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Gyimóthy Gábor (Zollikerberg/CH):
Nyelvleckéztetés.
Ide a nyelvrégítőkkel!
Ősi nyelvet örököltünk,
mely nem csak szép, hanem jó.
Ezt ma megerőszakolni,
bizony mondom, nem való!
Tizenkilencedik század
közepétől legalább,
virulni kezdett a nyelvünk,
mint egy liliom nyaláb.
Czuczor Gergely, Fogarasi
azt már régen belátta,
egységes a szókincsünk és
nem franciasaláta.
Hivatalos lett a magyar,
tagadhatatlan e tény,
addig közel ezer évig
árnyékban bujkált szegény.
Ámde nem volt versenyképes,
sok szó hiányzott nagyon.
Ott tolongott a rengeteg
nevezetlen fogalom.
Jöttek hát a nyelvújítók.
(– Ezt tetted volna te is –
és ha őket ma becsmérled,
még a szemszög is hamis!)
A huszadik században már
szépen beszélt a magyar.
Ám a század vége előtt
túl éles volt a kanyar!
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Ezt nem vette be a nyelvünk,
s azóta csak elvadul...
Aki tud még emlékezni,
fájón ma ezen búsul.
Oda kéne visszatérni,
azok voltak szép idők...
Nyelvújítókra nincs szükség,
ami kell: nyelvrégítők!
Minden, minden megváltozik,
csak a változás örök.
Mondják nálam dörzsöltebb, de
főleg trehányabb körök.
Mi változtatjuk a nyelvet,
magától nem változik,
és aki nem figyel oda,
megváltozottra szokik!
Koncert helyett hangverseny volt,
fotó helyett fénykép,
idegenszók áradata
idegem nem tépték!
Lárva helyett álcát mondtunk,
alga helyett moszatot.
Nem vettünk át más nyelvekből
fölösleges kacatot.
Szélsőséges, rendkívüli
volt, ami ma extrém,
a tanfolyam ma csak kurzus.
Mi ez, ha nem agyrém!
Földrész volt a kontinens és
ki tudja azt vajon még,
hogy a híres kompromisszum
egyszerűen egyezség?
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Autentikus, hiteles volt,
a horizont: láthatár.
És ki vette át a sztrókot?!
Üldözte tán száz tatár?
A gyógymód ma terápia!
A viszály ma konfliktus.
Vetélytárs volt a rivális,
sértés volt – s nem inzultus...
Orvos ma nem megállapít,
hanem diagnosztizál.
A kétkedő szkeptikus ma,
tétovázó: hezitál...
Már a nemzedék sem ízlik,
csak a generáció!
És a minősítő verseny
ma kvalifikáció...
A döntős ma finalista,
s a döntő a finálé...
Számlát ezért olaszoknak
a miniszter kínál-é?
Ifjúsági, junior lett,
új játékos debütál,
és a bőrápoló szerben
a formula hidratál...
Fizikailag jön rendbe
a sportoló mára már.
Hogy testileg jobb szó lenne,
eltitkoljuk ugyebár...
Fizikailag? Kis csacsi!
– Csak azt tudnám, hogy hol élsz? –
„Fizikálisnak” – mondják ma,
ezt hallod, merre csak mész...!
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Ibolyántúli sugárzás?
Ma úgy mondják: úvé...
Országot ma nyelvőrzőkért
senki sem tesz tűvé!
Tömegvonzás ma már nincs, csak
gravitáció!
S a tüntetést fölfalta a
demonstráció...
Sztráda lett az autópálya,
s ilyet ki hihet?
Tünetet mondtunk vidáman,
szimptóma helyett!
Opció helyett, ha igaz
nem is olyan rég,
bátran mertük azt mondani,
hogy lehetőség...
Zűrzavaros? Paraszti szó!
Jöjjön a kaotikus!
És az ősi túl rövid. S így
„menőbb”, hogy archaikus...
Régen, aki rögtönzött, ma
csak improvizál,
s aki régen elmélkedett:
teoretizál!
Hagyományos? Micsoda szó!
Említeni kár is,
hisz jóval elkelőbb a
tradicionális!
Magánosítás? Mily rémes!
Kiszáradna Sió?
Ha nem mondod azonnal, hogy
privatizáció?
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Régi bombára találtak.
A lélegzetem is eláll:
a rendőrség nem kiürít,
embereket evakuál!!
Ugyanakkor a környéket
elővigyázatosan
lezárták, de – Uram fia!
mindjárt hermetikusan!
Levegő most se ki, se be,
s most már az is halottá vált,
kit a rendőrség előtte
hullává nem evakuált...
Régen, egykor volt az anno,
vagy más szóval hajdanán.
Melyik szó szebb? Nyelvész gárda
kapjon ezen hajba tán...
Visszapillantás – de szép szó!
Ám a kor szelleme megró,
ha a múltakon merengek
és nem úgy mondom, hogy retro...
És a szervátültetés ma
csupán transzplantáció
(mely muskátli esetében
ugyanaz a büszke szó...)
Új divatszók sereglenek:
regnál, ráta, dominál...
S aki régen beszélgetett,
ma már csak kommunikál!
S a virágpor – kérdem én, hogy
mit vétett a magyarnak –,
mit a bárgyú pollen szóval
kiirtani akarnak?
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A szerves ma organikus,
ünnepély ma fesztivál...
Összpontosít? Régen kihalt.
Ma mindenki koncentrál!
Ám a rosszra még rosszabb jön,
s a koncentrál messze száll:
újmagyarban a „legkúlabb”
szorgalmasan fókuszál!!!
Emblematikust mondanak;
a jelképes mért nem jó?
Sírjában forog szerintem,
mindegyik nyelvújító...
Ki inspirál, ihlet, sugall,
avagy akár ösztönöz.
Ki az aki magyar szókat
elűz és bebörtönöz?!
Identitás? Azonosság!
Mért jobb itt az idegen?
Petíció? Folyamodvány!
Kit hagy mindez hidegen?
Kemikáliának mondják,
ami régen vegyszer volt!
Poloska pusztul e szótól
és a csótány szörnyetholt...
Akartok még botránkozni?
A helyzet nem elég „tré”?
Mit keres a magyar nyelvben
egy ilyen szó, mint a spré???
És aztán még sorolhatnám –
tudjuk – sajnos ezerig.
Időtlen időkig nyúlna
míg e tengert kimerik.
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Ámde nem is meri senki
és a régi, szép idők
emlékek maradnak, hogyha
Nem jönnek nyelvrégítők...

Zollikerberg, 2018. VIII. 1.

Utószó e vershez
Van, aki az idegen szót
használja, mert az a „menő”.
Legalábbis ezt hiszi ő,
míg a feje lágya benő...
Másik meg, nem gondolkozik,
hisz az idegen szót hallja,
utánoz csak, mint a majom,
a vegyes nyelv nem zavarja...
A harmadik – őt sajnálom –
zagyva nyelvet dehogy akar!
Csak szegény, mert mást ma nem hall,
nem tudja már, mi a magyar...
Tudatosan idegen szót
használni – és e súly mázsás –
nem csak buta dolog, hanem
nyomorult önmegalázás!

Zollikerberg, 2018. VIII. 1.
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Ami a Nyelvrégítők-ből kimaradt
Ez a vers sajnos – mint tudjuk –
befejezhetetlen.
Kezembe pattant a tollam,
szinte le se tettem
a nyelv-régítőket buzgón
hívogató versem
(van, akinek nem volt elég)
folytatom hát nyersen:
Aki régen tiltakozott,
az kérem, ma protestál.
S a túlhajtott nem lazít ma,
trendis szóval relaxál...
A vízió látomás és
a dühroham megszáll:
bosszant, zaklat, háborgatra
egy igéd van: vegzál?!
A prosztata dülmirigy.
Hadd koptassak szájat:
mért nem mondod görögül a
vesét, tüdőt, májat??
Magyarázd el nekem drágám,
legyél olyan bátor,
hogy „magyarul” az elmondó
miért is narrátor?
Gondolod, hogy képes lennék
hanyatt esni máris,
ha nálad a csillagközi,
az intersztelláris...?
Azért mondod, hogy megértsék?
Akkor mitől – kispajtás –
kerül „magyar” szövegedbe
a szubszidiaritás???
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És ha nekünk nincs rá szavunk?
Előfordul oly eset!
Mi lenne, ha fícsör helyett,
azt mondanád jellegzet?
Építőszekrény a magyar;
találj ki új szavakat!!
E célra a mi nyelvünknél
jobb nyelv aligha akad.
Szerintem érthető lenne,
ha a híres linket,
mondjuk címsornak mondanád.
– Boldogítna minket... –
Netán rövidségük miatt
használsz furcsa szavakat?
Számold meg a szótagokat,
s lélegzeted elakad:
Fosszília csak kövület.
Analizál? Elemez.
Funkcionál? Hát működik!
S folytatható e lemez:
Differencia: különbség.
Rituálé: szertartás.
S ha invitál, csupán meghív!
És mindez nem ámítás...
A porció is csak adag,
dokumentum: okirat.
Információ is gyakran
mindössze néhány adat!
Frekvencia csak rezgésszám,
impresszió: benyomás.
Paragrafus csupán cikkely,
alteregó: hasonmás.
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A szimbólum jel, vagy jelkép.
Elasztikus: rugalmas.
Archeológus csak régész...
S amit mondok, bizalmas:
Sok idegen szónak hossza
a magyarral azonos.
váltanod idegen szóra
már csak ezért sem jogos!
Lám az indirekt: közvetett,
a komplikált: bonyolult,
és a rizikó mögött a
magyar kockázat lapult...
Aktuális: időszerű.
S ha referál, beszámol.
Elég a „szózsákba” nyúlnom
és a kezem nyalábol:
Ha imitál, utánoz és
a publikum közönség.
S hogy a morális erkölcsi,
orrodra nem kötötték?
Az aukció árverés és
a releváns lényeges,
világrekord világcsúcs, a
szimbolikus képletes...
Központ volt a centrum egykor,
a verzió változat.
A börze (szerényen): tőzsde
és a depó lerakat.
Jaj, bocsánat! Ez már hosszabb,
ám nem szégyellni való,
ha időnként akár sokkal
hosszabb is egy magyar szó.
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Nézz meg hosszú szövegeket
– nem hazug ez állítás –
gyakran még az angolnál is
rövidebb a fordítás!
Hasonlítsd e nyelvet össze
bármely mással, barátom
s ne rám hallgass! Magad jössz rá,
nincs ilyen a világon.
Ebbe belerondítani,
magad ellen merénylet!
Nem törődni vele – sajnos –
úgy látom, hogy erény lett!
Nyelvőrző kell! Nyelvmentő kell!
Lehetőleg mától!
Nyelvápoló? Ő is jöhet,
hisz beteget ápol...

Zollikerberg, 2018. VIII. 9.
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Mottók
(1)
Határozd el, hogy magyarul
mondod-e a szót,
vagy az angol jobban tetszik,
esetleg a skót?
(2)
Néhány gúnyversikét írtam megint mára.
Kinek ingecskéje, vegye csak magára!
(3)
Szívleld, amit mondok és ne vedd rossz néven.
Ha pocsékul beszélsz, Téged ér a szégyen.
(4)
Évszázadokon át a magyar nyelv fénylett.
Ma e nyelv ellen a merénylet erény lett!
(5)
A magyar nyelvromlás hatványozott máris.
Nem érted magyarul? Exponenciális!!
(6)
Tudományos szöveg félig lefordítva,
szabatos nyelvünknek mélyre ásott sírja ...
(7)
Förtelmes dolgokat a mai nyelv okád...
Arany-verset nem ért majd meg az unokád!
(8)
Idegen szavaktól csillog a süveged?
Nélkülük érthetőbb lenne a szöveged!
(9)
Vettél latin szókat – itt-ott egy görögöt…
Nyelvromlás ördöge markába röhögött…
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(10)
Magyarul akartam szólni,
egy kis csacsi valék,
mert ami ma divatbajött,
az merő zagyvalék ...
(11)
Idegen szavakkal Te vagy a „menő”?
Fejed lágya talán egyszer majd benő...
(12)
Idegenszó áradatot
a nyelvbéna agya ráz.
A magyar szó érthetőbb s így
önmagában magyaráz.
(13)
Divatos lesz, azaz trendis
a szép magyar szóbőség.
Ha idegenül trehánykodsz
elragad a „trendőrség”!
(14)
Magyarul akarsz beszélni?
Engem nem hagy hidegen,
ha már sajnos nem tudod, hogy
melyik szó az idegen ...
(15)
Tanulj szépen meg angolul.
Arra legyél büszke.
De magyarban az angol szó
gennyet keltő tüske!
(16)
Ha idegen szókat használsz,
a kételyem nem túl nagy:
nem tanultál meg magyarul,
vagánykodsz, vagy bárgyú vagy!
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(17)
Nemzetköziségre törünk!
Törnénk ... (legalább).
De a nyelvünk nem lesz azzá
attól, hogy zagyvább!
(18)
Én vagyok a szép, magyar nyelv
alázatos szolgája.
Ne legyél a nyelvrombolás
gyalázatos szolgája!
Fölösleges idegen szó
a nyelvromlást szolgálja,
s majd’ mindegyik fölösleges!
– szólt a halász Olgája.103
(19)
Ha magyarul beszélsz, vagy írsz
– ne haragudj, engem zavar –
hogyha olyan szót is használsz,
amely sohasem volt magyar.
(20)
Tanulj nyelvet jól és sokat,
de ha beszélsz anyanyelvet,
ne használj idegen szókat.
Tűzd ki célul ezt az elvet!
(21)
Változik a nyelv! Azt mondod?
Igazad van persze,
de magától rossz irányhoz
nem lenne ám mersze ...
(22)
Anyanyelved Téged ápol,
dédelget és éltet, sőt:
Hogy más nyelvet is tanulhass,
alapot ad és erőt.

