
!mqlqlWG

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.

atsinoiSSerpmi
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,tdapAsle ,tleł arlad aZOr sorip a
.rEv a tdalaSił trem ,ttel agrAs sE
,rEvtset ,detzWtił sE tza detpEtel
.takAm a datGah avgAh arsagam s
,ebjE soLAmoh naklah llAS tanAb
.dloh a tniketmAr lemmeS sAkirał
,tlolad tNEf GAl Lem’ ,tAZOr a dettiv
.ergEv nebkelEl lEtdqrwfgem sE
,talrAp nISaZOr :gnel talliaZOr
.netEtqs tagllah rW za lwdeGe
,nejgE Goh ,nQhlef Ge SatjUG tALkAf
.talrAt ilanjah a sejlet Sel GI

Kubista
14

MEZŐ
―
HEGYES
Azt akarom: Hasson!

―

HALOM

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.

atsibuł
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molah

―*

seGeh ―*
Qzem
!nossah :moraka tza

:tlov _ nav aZOr
.tlof sosAtah
:OlSo rAm roł igEr a
!OtSalrop a nE KeSel
:ekswt sOrUS
.ebgqSmorAh
:GAl Lema ,lanovrqł
.gAlivnIS ttotIzzi
:rASbAlcnAnif
.rAm zejefił
?neltelEv segeltese
.mezedner ah ,KAmrof djam
:egneptteliZ
.enneb lE GAv
:tnappor megEsWhvle
.tnatrEm a irqttA
:rUhmolabmic
.rU nebsEkswt

Futurista
15

Átszúrni,

–

sérteni,
megvágni.

?
–

&
–

!!!

Fent a kék,

–

1

lent barna –
valami.

1/2
–

0

Szirom nincs,

–

csak tüske –

halmai. –

–

+

∞

atsirutuf
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?
&
!!!
1
11 \ 1
0
^
+
Ł

_

_– ,inrUStA
_ ,inetrEs
_ .ingAvgem

_ ,KEł a tnef
_ anrab tnel
.imalav

_ ,Cnin moriS
_ ekswt KaC
_ .iamlah

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.

atsinoiSSerpSke
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ejef aZOr _ !jeh _ tdalluGił
,ttala pan
:ekswt Ujfi _ rEkqG gerq
.taraka
aZOr a sE _ !jaj _ ejEkswt
,lE menneb
a nOgacał rAm KizmAlluh
.lEvel dlqz
,getw QbrEv ,crah sorip ,tneS
!gAriv ,O
gem itrE men tamamladjAf
.gAliv a

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.

atsilaerrwS
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:mezrE ed ,GAv a anllAS
,Kot a trAz
men trEze ,tlAił talvAt
.KotahrAv
,teis zIv ,tISef gelem
,goravał
,deit-mENe ,ajtAl djam
.KoGav im
telekił a lqbmqrqd
,mennebnE
ttelleł lef ,KoGav aZOr
.menderbE

nabAvah sAdlA .11233334555567 ,aCararegE

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,
Andre Gide – Gide Endre,
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,
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 Ludvig,
Rudolf Stratz – Stratz Rudolf,
Mary T. Browne – Browne Mária T. ,
Alexander Puskin – Puskin Sándor,

zehkesrev a tazAraGam sił
(KetezEdi rqmqt Qzejefił totalodnog sonAlatlA)–_
.zohtalodnogpala za KandOloCpał nodOm imalav
.KosAtokla tAjas KeilwklEn sArIAla za
,egertih
,egeradoC
.eksQlev

KOttom a

É
SotIm
É adnegel
É ammargipe

-eble ttevtA lQrdlqflwł Gav ,ttetelwS nAkja pEn a
.séléS
-esem ódóloCpał zohGrAt Gav zehLEmeS sogAsOlav
.tenEtrqt űreS
lőrkegEsnelej iteSEmret ,lQrEsEzekteleł gAliv a
.Námsavlo OlOS
-őzűf zohkAdoC sE zehketneS ,zohsuzEj ,zehnetsi
.Némese (ódnasavlo) őd
togAsOlav imlenEtrqt ,Olupala netezekElme ipEn
.NAmoGah ózoglodlef