103

A halász Olgáját Karinthy Frigyestől loptam.
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Csakhogy kölcsönös a játék,
felelősséged megnőtt:
nyelvpusztulás viharában
kell, hogy ápold s védjed őt!
(23)
Lustaságból beszélsz rosszul?
Elpuhít a kényelem.
Kalodába záratnálak
(ami durva kény-elem!).
(24)
Nyelvet nem elég ápolni,
hűen őrizni is kell!
Mert az alattomos hullám
ápolt gyermeket is nyel ...
(25)
Idegen szót használ gyakran?
(Elég nagy ám a szókincs!)
E szokásnak nincs értelme!
S aki teszi, annak sincs ...
(26)
Közvetítő közegeink félmagyarul pofáznak.
Magyar szavak idegenszók zivatarában áznak ...
(27)
Ha megszólalsz, szépen beszélj,
ne úgy, mint mondjuk egy teve,
amely állat szó és szó közt
különbséget sosem teve.
Tudatosan válaszd ketté,
mi idegen, mi a magyar.
Idegenszó a magyarban:
mintha tevén lenne agyar ...!
(28)
Tudatosan beszélj mindig
és járd a világot.
Így – ha nem vagy hülyegyerek –
nem szólsz marhaságot.
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(29)
Biztos nem vagy hülyegyerek
– bárhogyis becéznek. –
Ha kínzod az anyanyelved,
mégis annak nézlek!
(30)
Félig lefordított cikkek
ezrei kószálnak.
Mintha félig emészthetőt
adnál a jószágnak.
(31)
Tudatosan beszélj és a
nyelvezeted ápolt!
Vagy az elmegyógyintézetben vagy éppen ápolt?
Ne haragudj, de az ember
ilyet föltételez
annál, aki egy szép nyelvet
zsigerel és belez ...
(32)
Nyelvújítók, nyelvápolók,
nyelvőrzők és sok tanár
védte azt a nyelvet, melyet
tönkreteszel Te szamár!
(33)
Átveszel egy idegen szót
s azt hiszed, az jó.
Mit szóljon az összes többi,
még át nem vett szó?
Tanulj meg hát idegenül,
hisz megteheted,
ha a saját anyanyelved
közönbös neked!
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Az a baj, hogy azt sem tudod
mi az idegen!
Nyelvápolók agyán táncolsz,
s minden idegen!
(34)
A sok idegen szó-ó-ó-ó-ó
nyelvet bévül kirág!
(„És nemzetközivé-é-é-é lesz
holnapra a világ ...”)
(35)
Beépített jövevényszók
nyüzsögnek a nyelvben.
Átvenni továbbiakat
nem lehet bűn – elvben.
Igen, de ha kirekesztett
magyar szó az ára,
zagyvaságot idéz elő
s a magyar nyelv kára!
(36)
Fölösleges idegenszók
használata azzá fajul,
hogy észre se veszed s hipp-hopp
nem gondolkodsz már magyarul!
(37)
Bohócot csinálsz magadból,
ne majmold a divatot.
Nyelvünk silányítására
ne Te legyél hivatott!
(38)
Idegenszó számtalan van,
nincs nélkülük élet!
Ott van a baj, ha velük a
magyart kicseréled!
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(39)
Nyelvkeverék a francia,
ugyanúgy a német.
Az angol már úgy született,
róla nem beszélek.
Maradjon meg a mi nyelvünk
tisztának, magyarnak,
ne törődjünk vele, mások
mi mindent kavarnak ...
(40)
Nemzetköziesíteni
nem lehet a nyelvet!
Ha idegen szókkal tömöd,
csak zűrzavart kelthet!
(41)
Fölösleges használatban
sok idegen szó,
bepiszkítja a nyelvünket,
semmiképp sem jó!
Ámde azért ne tisztítsuk
a nyelvünket agyon,
dobjuk ki, mi fölösleges,
de azt aztán nagyon!
(42)
Tanulj meg latinul!
Hasznát fogod látni.
De ne hagyd a magyart
fél-latinná válni!
(43)
Hogyha elvetődsz külföldre,
tanuld meg a nyelvet,
de ne úgy, hogy közben lassan
a magyart felejted!
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(44)
Idegen szó a magyarban
nyelvetrontó gáncs.
Észrevétlenül ragad rád:
tapadó bogáncs ...
(45)
A nyelvromlás komoly járvány,
olyan, mint a pestis.
Megsínyli az egész ország
s Buda is meg Pest is ...
(46)
Úgy ragad a rossz nyelvezet,
mint a kódustetű
és kipusztul a magyar szó
és a magyar betű ...
(47)
Trágárodik a nyelvezet
és ez nem megy lassan.
Ápolt nyelv helyett sok szájból
csúnya dolog fossan!
(48)
Ronda módon elterjedt a
rövidítés-kór.
Van, aki az írt szövegbe
rengeteget szór.
De legalább ott állna az
írás elején,
hogy mely szavak rejlenek a
nagybötűk helyén ...
(49)
Már nem beszélsz tudatosan;
mondasz hülyeséget!
És ott tartasz, hogy emiatt
a szégyen se éget ...
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(50)
Erőszakos nyelvújítás
ritkán vezet jóra,
ámde vigyázz mindenegyes
már meglévő szóra!
(51)
Idegen szók átvétele
sosem fog elmúlni,
de a régi, magyar szókat
ne hagyd kipusztulni
(52)
Idegenszó-átvétellel
lesz a nyelvből koktél.
Ennek bekövetkeztéig
nem múlik el sok tél,
ha a nyelvőrzés ügyére
Te csak nagyot köptél ...
(53)
Gyárts új szavakat, mert lehet,
ám, ha teszed, csak ügyesen!
És ne alkoss hülyeséget,
mint például: mindösszesen ...

(54)
Politikus – jónéhány –
idegen szavakat hány,
hogy úgy tűnjék (ő hisz benne!)
kegyetlenül művelt lenne ...
(55)
Egészen magyarul beszélsz,
vagy csak félig? Döntsd el! Jó?
Figyeld meg, hogy amit mondasz
idegen, vagy magyar szó!
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(56)
Újmagyar szövegben gyakran
olyan szókra meredek,
melyektől az egész írás
számomra túl meredek.
Politikus-szószátyárlat,
áltudományos szöveg,
vagy akár egy filmbírálat
értelmét ki mondja meg?
Egy csárdában s egy időben
ritkán fér meg több dudás ...
Mért kell újmagyar szöveghez
sok idegen-nyelvtudás?
Jobb lenne a fogalmazvány
elején eldönteni,
hogy azt csak magyarul fogjuk
értelemmel tölteni ...
(57)
Ahelyett, hogy ritkítanánk
az idegen szavakat,
újakat veszünk át bambán
s dédelgetjük azokat ...
(58)
Trágárkodni marhakönnyű,
e szavakból nagy a lista,
ámde, aki meg is teszi,
nyelvileg nem szobatiszta!
(59)
Idegenszók áradatát
ontja magából a balga
s eszébe se jut, hogy ezért
önmegalázatos szolga!
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(60)
Idegenszó a magyarban
terjed, mint a dudva!
S terjesztője még büszke is –
magyartalankodva ...
(61)
Tégy a magyar szóra, s ezzel
értékeld föl a jelent!
Nem mindenki tudja, hogy az
idegen szó mit jelent.
(62)
Idegenszó-szátyárságnak
több szomorú oka van:
aki űzi hencegő tán,
vagy kioktathatatlan.
(63)
Szókat vesz át, lerövidít,
divat-szócsépléssel él ...
Magyarul a mai ember
már csak elvétve beszél!
(64)
Politika béklyóiban,
mai, magyar nyelvész
valótlanságokat állít
s az igazság elvész
(65)
Keress össze a nyelvekből
csupa rövid szót,
helyettesítsd a magyarba,
s a nyelvünk meghótt!
A szövegben előforduló hibáimért hálásan fogadom a nyelvleckéztetést.
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Nyelvleckéztetés
(1)
Tudni kell: magyarul moszat az alga!
És aki nem tudja, kicsit tán balga.
Ám, aki tudja de úgy mondja: alga,
durvább szó illik rá, enyhe a balga!
(2)
Ikszip Szilonról azt hallom:
Emblematikus.
Majdnem kiszaladt a számon
a csúnya szó: Kuss!
Hisz a szegény szószóló a
végén még képes
s azt sem tudja, hogy magyarul
e szó: jelképes?!
(3)
Tétovázott az illető
– s ahogy ez itt áll –
ráripakodtak ketten is:
Miért hezitál?
Bennem e szó hallatára
fenődött agyar:
Mért használnak kifejezést,
ami nem magyar?
(4)
Rettentget sok idegen szó,
(ext)rémüldözöm!
Például e divatszó itt:
Extrém. – Üldözöm!
(5)
Aszongya, hogy amit főz, az
tradícionális.
Bennem persze a jóérzés
ágaskodott máris:
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Mért gondolja, hogy neki a
magyar szó hátrányos?
Rövidebb is, érthetőbb is
e szó: hagyományos!
(6)
Több szóval is fordítható,
mafla szó a szegmens.
Fejezd ki magad magyarul
s a szegmenstől megments!
(7)
A gyógyfürdőt thermal spa-nak
nevezik egy idő óta.
Ha én találtam volna ki,
mondhatnák: Ez idióta!!
(8)
A savanyú szájízemtől
megalvad a nyál is,
ha meghallom e divatszót:
professzionális!
Túl rövid, vagy túl pórias,
vagy tán túl egyszerű
tökéletes fordítása,
a magyar szakszerű...?
(9)
Delegáció érkezett,
de mi tudtuk rég,
hogy az bizony kicsit sem más,
mint a küldöttség ...
(10)
„Kvalifikációs verseny.”
Tudtad Te kis buta,
minősítőnek, ha mondod,
nem üt meg a guta?!
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(11)
Nem mondom, hogy fénykép szavunk
mérhetetlen kincs,
de fotó a magyar nyelvben
egyszerűen nincs!!
(12)
Demonstráció. – Már megint!
Szörnyűség e szó!
Mondanátok tüntetésnek,
lenne szép és jó.
(13)
A férfias kórságokra
senki nem irigy.
A magyarban prosztata nincs!!
Csupán dülmirigy.
(14)
Idegen szavak szátyárát
nem illeti bók.
De szetretném megpofozni,
ki azt mondja sztrók!
S mit gondoljunk arról, aki
ezt a nyelvet bírja,
plakátjára teszi a szót
és stroke-nak írja?!
(15)
Ha virágpor helyett pollent
mondasz, nem jól teszed.
Azt hiszik majd, hogy teljesen
elment már az eszed!
(16)
Ne hülyéskedj! Jól hallottam,
azt montad, hogy junior?
Ragadjon rád véglegesen
egy jajvörös gumiorr!
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(17)
„A betegnél a bőrrákot
diagnosztifikálták.”
Ám e szónak használóját
bíró elé cibálják,
ott aztán majd megkérdezik,
mért nem beszél magyarul?
Gyerekkorban nem pofozták,
vagy csak nagyon hanyagul ...
(18)
Édes fiam nyelvezeted
kimondottan tré!
Csak nem mondod permet helyett
szándékosan: spré?!
Ám, ha készüléket hívsz így
az is szörnyű, borzasztó,
hiszen annak magyar neve
érthetően: porlasztó.
(19)
Összpontosíts agyacskáddal
s, ha sikerül: jó nap!
Mert nem mondtad, amit teszel
koncentrációnak ...
(20)
Ezt hallottad valakitől:
„Abban vagyok szkeptikus ...”
Szörnyülködhetsz, de világgá
azért talán mégse fuss.
Mondd meg neki, ha képzetlen
az értelmes beszédben,
amit mondott, az magyarul
egyszerűen: azt kétlem!
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(21)
Lazíts kicsit, hogyha fáraszt
megerőltető kaszálás,
vagy e fölösleges szónak
kimondása: relaxálás.
(22)
Az a baj, hogy rendetlenkedsz
és nem beszélsz magyarul.
Azt mondod, hogy trend s eközben
az irányzat kiszorul!
(23)
Azt mondja a szövegmondó,
hogy a kenőcs hidratál.
Nedvesíthet, nyirkosíthat,
de mért kell a hídra tál??
(24)
Késztet, serkent, ösztökél,
ihlet és mást is csinál
(szép dolog a spirális),
de mért kell az inspirál?!
(25)
Fajsúlyos az egyén – mondod?
Na ne legyél ostoba!
Vagy nem tudod, mi a fajsúly,
vagy szólsz – s nem figyelsz oda!
(26)
Idősbödik a filmcsillag.
(Die alternde Diva.)
Ámde van más választásod:
az alternatíva ...
(27)
Adekvát – mondja a pasas –
magyar szót nem lel ő.
A maflája tán nem tudja,
hogy az megfelelő?
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(28)
Idegenszavak tengere
elég nagy már, ne hordd
szolgamódra belé a szót,
mint ezt: világrekord.
A rekord csak bejegyzés
és nem jelent csúcsot.
Csapj a szádra, ha belőled
mégiscsak kicsúszott!
(29)
A fickó, ki kitalálta
– nyilvánvaló, evidens –
hogy az orvostanonc legyen
mától kezdve rezidens,
aggyal bír, mely józanságnak
ellenálló, rezisztens!
(30)
Úgy tűnik, hogy van, akinek
iszonyatos áldozat,
ha a verzió helyett azt
mondja ki, hogy változat ...
(31)
Szakszerűen elkészített
gyümölcstartó: „profi tál”.
Eladója hasznot húz tán,
világért sem profitál!
(32)
Tanakodik a nő vajon
Tibinél, vagy Lacinál
aludjék az éjjel – de hát
mért mondod, hogy vacilál?!
(33)
Mit csinált az uralkodó?
Azt mondod, hogy regnált?
Akkor legyen regnálkodó!
A kétségtől megvalt ...
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(34)
Mondd meg nekem, aranyvirág,
hogy a központ miért centrum?
És mért lenne – ezt is súgd meg –
az okirat dokumentum??
(35)
Fülönfogtam a malacot.
Torka szakadtából visít
és arra, hogy megszökhessen
nem koncentrál, összpontosít!
(36)
„Kvalifikációs verseny”.
– Ijedten megáll az ütő! –
Ha magyarul mondtad volna,
az a verseny minősítő!
(37)
Ki a szavazást időnként
voksolásnak mondja,
gyógyíttassa az elméjét,
arra legyen gondja!
(38)
Megalázza az országot
és megalázza a magyart
a reklám, mely ká-end-há-t mond
s megcsillantja az elmebajt!!!
(39)
Hogy’ került a magyar nyelvbe
e förmedvény: ráta?
Használóját korbácsold meg,
érezze a háta!
(40)
Visszatekintőt ő sajnos
nem találta jónak.
Tán azt hitte, örülünk a
retrospektív szónak?!
179

(41)
Magyar nyelvtudásának a
mérve igen vitás,
mert hiszen az azonosság
neki: identitás ...
(42)
Hogyha a sáp, amit kapnék
nagy, pénzzel telt láda,
akkor se mondanám autópálya helyett sztráda!
(43)
Oly soká mondtuk: konnektor
– égnek áll a hajzat –
Nem túl jó szó, de ezután
nevezzük így: aljzat ...
(44)
Elmondó is lehetne a
narrátor és oly sok más,
de mi sűrűn mondogatjuk!
Nem furcsa e megszokvás?
(45)
Teljesen megállt az eszem
és tán Te is megtorpansz,
ha hallod ez „újmagyar” szót,
mely így hangzik: performansz ...
(46)
Fölszólít a szép hirdetés
– tegezve! – hogy Regisztrálj!
Ettől aztán szegény fejem
fortyogni kezd s megint fáj!
Kit jegyezzek föl és hova??
Úgy gondolják, magamat???
Akkor így lenne a helyes:
Regisztráltasd magadat.
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A tegezést megbocsátom,
– van tej, melyen nincs már föl –
regisztráltatás helyett mondd:
Jelentkezz! Iratkozz föl!
(47)
A végjátékot s a döntőt
finálénak mondod!?
Vizsgáltasd meg agyacskádat,
arra legyen gondod!
(48)
Szavak, melyek végződése
arra szólít föl, hogy kuss,
mindegyike ellenszenves,
azaz antipati-kuss.
Egyszerűen jelképes csak
lám az emblemati-kuss.
Hiteles szavunkat öli
már az autentikus – kuss!
(49)
Angol szavakkal bárgyúskodsz,
merthogy azok rövidek?
Elszabadult tunyaságod
szép nyelvünket öli meg.
Ámde akkor, ami helyzet
miért szituáció?
Nem számoltad meg talán, hogy
hány szótagból áll e szó?
(50)
Ne használd a volument,
ha nem tudod, mit jelent.
Terjedelem, mennyiség,
térfogat és sok más még.
Csak a magyar szót használd
(és megérti) az anyád!
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(51)
Szörnyűséget hallottam a
rettentőn elterjedt sztrókról:
volt egy magyar orvos, aki
szélütést kapott e szótól ...
(52)
S-A-L-E áll a kirakaton.
Nem lázadsz föl ellene?
Pedig az a véleményem,
hogy már nagyon kellene!
(53)
Detonáció lökött föl?
Az aligha, öregem.
Nem robbanás, csak durranás.
Akár hiszed, akár nem!
(54)
Túl rövid és túl magyar
s túl érthető – nem vitás. –
Ezért vált tán száműzötté
a szó: magánosítás.
Mennyivel szebb, előkelőbb
(valóságos dáridó!)
s magánhangzó-hullámvasút
a privatizáció ...!
(55)
Hányavetin mondogatják,
ontja tévé, rádió
s szinte mindenütt jelen van
a szó: információ.
Noha nem büntetnék (s nem hoz
virgácsot a Mikulás),
ha elvétve fölbukkanna
a szép: tájékoztatás ...
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(56)
Ha nem tudod, mondom máris,
gyökeres a radikális.
S azt is elárulom Neked,
olyan nincs, hogy fizikális ...!
(57)
Eldurvult a hangnem, azaz
radikalizálódott??
Elemezzűk, hogy a pasas
ezzel vajon mit mondott.
Butaságról tanúskodik
e kiragadott eset:
azt tudtuk meg a hangnemről,
hogy elgyökeresedett ...
(58)
Azt mondod, hogy ká-end-há, hát
magas lehet a lázad!
Avagy ez egy érthetetlen,
durva, önmegalázat?!
(59)
Azt hallottam, az úszó a
távot abszolválta.
Viccelt, aki mondta, avagy
elmebaj találta?
(60)
Kálvárián a kínpontok
neve stáció,
de a tanácskozás miért
konzultáció?
(61)
Folyton azt hallom, hogy asszó!
Mint a villanykörte,
divatból úgy ment ki sajnos
ez a szép szó: csörte ...
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(62)
Beszélő, vagy elmondó, vagy
fölolvasó – bármi –
mert nagyon meguntam ám a
narrátor szót látni!
(63)
A divatos idegen szó
úgy ragad, mint a bogáncs!
Efölött ne légy elnéző,
hogy ne mondjam: toleráns!
(64)
Esküdsz az idegen szóra
s ittál Te rá piát?
Ezért nem használsz gyógymódot,
hanem terápiát?
(65)
Azt mondod, hogy nicknév?
Hát azt észre sem veszed,
hogy teljesen meghülyültél?
Vagy csak elment az eszed...?
(66)
Akkor baj az idegen szó,
ha fölösleges.
S ha még kizárólagos is,
a kár kétszeres!
Gyógyintézet lehetne, de
szanatórium.
Ne lázadj föl, használd tovább,
hat az ópium ...
(67)
A gyógyfürdő „újmagyarul”
s büszkén: thermal spa.
Búcsúztatlak szép magyar nyelv!
Isten veled, pá...
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(68)
Ha a döntőbe jutottál
– neved akár Lina, Pista –
mondd nyugodtan, döntős lettél
és nem pedig finalista!
(69)
Gyorsétkezdében „rendeltem”,
rámutattam szépen
valamilyen gyorsételre.
Megkérdezték: béken?
Mit kéne nekem békenni?
Esküszöm, nem értem!
Hogy vajon a tányér étket
szalonnával kérem?
Ettől aztán meghűlt bennem
a vér (és a takony).
(Ne mesélje nekem senki,
hogy a bacon Bakony!)
(70)
Magyar szókincsünk sem rosszabb,
mint a finom halászlé.
Miért mondod hát olaszul,
hogy sztráda és finálé??
(71)
Azonosságot jelent,
mert hiszen mi más,
– amit gyakran hallunk ma –
az identitás?
(72)
„Abszolút nem!” Teljesen nem?
Megáll az eszem!
Mert amit mondani akarsz:
egyáltalán nem.
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(73)
Nincs értelme – mondhatnám, hogy
hol a ráció? –
nemzedék helyett, ha mondod:
generáció.
(74)
Ha legalább váltogatnád,
ahogy borúra jön derű,
és az aktuálist néha
így mondanád: időszerű ...
(75)
Egyezés, vagy megegyezés,
főleg: egyetértés.
Mért használod a konszenzust?
Ez itt most a kérdés.
(76)
Ütlegelték, bántalmazták ...
Szerinted ez atrocitás?
Kicsinye lett a macskádnak.
Te vagy most az apró cicás!
(77)
Azt hallottam, az úszó a
távot abszolválta!
Ettől aztán rám tört egy vad,
allergiás nátha.
Megtette, vagy leúszta, vagy
akár: hazavágta.
Még a szleng-szó is jobb lenne,
mint az abszolválta!
(78)
Vajon igekötő a fó-, és a fókuszál
bugyorban ül, ott ahol az összekuszál?
Egy frászt! mondja nyelvértelmem és nagyot sikít,
hiszen csupán azt jelenti, hogy összpontosít ...
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(79)
A hegy füstölg magában:
„Vulkán a nevem”,
de magyarul csak tűzhányó,
ha tetszik, ha nem.
(80)
Ha madár vagy, akkor lépre
ne röppenj, ne szállj!
A kacifántos konfliktus
magyarul viszály.
(81)
Ihlet, serkent, ösztönöz, a
fülednél fogva cibál.
Van valami okod arra,
hogy azt mondjad inspirál?
(82)
A hobby a kabasólyom.
Én magyarul mondanám!
És hogy erre buzdítsalak,
ez a vesszőparipám ...
(83)
Instrukció = utasítás.
Parancsszerűbb? Nem vitás.
Esetenként enyhíts rajta
s mondd, hogy eligazítás.
(84)
Ha a stagnál szót használod,
idegen a hang.
Nyelvtisztító ténykedésed
ezesetben pang ...
(85)
Hangulatod túláradó?
Ám szóhoz ne juss,
ha szerinted ez az érzés
eufórikus!
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(86)
Így szólsz büszkén: perspektíva.
Fene megette!
Távlat is lehet, vagy szempont,
azt mondd helyette!
(87)
Magyarországon a magyar
idegen szavak közt elvesz’ ...
Hogy’ jutott eszedbe drágám,
kiírni e szót, hogy wellness?!
Gazdasági tényező
az idegenforgalom.
Szükségszerű vonzata
ez a nyelvi borzalom?!
(88)
Ritka eset bronz szobornál,
hogy az orra nem bronzorr.
S aki pénzel, ha nincs pénzed,
támogatód, nem szponzor!!
(89)
Nicknevet mondsz becenévként?
Orrcimpám remeg!
S haragosan rád üvöltök:
Ki engedte meg?!!
(90)
Indíték, vagy indító ok,
ösztökélés csupán.
Motivációnak mondod?
Fölvágón, vagy bután?
(91)
A virág virágport ereszt néha szélnek.
Ki lelkén szárad, hogy pollenról beszélnek?!?
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(92)
Mentális (nem mentolos!)
egyszerűen: szellemi.
Idegen szót használni itt,
a józan ész elleni ...
(93)
Szimpatikus empátia?
Rokonszenves együttérzés.
Hogyha magyarul mondhatod,
mért nem mondod? Ez a kérdés ...
(Idegen szók özönétől
megindulhat az orrvérzés ...)
(94)
„Száz kilométer per óra ...”
lett volna a sebesség?
Óránként száz kilométer ...
ím a nyelvi helyesség!
(95)
Ha wellnessben részesül,
üdül, vagy felüdül ő.
S így a wellness-szálloda
egyszerűen: üdülő.
(96)
Időszerű lenne Téged
fölvilágosítani,
hogy a fránya aktuális
helyett mit kell mondani ...
(97)
Az, amit Te drognak mondasz
nem portré, csak „tré por ...”
És amit portrénak mondasz:
arckép (ugye szép sor?).
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(98)
Revelációnak mondod?
Nagy felfedezés,
hogy nem tudsz magyarul fiam,
vagy eszed kevés!
(99)
Azt mondod, hogy „Ebben nincsen
evidencia”?
Elmebajod nyilvánvaló!
Gyógyulj meg! Szia ...
(100)
Bombára bukkantak megint
s jónak találták,
hogy a környéken lakókat
evakuálják (!!).
Légüres a tüdejük most
s másuk is talán?
A bombától kevesebben
haltak volna ám!
Megemlítem (szendén, mert hát
nem vagyok zseni),
jobb lett volna a házakat
kiüríteni ...
(101)
Gyönyörű szó s milyen rövid!
a jól ismert lízing,
s jól jön, ha az autó drága,
sőt: drágább, mint tíz ing ...
Jól jön, hogy egyből az ember
ne túl sokat költsön,
de én magyarul mondanám:
ártörlesztő kölcsön.
Ez túl hosszú? Igazad van,
de azt sose feledd,
ha magyarul mondasz MINDENT,
szöveged rövidebb!
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(102)
„Abban vagyok szkeptikus ...”
kezdődött a mondat.
Azt kétlem, hogy józan ész
Veled ilyet mondat!
(103)
Testrész az in, testrész a fark,
kakukktojás a tus.
Hogyha infarktusnak mondod,
zagyva szó lesz, apus!
Ám magyarul szívszélhűdés.
(S tudja minden hentes,
hogy az sem baj, ha e szó sem
kakukktojás mentes ...)
(104)
Így a rendőr tudósító:
„Bűntényt valósított meg ...”
Én meg tervet követtem el ...
Ezzel kész az egyenleg!
(105)
„Hermetikusan lezárták
a vidéket.” – na neee!!
Levegő most se be, se ki.
Ezt jelenti ugye?
E csodától gyönyörömben
kiráz a hideg,
hisz a vidék nagyobb, mint egy
lekvárosüveg ...!
(106)
„Fizikailag rendbe jött
és mentálisan.”
(Boldogok lehetünk, hogy nem
fizikálisan ...!)
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Testileg is rendbe jött már
és szellemileg.
Mondtad volna, ha nyelvileg
nem lennél beteg ...
(107)
„Én azt gondolom, hogy ...” – nocsak!
Kimondani van-e lég?
Te szerinted – kéz a szívre –
a szerintem nem elég??
(108)
Olasz szavakat szajkózol,
eresztesz a szélnek.
Gondolod, hogy ettől ők majd
magyarul beszélnek?
Legföljebb csak kiröhögnek,
mint ahogy én téged,
várva, hogy nyelvtiszteleted
öntudatra ébred.
Finálé és finalista,
sztráda és más egyéb,
nyelvszeretedet szerintem
letojta a veréb.
(109)
„... megint egyszer ...” – szólt a szöveg.
A magyarban nincs ilyen!!
Le ne fordítsd szószerint azt,
mi angolul once again!!
(110)
Vajon honnan szedték elő
– nyavalya tör rám is –
hogyha lépten-nyomon hallom
e szót: fizikális?
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(111)
Fatálat vágok fejedhez,
ami marad: roncs-fatál,
ha a megállapít helyett
azt mondod, hogy konstatál!
(112)
Az infarktus keveset mond,
szívinfarktus a szó.
És magyarul szívszélhűdés
(megkapni azt se jó!).
Ám hogyha magyarul mondod,
én megúszom (hátha)
és nem kapok szívszélhűdést
a nyelvromlást látva ...
(113)
Azonosság (és semmi más!)
a divatszó: identitás.
Mégis jó néha használni?
Véleményed igen vitás.
(114)
Ha invitál, akkor meghív.
Ne fogadd túl fanyarul.
Vagy nagyképű, vagy csak mafla,
vagy tán nem tud magyarul ...
(115)
„Nem igazán” a not really
tükörfordítása.
A magyarban a nem nagyon
az értelmi mása!
(116)
Kereskedelmi s Hitelbank
rövidítve Ká és Há.
Ám valaki parancsára
úgy mondják, hogy ká-end-há.
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Már angolul gondolkodott?
Legyen az és and! Nesze!
Á, ez eszébe sem jutott.
Egyáltalán, volt esze?!
Mert hogy hát a szóból érts,
akkor mért nem ké-end-écs?!
(117)
Már megint megállt az eszem,
lépést sem tesz, ez itt áll!
Képes vagy habozik helyett
azt mondani: hezitál?!?
(118)
Butaságának lólába
nem kilóg, de kiáll,
hiszen ő nem meghatároz,
hanem: definiál!
(119)
„Megkérdőjelez” – na nézd csak!
Máris írja a kezünk,
jaj! A jel túl egyenes lett:
fölkiáltójelezünk ...!
Kétségbe von, kétli avagy
kérdésesnek tart talán.
A megkérdőjelez-ezés
nem tűnik kicsit sután?
(120)
Abszolút nem! – hallom folyton.
Teljesen nem – netán?
Vagy az abszolút átvedlett
és lett: egyáltalán?
(121)
Gondold meg és mondd el nekem,
máris veszem a lapot:
hogyha alapvetőt mondasz,
tényleg vet-e alapot??
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(122)
Szélütés érhette talán?
Vajon mitől mondta: sztrók?
Vagy tán nagyon pofonvágta
egy elcsúszott múzsa-csók?
Beletojt a magyar nyelvbe
és észre se vette tán.
(Uralni a végbélnyílást
a tudattól függhet ám!)
Na de, ami engem meglep,
a rengeteg utánzó!
Noha bizony bitang-ritkán
hangzik ilyen bután szó!
(123)
Nem vagány vagy édes fiam,
de siralmas bunkó,
ha a sztrádáról azt hiszed,
elfogadott, új szó ...
(124)
Többnyire, főleg, leginkább
(lesz ma felhős az idő).
Vagy tán teljes, hiánytalan
(lesz a felhőlepedő) ...
Na de vajon hogy’ lehetne
ez idő alapvető??
(125)
A városi ricsaj után
itt nem ébreszt fel nesz.
Az üdülő olyan csöndes,
talán ez a wellness ...?
(126)
Komolyan mondod, hogy voksol?
Beborul az üres ég!
Nem vicces és nem jópofa,
csak meredek hülyeség!!
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(127)
Ma csak koncertek léteznek.
Kipusztult a hangverseny!
Vigyázz! – ha ezt rosszallanád,
rád förmedhetnek nyersen.
(128)
Ha az ember a hírekben
csemegéket kutat,
ilyesmit is hallhat, hogy „már
kátyuzzák az utat”.
Hát ez aztán durva tréfa
(és nem csak a fele):
út, amelyen nem volt kátyu,
kátyuval lesz tele??
Megjegyzés (ráadásul!):
A kátyu nagy, mély és sáros:
bentragad az ökör!
De sohasem fagykár marta,
aszfaltúti gödör!!
(129)
Ne értelmezz át szavakat,
mert hiszen az mire jó?
Jó, hogyha medrében marad
s folyik tovább a folyó ...
(130)
Szégyelled az anyanyelved,
anyanyelved szavait?
Nahát akkor egy történet,
példabeszéd álljon itt:
Híres egyetemi város
– nincs, aki nem ismeri –
ám nevének jelentését
elkezdték szégyenleni ...
Lefordították magyarra
– úgy nem érti senki se –
Ökörgázló lett belőle ...
Véget ért a kis mese!
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Azaz, hogy nem, még nem mondtam,
ez Oxforddal megesett!
(Csak azt ne hidd, hogy valóban
meg is történt ez eset ...)
(131)
A panyókán hordott zekét
bizony könnyen veszti váll.
Az ünnepély kihalt szó lett,
ma minden csak fesztivál.
(132)
Hogy Te nem realizáltad?
Na ne mókázz öregem!
Nem fogtad föl, meg se láttad,
mondhatnád akár nekem.
Realizál = megvalósít
és ez az egy értelem.
A másikat ne terjeszd el,
már egy is túl sok nekem!
(133)
„... ott sorjáznak a pénztárnál ...”
Uram fia! Eszelő!
Szerintem csak sorban állnak,
hisz nincs náluk reszelő!
(Más értelmet ne adj szónak,
ígérd ezt meg aranyom,
mert az angol sorsára jutsz:
egy szó, mely húsz fogalom ...)
(134)
Kémikáliáról beszélsz,
mit termel a kémia?
(A nyelvromlást terjeszti
és védi a média*!)
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Vegyszer van és vegytan van és
vegyipar és vegyészet.
Kezdd elölről, írd le százszor,
tanuld meg az egészet.
*Közvetítő közeg bizony,
nem mondom, hogy rövid szó.
(Gondold végig mi minden van,
amiből hosszú a jó ...)
(135)
Fölvállalnod nem kell semmit,
mert hát hiszen fönt a váll.
Ha vállalod, az már elég,
azzal mindent megmondtál.
A bendődben nincsen vállad,
eddig nem tűnt föl Neked?
Ebből aztán következik:
bevállalni nem lehet!
(136)
„Szereted a görögdinnyét?”
„Nem annyira.” – mondod.
(A not so much köszön vissza,
erre legyen gondod!)
Nem annyira mint a sárgát?
Vagy mint egy vakondot?
Rossz tükörfordításokkal
anyanyelved rontod!
(137)
Ikszip Szilon nem „azt mondta”,
hanem „úgy fogalmazott”.
És ez persze rendjén volna,
ha tényleg fogalmazott:
kényes ügyben, ravaszaknak
ügyes kis választ adott.

198

Ám hogyha csak egy-két szót szólt,
mondott rövid mondatot,
akkor elég az azt mondta,
vagy hát: úgy nyilatkozott.