_

esempEn

_

egerpEn

_

egertih

_

egeradoC

_

adnom

A rózsáról
(a Nyelvünk c. tanulmányhoz)

Különböző korokban megjelenő irodalmi áramlatok kifejező eszközeivel létrehozott
ábrázolásmód. 17 féle korszak jegyei találhatók meg a sajátos jellemzőikkel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Klasszikus
Reneszánszos
Barokkos
Rokokós
Klasszicista
Népies
Szentimentalista
Romantikus
Realista
Naturalista
Szecessziós
Szimbolista
Impresszionista
Kubista
Futurista
Expresszionista
Szürrealista

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

i. e. VIII. sz. – i. e. I. sz.
XIV. sz. közepe – XVI. sz. második fele
XVI. sz. vége – XVIII. sz. közepe
XVII. sz. második harmada – XVIII. sz. vége
XVII. sz. középső harmada – XIX. sz. közepe
XVIII. sz vége – XIX. sz. második harmada
XVIII. sz. első fele – XIX. sz. kezdete
XVIII. sz. vége – XIX. sz. közepe
XIX. sz. közepe – XX. sz. első harmada
XIX. sz. második fele – XX. sz. eleje
XIX. sz. utolsó harmada – XX. sz. kezdete
XIX. sz. vége – XX. sz. első harmada
XIX. sz. utolsó harmada – XX. sz. első fele
XX. sz. eleje – XX. sz. első harmada
XX. sz. kezdete – XX. sz. közepe
XX. sz. eleje – XX. sz. első harmada
XX. sz. első harmada – XX. sz. második harmada

lOrAZOr a
(Kámrofroł)
Qzejefił KotalmarA imladori Qnelejgem nabkoroł Qzqbnqlwł
ieGej KaSroł elEf 1123 .dOmsAlozArbA ttozohertEl leviezqkSe
.lekkiQzmellej sotAjas a gem KOtahlAlat
.S 1 .e .i _ .S .1112 .e .i _
sukiSSalł –
.1
elef KidosAm .S .123 _ epezqł .S .11113 _
soSnASener – .11
epezqł .S .11123 _ egEv .S .123 _
sokkorab – .111
egEv .S .11123 _ adamrah KidosAm .S .1123 _
sOkokor – .1111
epezqł .S .111123 _ adamrah QspEzqł .S .11123 _
atsiciSSalł – .2
adamrah KidosAm .S .111123 _ egEv .S .11123 _
seipEn – .12
etedzeł .S .111123 _ elef Qsle .S .11123 _ atsilatnemitneS – .112
epezqł .S .111123 _ egEv .S .11123 _
sukitnamor – .1112
adamrah Qsle .S .33 _ epezqł .S .111123 _
atsilaer – .11112
ejele .S .33 _ elef KidosAm .S .111123 _
atsilarutan – .3
etedzeł .S .33 _ adamrah Oslotu .S .111123 _
sOiSSeceS – .13
adamrah Qsle .S .33 _ egEv .S .111123 _
atsilobmiS – .113
elef Qsle .S .33 _ adamrah Oslotu .S .111123 _ atsinoiSSerpmi – .1113
adamrah Qsle .S .33 _ ejele .S .33 _
atsibuł – .11113
epezqł .S .33 _ etedzeł .S .33 _
atsirutuf – .23
adamrah Qsle .S .33 _ ejele .S .33 _ atsinoiSSerpSke – .123
adamrah KidosAm .S .33 _ adamrah Qsle .S .33 _
atsilaerrwS – .1123

A rovásjelek osztályozása
1.

2.

a betűk:

A betűk az ige testetöltött formái.
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a hangzók:

A hangzók az ige zenei formái.
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