(138)
Ellensúlyoz, kiegyenlít,
kárpótol a kompenzál.
Kár, ha szövegedbe itt-ott
idegen szó somfordál ...
(139)
Komplikált szerinted az ügy?
Úgy mondanám, bonyolult.
Fontos tudni, hogy az ember
szót keresve hova nyúlt ...
(140)
A hal bőrén van a pikkely,
Paragráfus pedig cikkely.
(141)
Népszerűsítésnek mondom.
Hangorgia, dáridó
e szájkoptató szörnyeteg:
popularizáció!
(142)
Nem gondolkodsz már magyarul!
Nem elcsépelt e lemez!
Azt mondod, hogy analizál,
ám magyarul: elemez!
(143)
Ha valami, vagy valaki
generál valamit,
képez, fejleszt, előidéz,
okoz, vagy alakít.

199

Válaszd ki a megfelelőt,
rábukkansz a jóra.
Ne csökkentsd a választékot
egy idegen szóra!
(144)
Elismer, vagy hitelesít,
elfogad, vagy igazol,
fölhatalmaz, avagy megbíz.
Nyelvünk bőven adagol ...
Árnyalatok közt dúskálhatsz,
ékesszólást onthatsz,
nem furcsa, hogy aztán mégis
akkreditált mondasz?!?
(145)
Tradícionálist mondott?
Hagyományos hiba.
Azt hiszi, így előkelőbb.
Szegény, buta liba ...
(146)
Szerintem a diagnózis
megbélyegző lehet.
Ha magyarul gondolkozna,
azt mondaná: lelet.
(147)
Szimptóma és szimptó-holnap,
szimptó-holnapután ...
Idegenszó szereteted
örök tünet netán?
(148)
Nem csak a magyar nyelv romlik,
ez a tendencia!
Mondd legalább irányzatnak,
mondjuk ketten! Szia ...
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(149)
Járványos ez infekció,
hogy nem beszélsz magyarul.
E fertőzés azt éri, ki
mondókámból nem tanul.
(150)
Transzplantációt írtak ki
(nagy meglepetés:
nem muskátlit ültetnek át!),
szervátültetés.
A magyar szó többet mond ki.
– Nem első eset. –
Idegennyelv-tudás nélkül
is megértheted.
(151)
Igazából ... Így kezdted a mondatot.
Ez a kezdés engem szinte meghatott.
Attól féltem, hogy valótlant hallhatok;
volt, ki veled igaztalant mondatott.
De, mint mondom, a kezdés megnyugtatott.
Ám a többi, máskezdetű mondatok,
az igazság azokban is szót kapott?
Hangulatom bizonytalanná kopott ...
Csak igazából-lal kezdjél mondatot!
(152)
A divatszó extrém
valóságos agyrém!
Koporsóba tenném
szépen eltemetném,
így lenne csak ex rém.
(153)
Ha kontrollál, ellenőriz!
Mi jutott eszedbe,
hogy idegen szókat tűzdelsz
a magyar szövegbe?!
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(154)
Nem magyar szó (de megszoktuk)
a suta kis elegáns.
Ma már nem zavar sok vizet,
nem történik vele gáncs.
Ámde bamba, aki fontos helyett
azt mondja, hogy releváns!
Zollikerberg, 2013. IX. 3.

(155)
Mitől jobb az univerzum,
mint a világegyetem?!
Sőt: én mindenségnek mondom,
amikor csak tehetem.
(156)
Fényképeket raktak bele,
vagy bélyeget gyakran,
s aztán albumnak nevezték,
semmi rossz nincs abban.
Ámde jött egy mafla pacák,
nekiment a fal! Bumm!
Attól kezdve a CD-t is
úgy nevezte: album ...
Elégséges a szavaknak
egyetlen egy értelem!
(És az átértelmezőknek
jót tenne az értelem ...)
(157)
Fényképész, vagy fényképművész,
de nem fotográfus!!
A legelőn tehén-lepény,
kívánom, hogy ráfuss ...
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(158)
Mit hallottam – Uram fia!
e szót: paraszolvencia.
Aki ilyesmit kitalált,
nyugodtan szégyellje magát!
És aki e szót használja
csodálja, ha fáj a mája??
(159)
A projekt is egy olyan szó,
mely a pokolba vezet.
Hát még, ha prodzsekt-nek mondod,
a magyar nyelv elveszett!
Pedig hát a jelentése
semmi más, mint tervezet.
(160)
A kontextus összefüggés.
Fogadd meg az elvet:
Ne használj oly kifejezést,
melyet a nyelv elvet!
(161)
A fejlődés kicsit se más
– semmire se jó –,
ha szajkózva úgy mondod, hogy
evolúció ...
(162)
A komfort csak kényelem és
ha nem renyhe agyunk,
belátjuk, mily kényelmes, hogy
erre is van szavunk ...
(163)
A kisbolygó – elhiheted –
nem lesz tőle oda,
ha fennhéjázón úgy mondod,
hogy aszteroida.
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(164)
Ibolyántúli sugárzás.
– Mondtuk egykor régen. –
Szegény ma már csak úvé-ként
halad át a téren.
És a vörösön inneni
sem volt akkor fölös.
Szegényke ma félmagyarul
csupán infravörös ...
(165)
A tejút ma galaktika,
ám a galak titka,
hogy csak tej – ott útról szó sincs. –
Sajnos mégsem ritka.
Ámde legyen! Még mindig jobb,
mint a szó galaxis!
Akár a tejúton, vagy a
galaktikán lax is ...
(166)
Anesztéziológia.
(Ejnye az enyém de rossz máj!)
Miért nem állhatna ott, hogy
Érzéstelenítő osztály?!
(167)
Pulmonológia. – Netán
Pullman kocsik álma?
Fenét! Tüdőosztály helyett
e fölirat áll ma!
(168)
Onkológia. (Ha mondom:
nagybácsikhoz nincs köze!)
Rákosztály ha állna ott, az
a törvénybe ütköz’-e?

204

(169)
Kardiológia. – Nocsak!
Kardok, tőrök szablyák
osztálya, vagy csak szívosztály,
ha rövidre szabják ...?
(170)
Anesztéziológia.
Idegenszó-mánia!
Mit jelenthet? Tán it lakik
a szép Anasztázia?
(171)
Relikviák – hallom gyakran.
Vajon e szón mit szeret,
aki folyton hangoztatja,
hiszen azok kegyszerek ...
(172)
Rituális gyilkosságról
számolt be ma János.
Enyhítő körülmény volna,
ha csak szertartásos ...?
(173)
Valamilyen törvénykönyvben
rögzítetten áll-é,
hogy a szertartás szó helyett
jobb a rituálé?!
(174)
Meteoritból kösöntyű,
vagy akár kaláris?
Csillagközi volt az, ami
ma intersztelláris ...
(175)
Konvergencia programról
hablatyolt a média.
Elmagyarázhatnám, mi az,
mert nem bolondéria.
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Ámde inkább suhints oda
kérdésedhez alapul
és követeld, meséljék el
érthetően, magyarul!
(176)
Más bolygókon értelmes lény
talán asztromókus?
Miért jobb a csillagásznak,
hogy ma asztronómus??
(177)
Milyen volt az őseinknek
Kardja, nyila, íja?
Régészet kutatta, mely ma
archeológia ...
(178)
A tábornok – vajon miért? –
néha generális.
Néhány éve fiút nemzett,
szóval generál is ...
(179)
Generációnak mondod?
Pedig az a nemzedék.
Neveld jól az ifjúságot,
az legyen a nemzet-ék!
(180)
Ha csak Téged rúgtak úgy meg,
hogy a röptöd szép, nagy ív,
elmondhatod a világnak,
hogy ez az ív exkluz-ív.
Kizárólagos a röptöd,
így nem repült senki más!
Annak is tán, ki megrúgott,
kizárólagos rúgás.
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(181)
„Kvalifikálta magát ...” – ezt
de szép is volt hallani!
Még nyakatekertebben csak
akkor tudnád mondani,
ha én tekerném a nyakad
és kezdenél fullani!
(182)
„Finalista a junior.”
Hogy oda ne rohanjak!
Döntőbe jutott az ifi.
S tán megmarad magyarnak ...
(183)
Fotografál, fotográfus,
fotós, fotográfia ...
De szépen beszél magyarul
s erre szokik rá fia ...!
(184)
A kvalitás csak minőség
– ne csodálkozz! – semmi más!
Baj hogyha a szót használod
s úgy véled, ez „nagy dobás”.
(185)
Ikszip Szilon nagyot vívott
s „kvalifikálta magát”.
Bejutott, vagy tovább jutott.
Ilyen egyszerű! – Nahát!
(186)
Aki garanciát vállal,
egyszerűen jótáll.
De nem mondja, ki a száján
idegenszót lóbál ...
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(187)
Kitalálta egy link alak
– netán egy link elme? –
Legyen e, már bevett szónak
második értelme!
Pedig nyelvünk oly sokszínű,
mint lepkén a hímpor.
Találjunk rá érthető szót,
mint például: címsor.
(188)
Fontos, jelentőségteljes
a szó releváns.
Ne használd, mert bánt engemet.
Se mással, se vele bánts!
(189)
Megfelelő helyett, hogyha
azt mondod, hogy adekvát,
rakd magad máglyára, melyhez
oly szívesen adok fát ...
(190)
Arra figyel, arra ügyel
(csak azt ne mondd: fókuszál!),
vagy – mint tudjuk – összpontosít.
Kell még a szó: koncentrál?
(191)
Aspektus jutott eszedbe?
A szempont már nem is jó?
Vagy nincsen a tárolódban
– csak rejtetten – magyar só?
(192)
Dermatológia – íme
e szó is fölösleges.
Bőrgyógyászat állna ott, az
magyar és nem semleges.
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(193)
Vaksi hapsi vokssal voksol,
vajon mire és hova?
Magyarul is szavazhatna,
ha lenne magyar szava ...
(194)
Opciós lehetőségek?
Miket mondasz kiskomám?
Vagy az egyik, vagy a másik,
az józanabb lenne ám!
(195)
Opció magyar szövegben,
ugyancsak kakukktojás!
Megsúgom, hogy lehetőség,
ha nem mondta volna más ...
(196)
„Hagyományaink vannak, sőt:
tradícionálisak”!
Ezt hallottam s eltűnődtem,
szép dolog ez mégiscsak!
Hiszen akkor megnyílik az
„opciós lehetőség”
és nyelvünkben előfordul
néha magyar szó is még ...
(197)
Kitelepít, áttelepít,
ha azt mondod: deportál.
(A homokot nem bírja ki,
jégesőt se, de port áll ...!)
(198)
A kompjúter számítógép.
Komputernek írod?
Vagy computer, vagy kompjúter,
ha eszedet bírod!!
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(199)
Magyarul kattint az ember
és sohasem klikkel!
Ne kacérkodj a dögpocsék
nyelvezetű klikk-kel!
(200)
Bár Heraklesz híres volt és
csodálatos hős, de
bolond vagy, ha börzét mondasz
amikor az tőzsde??!
(201)
Micsoda vagy, édes fiam,
azt mondod, hogy motivált?!
Kedvem van pofozni azt, ki
nyelvileg így kicsinált!
(202)
Honnan szedted ezt a szót, hogy
iniciatíva?!
Magától jött nálad már, vagy
erőszakkal hívva?
Tán érted a jelentését
– bár egy kicsit kétlem –,
de a magyar kifejezést
nem tudod, úgy vélem.
Megtanítalak rá, fiú
– s ez tán nem kevés –
kiabálva súgom Neked:
kezdeményezés!
(203)
A divatszók használata
addig-addig motivált,
míg belőled, édes fiam,
szajkózgató buta vált!
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Ha kedved van valamire
– s az elméd nem beszorul –
gondolkozz egy ici-picit
és aztán mondd magyarul ...
(204)
Indítékod, ösztönzésed,
vagy csupán csak kedved van?
Elmondhatod magyarul is,
s a motivált szó le van ...!
(205)
Akárcsak a szállóige,
e divatszó szerteszállt,
s most már mást is ért alatta,
ki azt mondja: motivált.
Azt reméli, sőt: elvárja,
arra állítódott be.
Ám e szónak valójában
nincs ám ilyen értelme!
(206)
Ha a magyart mindenképpen
nyúzni kell,
a daljáték új nevet kap:
mjúzikel ...
(207)
Már az információ is
sok helyütt fölösleges,
mert csak adatról van szó, mely
rövidebb is és helyes.
És ha infóra csonkítod
nem mented a helyzetet,
ami rossz és nem célszerű,
zagyva, beteg nyelvezet!
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(208)
Akcentusnak mondod, ami
kiejtés, vagy hanglejtés;
és e lejtőn nincs megállás,
ami nyelvi felejtés ...!
(209)
Leértékelődik, hogyha
devalválódik.
És a magyarszavú mondat
csak elkallódik ...
(210)
Szervadó, vagy adakozó,
ami neked donor.
Divatból megy ki magyar szó,
ez a nyelvi nyomor!
(211)
Arról számol be szövegem
– és nem referál –,
milyen nyakatekert szó is
a diszpreferál!
Nem szereti, nem kedveli,
számára rémálom ...
Számomra is! – és ezt a szót
én diszpreferálom!
Előnyben nem részesítem,
a hangzása fanyar
s annak, ki szájára veszi
agya már nem magyar!
(212)
Az aukció árverés és
többet nem jelent.
Ha használod, nem díjazzák
ám se fönt, se lent ...
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(213)
Azzal nem jut messzi Pista,
ha mindenben pesszimista.
Még az élettől is fázó
az örökös borúlátó!
(214)
„Kátyuzzák az utat ...”
Érzed, milyen bárgyú?
„Ágyúzzák a várost ...”
Nem lesz benne ágyú??
(215)
Azonosságod keresed
s úgy hívod identitás?
Kezdetemtől én vagyok én,
s ez számomra nem vitás ...
(216)
Optimista biciklista;
ismeri az egész város.
Mindent rózsaszínben lát a
bizakodó kerékpáros.
(217)
Tárnics az a virág, amely
neked encián.
Különbségen múlik és nem
differencián!
(218)
A tumultus nyüzsgő tömeg,
tülekedés, miegymás.
Ha magyarul mondod Te is,
jobban értjük mi egymást.
(219)
Törekvő és igyekvő, és
szóhoz ne is juss,
ha nagyképűn úgy mondanád:
ambíciózus ...
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(220)
Nóénak mondták: „Bárkáddal
minden szót ne ments!”
Nyilvánvaló, egy ilyen szó
volt az evidens ...
(221)
Igazándiból
szép vidék Tirol!
Igazándiból
Te belőled szól!
Gügyögj hozzá egy kicsit,
hátha az is jólesik.
Éppen meglágyult az agy,
vagy csak egy kicsit kihagy?
Igazándiból
de nagy hülye vagy!
(222)
A komplex, mely divatszó lett,
gyakran csupán összetett.
Az indirekt – közbe vetem –
mindössze csak közvetett.
(223)
Kommunikál? Közlekedik!
Azt akartad mondani?
Vagy hogy csak szóba áll veled,
kis beszédet tartani?
Tárgyal, cseveg, eszmét cserél,
vagy beszélget Teveled,
tájékoztat – annyi szó van –
csak neked nincs eleged ...!
(224)
Zabálásnál a kockázat,
hogy az ember hízik, ó!
Azt remélem, nem úgy mondod,
mint oly sokan: rizikó!
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(225)
Volt egy sziget: Celebesz, de
ma az Szulavézi.
A celeb-től meghalt a nyelv
(minden hulla nézi ...).
(226)
Az agynak csak fele kell,
ha a celeb kelepel ...
A celeb szót törlöm mától
(és azt, aki csöndben lájkol ...)!
(227)
Aszongya, hogy attitűd ...
Van énnekem attitűm ?
Fölhevülne ám a szűm,
hogyha lenne attitűm!
Attitűdre gondolok,
vajon milyen szép dolog?
Hozzáállásom „lobog”.
Így leszünk mi boldogok ...
(228)
Abszolút és abszolút és
mondd még egyszer abszolút!
Ha nem mondod abszolút,
kiapadhat minden kút!
(229)
Csalódás, vagy csalódottság
a frusztráció.
Nincs értelme, hogy használjad,
hol a ráció?
Ám a frusztrált néha-néha
már értelmet veszt
s átértékelt állapotban
fölbosszantott lett.
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Mondd magyarul, érthetőbb lesz,
van elég szavunk!
Óriási szókincsünkből
válogathatunk.
(230)
Konzekvenciát, ha mondasz,
nézetem epés:
Nem tudod, hogy az nem más, mint
következtetés!
(231)
Celebeszről jött a celeb?
Ezt Te sem hiszed,
hiszen egészen más néven fut
már a sziget.
Nem elég, hogy idegen szó,
de csonkított is
s ráadásul több fogalmat
fed a kis hamis.
Ünnepelt személyiség-e
az a bűnöző,
ki celebként szerepel, mert
ismert betörő?!
(232)
Az intenzitás erősség.
Kurzus = tanfolyam,
és ha intenzív, hát erőltetett az iram.
(233)
A metódus módszer csupán,
bár e szó csak félmagyar,
mégis jobb, hisz célegyenes
is jobb, mint egy célkanyar ...
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(234)
(Míg a hajó alatt Sajó,
mit csinál a Sió?)
A rögtönzés jobb szó, mint az
improvizáció ...!
(235)
Szóbeli az eszmecsere.
– Tudod Te, hogy mi jó! –
akkor mért mondod: verbális
kommunikáció???
(236)
Ambivalens? Kétértékű,
kétértelmű, mi más?
Jobbnak tartod az idegent?
Fölfogásod hibás!
(237)
A mormota fekszik néha,
néha ül, sőt áll is.
Különleges állat, de mért
mondod: speciális??
(238)
Mindaz, amit hozzáadnak,
adalék és más is,
az az, amit Te úgy mondasz:
addícionális ...
(239)
A kurzus a tanfolyam és
megtanulod azon,
hogy ki idegenszót használ,
kellemetlen fazon ...
(240)
Sok-sok átvett szóval nincs baj,
ilyen a sport, az atom,
de a döntő mért finálé??
Ezt én föl nem foghatom!!
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(241)
Esélyes, vagy kedvenc, ami
neked favorit.
(Kalodába zárt nyelvrontót
keményfa borít ...)
(242)
Bosszúság és csalódottság
a frusztráció.
Bármennyire gyakran hallod,
nem kell ez a szó!
Mert a magyar szabatosabb!
Nem árnyalatok,
hogy mérgelődöm éppen, vagy
csalódott vagyok ...
(243)
Rezgésszám a frekvencia.
Tudtad, csak nem mondod.
Hanyagsággal, „fölvághatnékkal” a nyelvet rontod!
(244)
Tópartnál töltöm az időt
majdnem minden nyarant’ én ...
És nyugodtan elhiheted:
vesztegzár a karantén!
(245)
A látomás kedvesebb szó,
mint a vízió,
és megérzés – semmi más! – az
intuíció!
(246)
Hozzáállásom remek!
Figyeljetek emberek!
Ez aztán az attitűd!
Repeshet tőle a szűd!
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(247)
Eszenciális a dolog?
Hát akkor az lényeges.
Semmi szükség arra nincs, hogy
ettől bután nézegess!
(248)
Procedúra – hogyha mondom!
Eljárás, vagy folyamat.
Ne használd a szót, mert azzal
tépkeded a hajamat!
(249)
Hidd el nekem, hogy a
konferencia
értekezlet – mondta
Kón Ferenc fia.
(250)
„Egységes uniformisban ...”
(jött a társaság.)
Egyenruha! Édes komám!
Röhög a világ!
(251)
Csókolom a kisztihandját
minden lájkolónak!
Kockacukrot adok nektek,
mint a többi lónak ...
(252)
Röviden is megírom én,
nem kell ehhez cikk-hely,
hogy bizony a paragráfus
szép-magyarul cikkely!
(253)
A frakció töredék csak,
vagy hát mondjuk részleg.
Miért használják oly sokan?
Az a sok mind részeg?
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(254)
A funkció működés, vagy
munkakör, vagy föladat ...
Ha magyarul mondanád,
kiismernéd magadat!
(255)
A legelső föllépésnél
mért mondod, hogy debütál?
Idegen és fölösleges!
Tán nem butít, de butál ...
(256)
Ti tüdőtök attitűde
olyan, hogy levegőt vesz?
Hozzáállása jó akkor
s levegővel tele lesz ...
(257)
Igazából-lal kezdeni mondatot
ostoba, de tőlem akár mondhatod.
Ám ha igazándiból-lal kezded,
akkor sokkal súlyosabb a helyzet!
(258)
“Ezzel együtt” – szólt a pasas
és nem vette észre,
hogy mondani azt akarta:
ennek ellenére ...
(259)
Nem annyira – mondod Te
s én lefogadom,
amit mondani akartál
az a nem nagyon!
(260)
Józan eszed (ha van olyan)
Téged arra int,
nem fordíthatsz az angolból
mindig szószerint.

220

Megsúgom Neked, mert eddig
nem tűnt föl talán,
a magyarban értelmetlen
a nem igazán.
Azaz, hogyha jól megnézzük,
van ott értelem!
Jelentése – elhiheted –
egyáltalán nem!
(261)
Holivud az istenadta,
mert hát angol szó,
de amerikai szegény:
Halivud a jó!
Ám valaki a fejedre
tán féltéglát ejtett,
hogy Te folyton s megrögzötten
Hálivudnak ejted??
(262)
A népművész a bútorra
valamilyen díszt pingál.
Megkülönböztet – ha mondom!
mindaz, aki disztingvál.
(263)
Nem gyereknek mondasz mesét
otthon valahol,
ha a tévében így kezded:
Igazándiból ...
Bunkóság, vagy jópofaság?
Nem vitatkozom,
rendszeresítése ellen
itt tiltakozom!
Nem csak azért, mert az eszem
ettől majd’ megáll,
hanem mert a mondókád száz
utánzót talál!
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(264)
(Francia szó és nőnemű:
La “boratórium”?)
Felfüggesztés, vagy haladék
a moratórium.
(265)
A büdzsé a költségvetés
és budget-nek írják.
Azt, aki ezt úgy is ejti,
ki talán nem nyírják ...
Volt egy holland pacák, aki
hollandnak gondolta,
ő nem büdzsé-nek ejtette
csak budget-nek mondta ...
(266)
Voksolás és per pillanat
egykor jópofáskodás,
rendszeresítve úgy hangzik,
mint a kotkodácsolás ...
(267)
A Rock and Roll rokkendrol csak,
mert a szó angol,
de mert Amerikából jött,
ezért rakkendrol ...
Veszett patkány mart meg Téged
talán valahol,
hogy ezt másképp ki nem mondod
csak Így: rákkendrol?!
(268)
Szintétikus = mesterséges,
s ha nem vagy hanyag,
sosem mondod plasztik-nak azt,
ami műanyag!!
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(269)
Nem bánom, ha azt mondod, hogy
megkérdőjelez,
de ha csak így mondod, nekünk
vajon mit jelez?
Azt, hogy más megoldást agyad
hiába kutat ...
Kérdőjellel látom el a
nyelvtudásodat!
(270)
“Per pillanat az a helyzet ...”
nyögte ki a tag,
csak mert lusta limondani:
pillanatnyilag!
Vagy tán úgy ítéli, tréfás
ez a fordulat
és ő humorkirály lesz, ha
tovább így halad?
Inkább attól tartok, sajnos
ő olyan legény,
hogy a helyes változatot
nem tudja szegény ...
(271)
Ásványbörze. – Így a reklám,
s én kíváncsi vagyok,
tőzsde helyett az íráson
miért börze ragyog??
Azt én már nem is kutatom,
de tán kérdi Örzse,
hogy egy közönséges vásár
mifenétől börze??!!
(272)
Állítja a szöveg, hogy majd
négyszer gyorsabban
tanulsz angolul – ha mondom!
Nézz oda jobban!
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Mert, hogy mihez képest, arról
Egy szó sincs abban …!
(273)
Vajon milyen lukból fúvó
s hovámenő szelet hív,
ki a különített helyett
azt mondja, hogy szelektív?
(274)
Aszongya. „A hatóanyag
kétszer gyorsabban
szívódik föl.” – Hű az anyját!
Szívem megdobban!
Ámde mihez viszonyítva?
– tör a gyanú rám,
hogy csupáncsak hülyének néz
engem a reklám!
(275)
A preventív megelőző
s ezért nemfeledni jó,
hogy nem más, mint megelőzés
a latin prevenció!
(276)
„Kétszer gyorsabban ...” – ilyen nincs!!
Kétszer olyan gyorsan, mint ...
lenne helyes, ha az ember
szabatosságra tekint!
(277)
Vegyél elő egy kis szótárt,
ez ahhoz a legjobb út,
hogy rádöbbenj mennyi mindent
jelenthet az abszolút.
Feltétlen és feltétlenül,
teljes s persze teljesen,
örökérvényű, vagy tiszta
s néha: tökéletesen ...
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Önmegalázás, ha mindezt
egy szóval cseréled fel.
S e szók kipusztulásáért
kívüled majd ki felel?!
(278)
Ezt a szót haszálni
hogy’ jutott eszedbe?
A józan ész ettől
leáll meggebedve ...
Más nem volt kéznél csak
a diszpreferálás?
Elmebajt-kutató
lesz e szóért hálás!
Annak, aki érti,
jó szó kétségtelen,
de magyarba szőni?
Az ötlet képtelen!
Amikor hallottam
azt hittem rémálom ...
A diszpreferálást
én diszpreferálom …!
(279)
A hímkutya fogja magát
s minden fánál improvizel.
Te pedig nem improvizálsz:
rögtönzöl, ha nekem hiszel!
(280)
Rendszeres és módszeres és
szándékos is néha,
ne mondd szisztematikus-nak,
Te ne legyél léha!
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(281)
Az akció cselekedet,
ám gyakran ma már
üzletekben egyszerűen
leszállított ár.
Előfordulhat a szóban
olyan tartalom,
amely cselekmény is lehet,
akár: mozgalom.
(282)
Beszédre szánt lélegzeted
elfogyni nem fog,
hogyha kábítószert mondasz
ahelyett, hogy drog!
(283)
A horizont láthatár és
körvonal a sziluett.
Kevertnyelvű szövegeket
a fene már megevett ...
(284)
Amint találkozunk
meg foglak ma róni,
mert a gesztenyére
azt mondtad maróni!
(285)
Jó szó a program, hát
nem szólok ellene,
ámde cserélgetni
műsor-ral illene ...
286)
Applikáció (az, amely megcsonkítva app)
alkalmazás, s a szó ettől értelemre kap ...
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(287)
Külföldi pénz-átváltásról
tán sosem szólt Jézus,
de ha mégis, árfolyamra
nem mondta, hogy kurzus ...
(288)
Változékonyságra mondod
volatilitás??
Többi ápolt megkérdezi:
„Hol a dili, társ ?!”
(289)
Ha korrigál, kiigazít.
Válts hát át e szóra!
Ez a kiigazításom,
ne mondd: korrektúra!
(290)
Valós gömb a reál szféra.
Ami persze marhaság!
Mármint ezt a szót használni,
mert nem érti a világ.
Ne bujkálj oly szavak mögé,
melyeket nem ért a „nép”.
Buta politikus hiszi,
Hogy népszerű lesz ekképp …!
(291)
Magasztos hangzású,
kevély, szinte hősi
az archaikus, mely
mindössze csak ősi ...
(292)
Nagyszabású vállalkozás,
vagy csupáncsak ügylet
lesz a tranzakció,
– mondtam én – és úgy lett ...
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(293)
Ha rezervál, fenntart.
Ha Te rezerváltatsz,
fenntarttathatsz – mondjuk –
szobát, melyben hálhatsz ...
(294)
Volt egyszer egy ember,
szakálla volt kender,
s ő se tudta szegény,
mit jelent a tender ...
Megvallom most nektek
egy kis szótár mellett,
hogy e szó értelme
fejemben nem rejlett!
Kinek beszél tehát
aki e szót mondja?
Arra, hogy értik-e
van-e vajon gondja?
A szó jelentése
a versenytárgyalás,
tendernek mondani
súlyos agylágyulás!!
(295)
Alteregó = másik én-ed,
vagy csak hasonmás.
Hogy ezt magyarul mondd eztán,
arra hasson más!
(296)
Kényszerít az idegen szó
– nem használ itt sírni –
például a show-t sem lehet
magyarul leírni ...
vagy itt a sale (levakarnák
kirakat falárul),
ha szél állna ott, azt hinnék,
a bolt babot árul ...
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(297)
Lét, létezés, létbiztonság,
vagy akár létalap.
Szó az egzisztenciára
van egy teli kalap …!
(298)
Területi, tájegységi,
vagy csak helyérdekű
a regionális (s nézd meg,
pontosan tíz betű ...)
(299)
A deviáns csak eltérő!
Rákerül a sor ma.
Például – amitől eltér –
társadalmi forma.
Ha egy alig ismert szó a
Magyar nyelvnek sír-ás,
tisztességesebb s érthető
lesz a körülírás!
(300)
Azt mondod az illetőre,
hogy fajsúlyos személy?!
Ezért aztán kíméletet
tőlem ne is remélj!
Vagy nem tudod, mi a fajsúly
– ami elég szégyen –,
vagy nem beszélsz tudatosan,
akárhogy is légyen …!
Hülyeségeket hangoztatsz
rádión, vagy tévén,
s a hülyeség gyorsan terjed
médiánknak révén!!
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(301)
Pásztáról pásztára
tapogat a gépem
és a szövegemet
beszkenneli szépen.
Mi lenne, ha magam
kicsikét megráznám
s szkennelés helyett a
szöveget pásztáznám?!?
(302)
Orientálódik
– hangzik előkelőn –
csak tájékozódik,
parasztin, érthetőn!
(303)
Affinitás, drágaságom
ezeket jelenti:
rokonság, vagy vonzódás és
megérti mindenki …!
(304)
Hallottad? Ez a jóember
azt mondta, hogy monstre!
Erre föl a magyar nyelvet
elvitték a boncterembe,
hogy megvizsgálhassák
mért halt meg a drága?
Ím az ok: a nyelvhasználók
kaján trehánysága!
(305)
Bodzafaháncs ... Szignifikáns ...
(Marhaság, de rímel.)
Jelentős, vagy jelentékeny,
amit a szó mímel.
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(306)
A tender, ha jól megnézed,
azt jelenti gyengéd.
S ajánlatot hívsz így, ha a
magyar sajnos „gyengéd”.
Vagy vasúti szerkocsi, s ha
ezt nem vennéd zokon,
ez a három fogalom tán
Teszerinted rokon??
Az angolból sokértelmű
szókat elővakar,
kinek gondolatmenete
már régen nem magyar!
(307)
A lólábak szakértője
talán patalógus?
Kukoricát pattogató
netán pattológus?
Akkor a kórbúvár orvos
miért patológus?!
(308)
Lám az alga sem magyar szó;
jelentése: moszat.
Idegen szó a magyarban
szemet bántó maszat.
(309)
Azt mondtad, hogy tudsz magyarul.
Nem hazugság, de tódítás.
Elmélet helyett mit mondasz?
Teóriát! Te „óriás” …
(310)
Hogyha egy leszállt UFÓ-ból
valós E.T. hussan,
lebénul, ha hallja e szót:
teorétikusan.
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Nem, mert nem érti meg, de az
üt fejébe szeget,
mért nem használod a magyar
elméletileg-et?!?
(311)
Mondom – hogy a keresésben
ki ne fáraszd magadat –
a szekció magyarul csak
egyszerűen tagozat.
(312)
Hiába tanítlak, fiam?
A türelmem fogy!
A mondatot MINDIG így kezdd:
Azt gondolom, hogy …
Jobb ennél csak akkor lehetsz
– s rád ragyog a fény –,
ha előtte ott áll egy nagy,
hangsúlyozott Én …
Hallgatóságodnak térde
a gyönyörtől rogy,
ha többször is elhangzik az
... azt gondolom, hogy ...
(313)
A kontinens szárazföld, de
legtöbbnyire földrész.
Ha használod, célpontjaim
listájára fölmész!

(314)
Egyre magasabbra serdül
ember lánya, ember fia.
Én ezt irányzatnak mondom,
szebb szó, mint a tendencia.
(315)
A Legszebb ív elnevezésre
pályázik a spirál’...
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Úgy is mondhatnád, de minek (?!?),
Hogy e címre aspirál ...
(316)
Azt mondják, hogy eltúlzom az
idegenszó-hajszát.
(Vajon ki az, akinek ez
perzseli a bajszát?)
Példát mondok: túlzás lenne
– hiszen nem is kérdés –
globalizáció helyett,
tekeszertesítés ...
Globalizáció marad!
– Hogy ne kapjunk sérvet! –
Privatizáció mellett
ki hoz föl jó érvet???
(317)
Globalizáció, privatizáció,
civilizáció, diszkrimináció.
Demonstráció, detonáció,
evolúció, kongregáció.
Stagnáció, szelekció,
injekció, erekció.
Laudáció és szekció,
náció és a ráció ...
Végtelenig sorolhatnám,
ám nem tudom, ebben mi jó?
Divat ma a bió alma,
vagy akár a bió dió,
szavak végződése pedig
legyen lehetőleg -ció!!!
(318)
Nyelvrongálók népe lettünk
s ím a diszkrimináció:
a magyar szót kirekeszti
ez a dísz, krimi náció!
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(319)
Nem értem ám, hogy mire jó
a szó: privatizáció?!
Mégcsak árnyalatban sem más
a magyar: magánosítás!
(320)
Bemutatom a helytelent
és nem demonstrálom!
Ha ez a szó kipusztulna,
lenne kéjes álom ...
(321)
A narancs nem ősmagyar szó,
éppen úgy a citrom.
E szavak beáramlása
szakadatlan ostrom ...
Ámde kérlek, a hangzásra
néha azért pillants,
A grépfrútnál magyarabbul
csendül a szó: citrancs.
(322)
Privatizáció alatt
magánosításra gondolsz?
Akkor miért nem úgy mondod,
hiszen értelemtől tombolsz ...?
(323)
A híradók háza előtt
ezres tömeg áll.
Kiabálja, hogy ő tüntet
és nem demonstrál!!!
(324)
Ha kontextust használsz:
idegenszó-függés!
Van még közted s a magyar közt
némi összefüggés?
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(325)
Az asszisztens kisegítő,
vagy csupáncsak segéd.
Ne használd! és magyarabb lesz
tőle minden regéd ...
(326)
Szerencsére divatból megy,
régies a duett,
mint pókhálós faszuszék,
amelyet a szú ett ...
Hiszen, ha kettősnek mondod,
megszokhatod hamar;
kutya sem harap meg érte
és kígyó se, ha mar ...
(327)
Fundamentum az alapzat,
szakramentum: szentség.
Idegenkedsz a magyartól?
Jó! – Akkor az mentség ...
(328)
„Konfiguráld ki magadnak ...!”
Szólít föl a hirdetés.
Állítsd össze ... lám így hangzik
idegenül! Mily mesés ...!
(329)
Korrepetál? – nehogy azt hidd,
fiatalkort repetál!
Ismételtet, gyakoroltat
és hasonlókat csinál.
(330)
Települési, községi
lám a kommunális.
Szürkébb neked a magyar szó
még a hamunál is?!
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(331)
Azt mondtad, hogy extrém jó?
Ez így nem megy komám!
A nagyon jó helyett is
nagy jót mondasz talán?
Ha már használod e szót,
így helyes az ábra:
extrémen, vagy extrémül,
ha jó áll utána.
Ám Te nem vagy szívbajos!
Kényeskedni? Minek?
Kerek-perec mondhatnád
mindjárt extremly-nek!!
(332)
A publikum csak közönség,
s a publikust bárhogy nézem,
hogyha nyilvánosnak mondod,
értelme úgy fekszik kézen ...
(333)
Az úgy nem jó, hogy misét mond?
Már-már attól félek celeb!
Merthogy azt mondod celebrál.
Legyen minél idegenebb?
(334)
Azt mondtad, hogy mindösszesen???
Hogy ezt bárki jól megértse,
olyan, mintha egy állatra
azt mondanád denevércse ...
Az összesen nem lesz mindebb
akárhány mind-et szúrsz elé
és a mind sem összesenebb ...
Csak a fejünk fájdul belé!
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(335)
Hogyha azt mondod, hogy play off,
a kérdés nyelvemre tolul,
mi gátol meg, hogy ne mondjál
minden mást is csak angolul??
(336)
Becsüld meg a műanyagot,
annélkül nincs mai világ!
És hogyha plasztiknak mondod,
az a szókincsből is kihág,
s rosszabb, mintha a gyémántot
fitymálón neveznéd szénnek,
vagy a ragyogó aranyat
lekicsinylőn, csupán fémnek!
(337)
Van egy szavunk a mindössze,
mely másszóval csupán.
Mindösszesen-né képezted?
Itt állsz – nagyon bután!
(338)
Földolgozás, átdolgozás:
adaptáció.
Ha több fogalmat fed egy szó,
mondd, abban mi jó?
(339)
Nem tudom, hogy gondoltad-e,
német szó a gríz is.
Ámde az a nyelv válsága,
ha azt mondod krízis!
(340)
Örömet akarsz okozni?
Nekem azzal szereznél,
ha az okoz ige helyett
maradnál a szerez-nél ...
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(341)
Görögbe mész? Olaszba mész?
Divat rémség, amit fújsz!
Mit szól ez a fönti kettő,
ha hátulról belébújsz??
(342)
Országról ő nem is beszélt
csak, hogy megy Spanyolba.
Tunyaságától így jutott
mindössze a Francba ...
(343)
Megkérdezzük Kelement máris,
mit jelent az elementáris?
„Szórakoztok velem, mi?!
hisz tudjátok: elemi!”
(344)
Íme e szó: petíció,
nem tudni, hogy benne mi jó!?
Folyamodvány szép-magyarul,
s magyarázatra nem szorul!
(345)
Térséget – mely régi, jó –
idegenszó légió
áraszt ma el törtetőn,
s úgy nevezi: régió ...
(346)
Önigazgat, önkormányoz,
avagy önrendelkezik,
ha autonóm. – Itt is magyar
s önálló szó kéretik!
(347)
Erkölcsi helyett, ha folyton
azt mondod, hogy morális,
erkölcstelen! (Mégha a szón
szivárványszín por áll is ...)
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(348)
Az archívum levéltár, vagy
irattár, vagy adattár.
Van tanár, aki e szóért
néhány pofont adott már ...
(349)
Íme egy szó, amelynek a
végződése megint -ció!
Mire jó gyűjtemény helyett
ezt használni: kollekció!?
(350)
Ne zavarjuk meg a fickót,
ő most éppen interpretál.
Ha azt mondod, csak értelmez,
attól tán az esze megáll ...!
(351)
Sereg, csapat, sokadalom,
sokaság a légió.
Nyúlj vissza a magyar szóra,
s a nyelv marad régi-jó!
(352)
Azt mondtad, hogy mindösszesen?
Meghülyültél, aranyom?!
Vagy mindig is mafla voltál?
Ezt tovább nem vitatom.
Mindössze és összesen két
különböző fogalom!!
Irtsuk ezt a szót ki végre,
s úrrá lesz a vigalom!
(353)
Mit csinál, ha uralkodik?
Azt mondod, hogy regnál?!
Mintha ízes halászlébe
egy varangyot dobnál!
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Hatalmon van, ő a főnök,
a jogarral kopog ...
Ám, hogyha Te regnált mondasz,
a magyar nyelv zokog ...
(354)
Ha renoválsz fölújítasz,
vagy pedig tatarozol.
Idegenszóval a nyelvben
elzagyvulást okozol!
(355)
Kémikáliát hangoztatsz,
tudod Te, hogy mit beszélsz?
Netán szabadságra vonult
fejedből a józan ész?!
Jaj, bocsánat! Rádöbbenek
és a szívem elszorul,
hiszen a szót talán soha
nem hallottad magyarul ...
Megsúgom, hogy vegyianyag,
vegyszer, akár vegyület.
Azt hittem, hogy tudsz magyarul,
emiatt a rémület.
(356)
„A síneket most javítják.
– Tudósítónk így szaval –
Az iskolák szünetelnek,
a lakosság meg nyaral ...”
„Ezzel együtt nagy dugókra
számíthat a közönség,
merthogy torlódást okoz majd
ez a munka – tudjuk rég ...”
Megáll az ész! Hol csatangol
a szándékolt értelem?
Ha a város szinte üres:
„Ennek ellenére ...” – Nem?
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(357)
Azt mondod, a városszéli
építkezés arról szól ...
Na, erre kíváncsi vagyok,
megnézem, hogy halljam jól,
merthogy építkezés beszél
olyan fenséges csoda,
türtőztetnem kell magamat,
hogy ne rohanjak oda!
(358)
Tudatosan mondtad: pollen,
vagy nem tudod, mit beszélsz,
mert mások szájából átvett
divat-ragályokkal élsz?!
(359)
Gyönyörű szó a fájl, viszont
– többek között – reszelő.
Használata agylágyulás,
mondhatnám, hogy eszelő!
Adatköteg, adatnyaláb,
akár adatcsatolat ...
Szolgamódra veszel át szót?
Ne hagyd már el magadat!!
(360)
Hogyha azt mondod, hogy regnál,
fölteszem a kérdést,
butaságból műveled-e
ezt a nyelvi sértést?
Vagy csak vagánykodni akarsz
s nem érint az aggály,
hogy amit így szerteszórsz az
súlyos, nyelvi ragály?!
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(361)
Képes vagy e szót használni:
szubszidiaritás???
Száz közt hány van, ki számára
értelme nem vitás?
Nem mondom meg mit jelent, e
szónak ki kell múlni!!
És ez okból fölösleges
lenne megtanulni!
(362)
Reklám mondja, hogy a gyógyszer
segít a tüneteken ...
Olyan, ami rajtam segít,
olyan gyógyszer kell nekem!
A tüneten ne segítsünk
– majdcsak ellesz valahogy –
a betegnek csak az használ,
ha a tünet végre fogy!
(363)
Lelki sérülés, vagy
megrázkódtatás.
Rövidebb a trauma,
ez nem is vitás.
Gondold csak végig, hogy vajon
ettől a nyelv szebb?
Hány szót vegyünk át és honnan
csak, mert rövidebb??
(364)
Valószínűleg, hogy ...
Természetesen, hogy ...
Nyilvánvalóan, hogy ...
Kétségtelenül, hogy ...
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Feltehetően, hogy ...
A türelmem elfogy!
Hiszen rossz a szerkezet!
Ennyire nincs már eszed?!
Természetes, hogy ..., vagy:
természetesen ...
Fenti példák módját
irtsad hevesen!!!
(365)
Ha nővel nem nőölünk
és sóval nem sóolunk,
s a tűvel nem tűölünk,
sível míért síelünk???
Esik a hó, netán hóol?
Micimackó meg szánkóol?
Aki zabál gyakran hízik,
de nem síel, hanem sízik!
(366)
Itím, itímebb és végül
a legitímebb.
Törvényesebb – mondanám én,
feltétlenül szebb ...
(367)
Van egy bivaly, amely kaffer,
nem abból készül a koffer,
melynek – tudja minden teve –
magyarul bőrönd a neve!
(368)
Akár mérnök, akár orvos,
specialista: szakértő.
Mégsem így mondta ma Ervin!
Biztos, hogy magyarul ért ő?
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(369)
Aszongya az öreg Kiss:
Internacionális ...
Kijavítja lánya, Gizi:
Az magyarul nemzetközi!
(370)
Intervenció csak
beavatkozás!
Beszéljen magyarul
Te helyetted más?
(371)
Egyszer volt, hol nem volt ...
Egy specialista.
Neve tán Jóska volt,
de lehet, hogy Pista ...
Speciális volt a
specialitása:
szójababból főzött
kukoricakása.
Csak ő tudta ezt a
különlegességet,
az egész világon
csodálták evégett.
Miért mondtam ezt el?
Ilyet nem tud Miska!
– Sajnos szakértő sem –
csak specialista ...
(372)
Jogos lehet, vagy törvényes,
ami legitím.
Ha egyszerre mind a kettő,
legeslegitím?
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(373)
Speciális: különleges,
ha úgy tetszik: egyedi.
S ha nem tudtad, nyelvtudásod
a fene is eheti!
(374)
Fogtad magad és egyszercsak
azt mondtad, hogy entitás.
Szolgamódra vetted át e
divatszót, ez nem vitás.
Te sem érted és az a baj,
veled együtt senki más ...
Ezért indul el most tőlem
hozzád ez a felhívás:
Ha izé-nek mondod eztán,
mit e szóval megjelölsz,
senki sem érti kevésbé
s humoroddal tündökölsz!
(375)
Azt mondod, hogy szkeptikus vagy,
s ezt meggyőzően teszed.
Ez egy foglalkozás, vagy csak,
amit mondok nem hiszed?
Hogyha kétkedsz valamiben,
az kicsit sem meglepő,
ám az, aki szkeptikus már
örökké csak kétkedő ...
(376)
Ha pontosan fordítod le,
gyakran az idegen szó,
jóval kevesebbet jelent,
ím a gravitáció:
súlyoskodás, nehézkedés
már fogalmi véget szab.
Jobban hangzik magyarul, s a
tömegvonzás pontosabb.
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(377)
Divat lett e szó: entitás;
hajtogatod fenemód!
Pedig, amit jelölsz vele,
arra lenne magyarszód.
Mellékes, hogy mást jelent mint,
amit mondanál vele
– hiszen e szó bonyolultabb
tartalommal van tele. –
Te most egység-ként használod
– önmagában kényes tény –,
szerintem e fogalomra
joblenne a létezmény.
(378)
Azt mondod, hogy funkcionál?
Magyarázat kéretik,
e tényállás közlésére
mért nem jó a működik??!!
(379)
Ha paríroz, hát szótfogad,
avagy engedelmeskedik.
Idegenszók használatát
egyszer majd talán büntetik ...
(380)
Szenzibilizál: fogékonnyá tesz,
avagy éppen érzékennyé.
– Így érthetőbb lesz!
Nyelvünknek értékeire
– míg bírják e vállak –
fölhívom a figyelmedet,
szenzibilizállak ...
(381)
Kompetenciákat mondtál
képesítések helyett,
Pedig inkább jogosultság,
jól jegyezze meg fejed!
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Ha mindent magyarul mondasz
nem csinálsz ilyen hibát,
s nem képzed a mitsem sejtő
idegen szavakat át!
(382)
Kié volt az ötlet,
mely nyelven üt sebet,
fotót terjeszteni
fénykép szavunk helyett?!
(383)
Amiatt felelős??
Na ne hülyéskedjünk!!
Itt az azért szóra
lenne inkább kedvünk!
Odafigyelsz néha
arra, amit mondasz,
vagy csak ismétled azt,
amit máshol hallasz?!?
(384)
Magyar filmben dúlt e szép szó:
rezonábilis.
Ki színésszel ilyet monddat,
súlyosan dilis!
Hisz a színész mást nem mondhat,
csak fáj a feje,
mert attól fél, azt hiszik majd,
hogy ő a hülye!
Idegenszó a magyarban
terjed, mint a dudva!
S terjesztője még büszke is –
magyartalankodva ...
Gondolkodó, értelmes, vagy
egyszerűen józan.
Ám, ki rezonábilist mond,
nem részes e szóban!
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(385)
Szelektáltan aranyozott
a csodás, új érem.
Hogy ettől falra ne másszam,
talán még megérem!
Szelektáltan? Szóval itt-ott,
avagy egyik-másik?
Csodálom, hogy ettől más is
a falra nem mászik.
Magyartalan s értelmetlen
lássuk be ezt kérem,
mert helyenként aranyozott
a szép ezüst érem!
(386)
Azt mondod, hogy szitálás lesz?
Mit szitálnak? Lisztet?
Időjárást jósló komám
a tenyerem viszket!
Ködszitálás a varázsszó,
apád ezt még tudta,
s kimondani nem volt – mint te –
béna, bárgyú, lusta!!
(387)
Jaj de szép szó a vakcína!
(Süketcína nincs is!)
S aki kapja, annak gyakran
életvédő kincs is!
A tehén szó származéka,
tehát ne légy hanyag,
mondd csak nyugodtan magyarul,
nem más: oltóanyag!
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(388)
Ki objektív, tárgyilagos.
Nehéz megjegyezni?
Jó lesz – ha magyarul tanulsz –
füledet hegyezni!
Objektív a tárgylencse is.
Hej! Az élet cudar!
Az idegen többértelmű,
nem úgy, mint a magyar!
(389)
Na ne tréfálj! Szádon csúszott
ki, hogy família?
Félsz, ha családnak mondanád,
nem ért ember fia??
Fizet valaki azért, hogy
idegenül gagyogsz?
Vagy úgy hiszed, hogy csakis az
idegennel ragyogsz?
(390)
Legerősebb a domináns,
uralkodó akár,
kimagasló, legföltűnőbb.
Alig van itt határ.
Annyi szó van a magyarban,
használd hát az eszed!
Bármilyen szót raknak eléd,
azt te meg is eszed??
(391)
Anyag, állomány, tartalom,
néha akár lényeg.
Hogyha szubsztanciát mondasz,
sok közül mit értsek??
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(392)
Képletes beszéd, hasonlat
lám a metafóra.
Mondd magyarul, nem bánod meg,
tegyél a jó lóra!
(393)
A morális, erkölcsös, s a
balmorál erkölcstelen?
Használj magyar szót s a szöget
gyakrabban találod fejen ...
(394)
Az objektum minden lehet:
tárgy, képződmény, épület,
műemlék és létesítmény,
vagy ufóként szánt eget ...
Marha-kényelmes ez, fiam,
szedd össze magadat, hééé!
Objektum helyett mondhatnád
egyszerűen, hogy izé ...!
(395)
Elfáradsz mire kimondod:
emócionálisan.
Meghatóan bárgyú szó ez,
könnyem mivel száritsam?
Keress rá mást, s ha ráérzel,
énszerintem máris van:
érzelmileg – a másikat
felejtsűk el hát gyorsan!
(396)
Letesz, lerak, letétben hagy
és hasonlókat csinál
mindaz, aki azt állítja,
hogy ő bizony deponál.
(S ha letette és rámászik,
mondhatja, hogy depón áll ...)
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(397)
Ha applikálsz alkalmazol,
vagy illesztesz valamit.
Applikáció lesz abból,
hogyha meg nem csal a hit.
Tehát – mondjuk – alkalmazás.
Ez az applikáció –
ámde biztos illik rá más
mezei-, vagy házi-szó ...
(398)
Ne mondd, hogy ezt nem tudtad: a
matéria az anyag!
Aki tudja s mégsem mondja,
az rém mafla, nem hanyag!
(399)
Az aspiráns a pályázó,
hogy mire, az mellékes.
A tudomány titkainak
mélyére, ne mellé less ...
(400)
Integritás: sértetlenség,
épség, néha tisztesség.
Magyarul beszélj, nyavalyás!
Én ezt hányszor mondjam még?!
(401)
Világrész, vagy földrész, akár
szárazföld a kontinens.
Hogyha elfelejteném, hát
Téged kérlek pont: kiments!
(402)
Ha referál, hát beszámol,
előterjeszt, vagy jelent.
Fölösleges idegen szó
beszennyezi a jelent!
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(403)
Itt a ráta, mely lehet rész,
hányad, mérték, arány.
Ha e szót használod, agyad
kisméretű: parány ...!
(404)
Ha a rizikó szót hallom,
a hideggel rázat!
Pofon egyszerű magyarul:
veszély, vagy kockázat.
(405)
Az impulzus indíttatás,
ösztönzés, vagy csak lökés.
Ha egy szót nem értesz rögtön,
utánanézni ne késs!
(406)
Vörös iszap tette tönkre,
pusztult minden holmi.
S így mondták, hogy: „A házat le
kellett dózerolni ...”
Mit érez az, ki e házat
magáénak vallja,
és hogy mit kell vele tenni,
hírekben így hallja?!
Finomabban is lehetett
volna fogalmazni.
Szomorú hírnek is lehet
a módját megadni!
S bár e panasz elején az
iszap állt, a veres,
a dózer szó a magyarban
nem tudom, mit keres ...!
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(407)
Így és így – azt mondod – lehet
lájkokat szerezni ...
Megkedveltetni magadat
nálam nem fog menni!
(408)
Ha protestál, tiltakozik,
mint most éppen én is:
van rá szavunk s idegenül
mondogatod mégis!
(409)
Edukáció: nevelés.
Mi ütött beléd,
hogy a magyar szó helyett a
külföldit leléd??
(410)
A tempó lehet egy mozgás,
iram, avagy ütem.
Ne használd, mert „magyarodban”
megrendül a hitem ...
(411)
Szezonális: idényszerű!
De, mert nem köt béklyó,
új szót ötlök és kimondom
íme: évadméltó ...
(412)
Mozzanat, vagy tényező,
fizikában nyomaték
a momentum, s ha így mondod,
az szellemi fogyaték ...
(413)
Szenvedélytannak mondanám:
addiktológia.
És e szót, míg el nem tűnik
addig tolom, szia!
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(414)
Ha konvertál, átalakít,
átértékel, átvált.
„Idegenkedsz” pedig anyád
magyar szóval táplált ...!
(415)
Kontinensnek becézgeted?
Hát nem vagy nagy bölcsész!
Óvodások is tudják, hogy
az magyarul földrész.
(416)
A tendencia, irányzat
s néha talán hajlam.
Idegenszók szajkózását
tőled meg ne halljam!
(417)
A ráta szó lehet mérték,
rész, arány, vagy hányad.
Fölösleges a magyarban,
hogyha hallom, hányat!
(418)
A kockázat szép magyar szó,
miközben a rizikó,
úgy viszonyul hozzá, mint a
gazellához viziló ...
(419)
Lám a stabil is olyan szó,
halom fogalmat jelent.
(Nagy a magyar szóknak „tétje”,
Idegenszók tétje: lent ...)
Szilárd, állandó, vagy tartós,
maradandó, végleges ...
Nyelvünk – látod – kifejező,
szabatos és részletes.
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(420)
Ha fluktuál, ingadozik,
váltakozik szorgosan.
Sőt, hullámzik, vagy hintázik,
akár lassan, vagy gyorsan.
(421)
Ha valami kezdettől rossz
– akár hányan mondják –
nem lesz jobb s a mondogatók
csak a nyelvet rontják.
Ilyesmire példaként csak
egyetlen szó álljon:
poliamíd soha nem volt
nejlon, hanem nájlon?
(És a „nejlon zacskó” pedig
– elárulom halkan én –,
mégcsak nájlon sem volt soha,
csupán polietilén ...)
(422)
Azt mondja az időtjósló,
hogy holnapra hidegfront
lepi el majd az országot,
északnyugatról beront.
Aszongya, hogy ezzel együtt
a hőmérséklet marad.
Tehát nem jön a lehűlés,
a jóidő ittragad.
E divatos szóhasználat
furcsa, szinte röhejes,
hiszen ennek ellenére
lenne szerintem helyes!
(423)
A táblázat félig magyar.
A tabella mire jó?
Jobban tetszik, ha teljesen
idegen a használt szó?!
255

(424)
Cselekvés vagy tevékenység,
ügyködés az aktívitás.
Ha nem találsz magyar szót rá,
hogy az agyad aktív, vitás!
(425)
Zavar, bosszant, idegesít,
ingerel vagy háborgat.
Sok szó van. amit az ember
irritál helyett mondhat!
(426)
Olyan nincs, hogy mindösszesen!
S hogy a legbutább is értse:
Olyan sincs, hogy skorpióca,
s olyan sincs, hogy denevércse.
A mindössze s az összesen
két önálló, külön állat.
Vigyázz arra, hogy e kettő
ne olvadjon egybe nálad!
(427)
A módszer csak félig magyar?
Tán igazad van.
A metódus teljességében magyartalan
(428)
A készülék működik bár,
ámde csak hang hallható.
A képernyő hirdeti is,
nem lesz más, csak audió.
Annak, aki kitalálta
agya lágy az esze pang,
mert helyesebb s magyar lenne,
ha az állna ott: csak hang!
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(429)
Ráta! Ráta! Rátalálsz,
az ördögök kérték,
hogy e szót használd merthát:
hányad, arány, mérték!
(430)
Mit hallok gagyogni?
Ó! Uram fia!
Vegyianyag helyett
kémikália?!?!?
(431)
„Mennyi ember szavazott le?”
Ismeretes e körben,
hogy azonos hiba lenne:
Hány víz van a vödörben?
(432)
Az impresszió benyomás,
szószerint vagy átvitten.
Idegenszó-szemétdombra
ezt a szót is átvittem.
(433)
Következetes! Ha mondom!
Miért lenne konzekvens?!
Fölösleges idegenszók
özönétől Isten ments!!
(434)
Ha recitál, szaval, fölmond,
fölolvas, sőt: idézget.
Aki velem egy követ fúj,
e versekből idézhet.
(435)
Attribútum: tulajdonság
avagy ismertetőjel.
Ha használod, tunyaságod
arról ismerhető fel!
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(436)
A rivális vetélytárs,
Akárhonnan nézzük!
Jobb hogyha a fogalmakat
magyarul becézzük!
(437)
Azt mondod totálisan?
Tán teljesen hibbant vagy?
Vagy, ami fejedben van,
idegenre kattant agy?
(438)
A lumbágó idegzsába.
Hogy’ jut eszedbe e szó?
Ha beléd áll, rettenetes.
Semelyik nevén sem jó!
(439)
Ha apellál: folyamodik,
régiesen: fellebez.
Gondolkozz magyarul s meglásd,
boldogító szellem ez!
(440)
A szimbólum szépen hangzik,
ám mégis fölösleges,
mert hát jelkép (s nyelvőrzéssel
foglalkozni érdemes).
(441)
Az exkluzív egyedi,
avagy kizárólagos.
Szemed magyar szóra nyíljon
és ne legyen hályogos!
(442)
Azt kérdezed, mi az instant?
Megmondom én rögvest.
Azonnali is lehetne
és lehetne rögvest.
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Ám az ember – lépten-nyomon –
akárhová pillant,
reklámokról vigyorog a
rosszhangzású instant!
(443)
Mivel lehet az akácfát
kiváltani? – Kérded.
És ettől a hülyeségtől
nem remeg a térded??
Netán-tán a zaciban ül
s rád a fogát feni?
Kérdésedben helyes lenne:
helyettesíteni!!!
(444)
Annyi szó van a magyarban,
a szomszédba sose fuss!
Kíméletlen, nyers vagy durva,
vagy vaskos a drasztikus!
(445)
Feltevés, feltételezés ...
Magyarázd meg mégis,
mért jut helyette eszedbe
a szó hipotézis?!
(446)
Az ember a nyelvet hallván
gyakran csóválhat fejet:
új divat az ennek mentén,
ennek alapján helyett!
(447)
A probléma megoldását,
hogy nem lehet megkerülni?
A sétádnak körülötte
miért is tudnál örülni?
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Amit mondani szeretnél:
kikerülni, elkerülni.
S az értelme az lenne, hogy
nem tudsz útjából kitérni.
(448)
Megeshet, hogy beszédközben
elragad a hangulat,
de azért a mondat végén
ne vidd föl a hangodat.
Becsületes hanglejtéssel
fejezd be a mondatot,
mondat végén ne magasítsd
azt a négy-öt szótagot.
Mondataid fűzérében
minden egyes mondatod
akkor zárul, ha a végén
hangod nem fönt hordozod!
Jót tesz, hogyha beszéd közben
önmagadat hallgatod,
s nem várod meg hangejtéssel
legutolsó mondatod.
(449)
Mondatvégi hangfölvitel
rémesen ronda divat!
Mint mikor az ijedt kutya
kérdő hangsúllyal ugat ...
Nyűvöd szép nyelvünk hangzását
akkor, hogyha így beszélsz.
Tán, hogy a szavadba vágnak
– idő előtt – attól félsz?
Vidd le nyugodtan a hangot
mielőtt jönne a pont,
magaslatra vitt mondatvég
rossz szokása nyelvet ront!
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(450)
Tegyél beszédben is pontot
a mondati végeken!
Hidd el, semmit nem változtat
a tartalmi tényeken.
Lemenő hang – mondatvégen –
befejezni hivatott,
magasra vitt hang jelzi az
undorító divatot.
Ne beszélj így! nem vagy napon
s a fejeden nincsen vaj.
Magashangú mondatvéggel
kezdődik az idegbaj ...!
(451)
Ha azt mondod valakiről,
hogy ő Téged vegzál,
idegen szavak iránti
szent haragom megszáll!
Anyanyelved szókincséből
netán-tán kikoptál?
Bosszant, nyaggat, háborgat, vagy
zavar, zaklat, piszkál!
(452)
Van, aki oly zsarolható,
hogy neki egy dia bétesz ...
Te pedig a cukorbajra
azt mondod, hogy diabétesz?!?
(453)
Vígan fújja minden diák:
a szauruszok foszíliák.
Ki tudja még közületek,
hogy magyarul kövületek?
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(454)
Tudtad Te kis tökkelütött,
hogy a frusztrált néha dühödt,
néha bosszús, vagy csalódot?
Ehhez készíts vonalkódot!
(455)
Vetélytárs lenne a helyes
– császár is és király is
tudja ezt – és nem a bamba
kifejezés: rivális!
(456)
Intuíciónak mondod?
Megérzés csupán.
Idegen szavakért Téged
fizetnek netán?
(457)
Hajdanán a vászon szövet
hol kender volt, hol len ...
Törvény mondja ki, hogy legyen
a virágpor pollen??
(458)
Civakodás, torzsalkodás,
ha úgy tetszik: viszály.
Hány szó kell még, hogy a bárgyú
konfliktusról leszállj?!
(459)
Idegenszó ám a gríz is,
pontosan úgy, mint a krízis.
Búzadara – íme a szó!
Krízis helyett válság a jó!
(460)
Autonómiának mondod?
Megtudni ne késs,
hogy az magyarszóval simán
önrendelkezés!

262

(461)
Ifjúsági helyett akkor
mondogasd, hogy junior,
hogyha kutyafüleidhez
járul szőrös, sunyi orr!
(462)
Az objektum homályos szó,
a cél körül sántikál.
Minden mást csak helyettesít,
mintha izét mondanál.
(463)
Ha imitál, csak utánoz!
Ne hagyjon hát hidegen
a kérdés: Ha van magyar szó,
minek oda idegen?!?
(464)
Nézd a szavak önértelmét
és akkor majd nevetve
nem kérkedsz idegenszóval,
magyart használsz helyette.
Például a frekventál is
olyan amely nevettet.
Akár úgy is fordíthatnánk
szerintem, hogy rezegtet ...
(465)
Diverzitás: sokféleség!
Csak egy szó a több közül.
Aki idegenszót használ
bizony sosem üdvözül ...
(466)
Magyar szövegben a deszant
engem főleg azért bosszant,
mert száz közül vajh hány akad,
ki tudja, hogy rohamcsapat??!
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(467)
Mondd meg nekem, abban mi jó,
hogy azt mondod konklúzió?
Van rá szavunk! Nem is kevés!
Például: következtetés!
(468)
Értetlenül szörnyűlködöm
s fejem töröm mindig én,
mitől lett némely szövegben
a bennszülött indigén?!
(469)
Nosztalgia, nosztalgikus ...
Valóságos kulcsszó már!
Múltsóvárgás, múltsóvárgó,
vagy röviden múltsóvár.
(470)
Mondani hosszan is lehet:
Di-ag-nó-zis ...
Jobb a: le-let!
(471)
Árverés, vagy árverezés
magyarul az aukció!
Idegenül mondod? – Abban
vajmi kevés ám a jó!
(472)
Régen tudjuk, hogy a villa
nem lehet más, csupán villa.
Ezzel szemben a csatorna,
csatorna és, kanális ...
Erre mondanád te szegény:
mul-ti-funk-ci-o-nál-is?!
Ki fizet meg hét szótagért?
A szád nagyobb kopású!
Rövidebb is, magyarabb is,
ha azt mondod több-cé-lú.
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(473)
Kla-vi-a-tú-rá-nak mondod?
Géped nem is zongora!
S ha az lenne, bil-len-tyű-zet
még akkor is jobb oda!
Ám a nyomógomb mezőre
(nem árt néhány gondolat)
– senki meg nem verne érte –
ha azt mondod: gombozat.
Nevetségesnek találod ?
Ne tétovázz túl sokat,
hiszen nyugodtan mondhatnád
így is: nyómógombozat.
(474)
A porció – bárhogy nézem –
jómagyarul csupán adag.
Idegenül előkelőbb?
nézeteid jócskán vadak!
(475)
Tárgyilagosságnak mondod
– ez nem is vitás –
ha magyarul is tudnád, mi az
objektívitás ...
(476)
Sohasem volt a fejedben,
vagy elhagyott rég ész?
Archeológusnak mondod,
ki magyarul régész??
(477)
Kavalkám és kavalkád és
kavalkája lehetne,
ám a szótő nem kavalka,
s így a fene megette!
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Lusta vagy utána nézni?
Az ilyesmi kimerít?
Megsúgom: a kavalkádból
csupán néhány ló nyerít ...
Ott használd a kavalkád szót
– ha eszedbe nem jut más –
ahol azt jelenti, ami:
szép lovas fölvonulás!
(478)
Őrült, bolond, akár hülye
németben a Narr.
Hülyítő hát a narrátor
gondolnánk hamar.
Ámde sajnos ezesetben
német nem segít.
Viszont, ki e szót használja
majd hogy nem hülyít!
Fölolvasó, mesemondó
e szó magyarán.
S ha így mondjuk megromlana
a mese netán?!
(479)
Ha két szó hasonlót jelent,
akkor rokonértelmű.
Magyar szót használ az ember,
hogyha a nyelvéhez hű.
Ám, aki ezt be nem látja,
annak szinte „szeme néma”!
Idegen szót használ bambán
és azt mondja: szinoníma.
(480)
Bélyegalbum, fényképalbum ...
Ne is lesd az alkum!
Közönséges CD-lemez
sosem lehet album!
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(481)
Műveletlen vagyok sajnos
– ez most már nem vitás –
mert fogalmam sincs, mi a
szubszidiaritás!
Azt mondod, hogy nem más, mint az
önrendelkezési jog?
Akkor – ki e szó mögé bújt –
hangosan röhögni fog.
Jelentheti a terhesség
megszakítási jogát?
Vagy, hogy ennek a tilalmát
az állam ruházza rád?
Szóval, ki a műveletlen?
Ki szót vesz át hanyagul,
ahelyett, hogy fogalmazna
egyértelműn, magyarul!
(482)
Protestál az illető, mert ...
Miért is tiltakozik?
Mert azt mondtam, hogy fejében
nyelv-zűrzavar lakozik.
(483)
Ráta, ráta, ráta, ráta,
rátalál a szád,
Ha nem magyarul gondolkodsz
s nem ügyelnek rád.
Részarány, vagy százalék,
vagy van tán más eset,
amelyben más magyar szó is
pontosabb lehet!
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(484)
Van a mind, a mindössze,
az összes, összesen.
Mindösszesen viszont nincs!!
Hidd el énnekem.
Összesennél egyszerűen
nincs összesenebb!
Gondolkozz kicsit, ha beszélsz,
Úgy értelmesebb.
(485)
Kettőezertizenötben
azt mondom neked,
kétezertizenöt van most,
ezt el ne feledd!
Kettővel akkor kezdj számot,
ha a hangerő
lanyha és a két- a héttel
fölcserélhető.
Az évszámnál ez a veszély
messze elkerül.
(Hétezertizenötben majd
– talán – fölmerül ...)
(486)
A finta viszont cselvágás
Kérdezősködhetsz, barátom
Gödöllőtől Aradig ma,
és kiderül, hogy nem tudják,
mit jelent a paradigma!
Összeszorított fogakkal
Azt mondod, hogy csak azért se!
Kiválasztott népnek irkálsz
és azt úgy, hogy csak az értse!
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De ha a célközönséged
bárki fia, lánya légyen,
írj magyarul! Hidd el nékem,
a magyar szó sosem szégyen.
Ám a kedves olvasóm most
joggal kíváncsi e szóra,
fordítsuk e versikénket
hosszú léről végül jóra.
Mi lehet a paradigma?
Mondjuk: ragozási minta.
Noha egész mást is jelent.
Lám e szóban itt a finta.
Példakép is, mintakép is,
és hogy bámuljon a nép:
uralkodó tan is lehet
s tudományos világkép!
(487)
Azt mondja a bamba szöveg,
hogy valaki szankcionál.
Ha magyarul írták volna,
jobban tudnánk, hogy mit csinál.
Mert e „remek” idegen szó
tucatnyi fogalmat takar,
érthet belőle az ember
éppenséggel, amit akar!
Ha kíváncsi, a szótárból
néhány értelmet kiszemel:
szentesít, vagy engedélyez,
avagy jogerőre emel.
Megerősít, jóváhagy és
alátámaszt, sőt: jutalmaz.
Amint látjuk dzsóker szó ez,
jelentése csinos halmaz!
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(488)
Elasztikus, azt mondod és
dehogy törődsz vele,
hogy annak a magyar nyelvben
rugalmas a neve!
Én magyarázzam meg neked,
– mert az agyad gügye –,
hogy a nyelvünk minden magyar
legfontosabb ügye?!
(489)
Rajzocskák fölé a lapra
odaírtad: Ikon.
Csakhogy ez a szó, aranyom,
gyütt idegen lyukon!
Mi lenne, ha ikon helyett
azt írnád, hogy képjel?
Egyszerű nép az ikonról
tuggyisten, mit képzel …
(490)
Tudsz még magyarul fiacskám?
Ne haragudj, kétlem!
Mert azt mondod, hogy inaktív
és nem azt, hogy tétlen.
(491)
Mért mondanád görög szóval,
hisz tejút a galaxis,
ha idegenszó-imádat
büszke lován haladsz is!
(492)
Kétszer gyorsabban hat a szer?
Akkor az már három!
Nem tudsz háromig számolni?
Nálad nem csodálom.
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Magyarul ez így hangzana:
Kétszer olyan gyorsan,
mint (micsoda?) – Azt is mondd meg
érthetően, sorban!
(493)
Koncepciós per, amelynél
az ítélet készen áll
mielőtt a per kezdődne.
Büntetés gyakran: halál.
Nem hiszem, hogy rontanák a
szörnyűséges helyzetet,
koncepciós helyett e szók:
előre eltervezett.
(494)
Azt mondod, öcsi, hogy
rivalizáció?
Ellustult agyadra
rárivall e szó!
Mert van ám más szó is
mégpedig nem kevés.
Magyarul mondanád,
akkor: vetélkedés.
(495)
Ez az ember, akit hallok
talánbizony megveszett.
Félrevezet helyett folyton
azt mondja, hogy megvezet!
Ilyen szó nincs, aranyoskám!
Honnan vetted ezt elő?
Gondolkozol mielőtt szólsz?
Vagy ural az eszelő?!
Értelmes szót értelmetlen
– hogyha így helyettesít –
a magyar nyelv sírva fakad
s még a lelkem is visít!
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(496)
Eufóriának mondjam
ami túláradó öröm?
Annak mondom majd amikor
anyanyelvem már csak töröm!
(497)
Mit csinálsz te? Prognosztizálsz?!
Agyad mire fanyarul?
Sokkal inkább jósolhatnál,
ha tudnál még magyarul!
(498)
Azt mondod, hogy morálisan?
A magyar nyelv merül lassan …
Azaz sajnos dehogy lassan,
hamar feledésbe hussan …
Noha megtartani – tudod –
teneked is föladatod!
Addig, amíg itt élsz benne,
erkölcsileg ügyed lenne.
(499)
Száddal beszélsz, mégsem mondod,
hogy szöveged orális.
Akkor viszont mért mondod az
Erkölcsösre: morális?!
(500)
Ha az agyad egyszer megáll,
ne hidd, hogy csak picit áll!
Vagy már megállt? Gyanítható,
ha azt mondod: licitál.
Idegenszó használatunk
lassacskán már vállig ér …
Ha licitál, az magyarul
egyszerűen: ráígér.
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Értelmeden van valahol
talán még egy árva rés,
melyen bemegy tudatodba,
licitálás: árverés!
(501)
E szövegbe fícsör-t írtak!
Röhögjek most, avagy sírjak?
Vagy hallgassak gyűrt tudattal,
netán önmeg-alázattal?
Hova jutott szegény nyelvünk,
rossz irányba meddig mentünk?
Ha így mondom, nem hiúság:
jellegzetes tulajdonság.
Kimondani nincsen kedved?
Mondd így, röviden: jellegzet.
(502)
Fennhéjázón azt mondom, hogy
reprezentatív.
Ez a szó már önmagában
tiszteletre hív!
Ámde jobban átgondolva
eszembe szökött,
hogy szegény lennhéjázgat a
tetszetős mögött.
Mutatósnak is mondhatod,
az se idegen –
ha a nyelvünk tisztasága
nem hagy hidegen …
(503)
Törvényesít, felhatalmaz,
följogosít, igazol,
ha legitimál-t a szótárból
magyar ember kigazol.
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S aki erre – hogy ezt megtedd –
följogosít, mit csinál?
(S gyomláló szerszámot is ad)
Tán: leges-legitimál …
(504)
Azanyját! De szép szó ez a
kompetencia.
Dicsekedett is vele a
főnököm fia.
Jogosultság, avagy inkább:
illetékesség.
Tüsszents rá egyet, hogy igaz!
Kedves egészség …
(505)
Ha valaki azt mondja a
kecsap helyett kecsöp,
akkor tán a bóvli árus
becsap helyett becsöp?!
Bár, ha te is úgy mondod, hát
nem tetszik, de légyen …
Ám ha filmszinkronban hallom,
az már bizony szégyen!!!
(506)
Ha e szó tolul nyelvedre:
applikáció,
ahelyett a nem-idegen
alkalmazás jó.
Ám ha értelemszerűen
más lenne e szó,
akkor szövegedbe talán
a rátét való.
(507)
Régen haragszom e szóra,
ne mondd azt, hogy diaszpóra!
Szórvány az, mely külföldön él
s anyanyelvi jelzőt remél.
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Szórvány közösség is lehet,
ha ez jobban tetszik neked.
Hosszabb, mint a diaszpóra?
Érjél rá a magyar szóra!
(508)
Ha nem tudod, hogy magyarul
mit jelent az unikális,
tőlem kérdezd, s nem habozom,
hogy egyedi, mondom máris.
Egyedülálló is lehet,
habár e szó kicsit hosszabb,
ám ha unikálist mondasz,
magyar szavainknál rosszabb.
(509)
Magyar szövegben olvastam,
hogy valaki vindikál.
Ettől meg is állt az eszem
és sajnos még mindig áll ...
(Ha elindul s gondolkozni
újra tudok szegénnyel,
elmondom, hogy az magyarul
megkövetel, igényel.)
(510)
Idefigyelj öcsi, hallga,
nem magyar szó ám az alga!
S ha maszatos, mégsem maszat.
Tisztességes neve moszat.
(511)
Ha valaki prognosztizál,
akkor előrejelez,
megjósol, vagy megjövendöl.
Egyszerűen ilyen ez,
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ha az eszed magyarul jár
s nem gagyogja, amit hall
olyantól, ki hadi lábon
ácsorog a magyarral!
(512)
Nemlétező szókat használ,
mint például: megvezet.
Félrevezet helyett mondja!
Talánbizony megveszett?!
(513)
Tudod te, hogy mi a fajsúly,
szegény nyelvi nyomorék?
Úgy használod, hogy attól a
fej fáj és a gyomor ég!
Fajsúlya csak anyagnak van;
nem más mint egy viszonyszám.
Ám téged az iskolától
megkímélt egy iszony tán…
Ember nem lehet fajsúlyos.
Az sem, amit hangoztat.
Jelentős, vagy fontos s mondhat
lényegeset, fontosat.
S hogy belásd, rossz használata
hülyeségtől mily súlyos:
Hidrogénnél nincsen könnyebb
s teljességgel fajsúlyos!
(514)
Kényszerülten azt kell, mondjam,
elhangzott az: Azt kell, mondjam.
Kérdezhetné Uram fia,
miért kellett mondania?
Figyelj, mert nem mondom kétszer:
Ne használd, ha nincs rá kényszer!
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(515)
Hű de szépen hangzott ez, hogy
rivalizáltunk!
Nem is tudom, hamarjában,
mit is csináljunk?
Sóljunk csak, vagy rivalljunk rád,
hogy ez nem magyar,
és hogy ez a szóhasználat
tán mást is zavar!
Versengtünk, vagy vetélkedtünk,
lett volna helyes.
Bunkóságodat átveszik
s ezen ne nevess!
(516)
Kanalizál alapja a kanális.
Analizál alapja az anális...?
Beszédünkben elvi alapelem ez:
mondd magyarul s egyértelmű e lemez.
Analizál? Egyszerűen: elemez!
(517)
Az annó-t ma így használják:
valamikor, régen,
pedig szegény nem jelent mást:
évében, vagy évben.
Ám lehetne új értelme
– mondhatná egy lektor –
annak idején, régebben,
vagy csupán csak: egykor.
(518)
Hogyha tendál, hát irányul!
(Esetleg: törekszik.)
Ne orrolj rám, a magyar szó
sokkal jobban tetszik!
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(519)
Intervallum szépen hangzik,
előkelőn csendül.
Magyar lelkem mélyén mégis
valami megrendül.
Időszak, vagy időszakasz
egyértelműbb lenne!
(Nincs mindenki fejében ez
idegen szó benne …)
(520)
Magatartás, avagy szokás,
viselkedésmód is,
ám újabban a habitus
divatos és “módis”.
Megjelenés, sőt testalkat,
avagy akár termet!
Záporoz a sok magyar szó,
valóságos permet …
(521)
Tegnap mondtad olyan szépen
hogy: Improvizációzó.
Ha megméred, másfél méter
s háromnegyed kilós szó!
Rögtönzés lenne a helyes,
érthetően, kereken,
ha nem szégyellnél beszélni
magyarul és röviden!
(522)
Gravitáció-nak mondod,
pedig tömegvonzás.
A magyar szó szabatosabb,
s ez szerintem pompás!
Az idegen, nehézkedést,
„súlyosulást” jelent.
Sőt, a népnyelv e kis szóból
tehénkedést teremt …
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(523)
A konfliktus de elterjedt!
Mert megállt az eszünk
s helyette a szókincsünkből
magyar szót nem veszünk.
Pedig lehet: ellentét, vagy
összekülönbözés,
vita, viszály, torzsalkodás,
akár pörlekedés,
nézeteltérés, cívódás,
villongás, küzdelem.
És még több szót találhatunk,
miénk a kényelem:
marakodás, civakodás
– nem fenyeget veszély,
hogy kifogynánk a szavakból. –
Íme egy új: feszély …
(524)
Ixip Szilon valamiben
itt és ekkor debütál?
Hisz ez szinte így érthető:
De bután áll! – Mit csinál?
Pedig ő csak újonckodik,
legelőször szerepel.
De buta, ki debütált mond:
idegenül kelepel …
(525)
Szép szó jutott a fülembe:
Akklimatizálódik.
Nyelvünk fölött a koporsó
födele már záródik …
Alkalmazkodik! Ha mondom!
Rövid, magyar, érthető.
Avagy nekünk ez a szó már
nem elég előkelő?!
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(526)
Ismétlődőn fordul elő?
Gőgösködő húzással
úgy is mondhatnád e tényt, hogy
periódicitással.
Ámde miért mondanád, ha
közben magyarul beszélsz?
Nevetséges, hogyha néha
Gőgös-üzemmódra térsz …
(527)
Privilégiumról beszélsz?
Mért nem mondod magyarul?
A fejedből a magyar szó
– nem is lassan – kiszorul?
Előjog, vagy kiváltság sőt,
akadna több szó talán.
Keresgéld csak, mert mind édes,
mint érett gyümölcs a fán …
(528)
Ha dominál, többségben van,
ural, vagy uralkodik,
mások fölött áll, kiválik,
vagy közülük kitűnik.
Sorolhatnám még tovább is,
számtalan az árnyalat.
Ha csak a dominált tudod,
a pontosság elmarad!
(529)
Álláspontok ütközése,
szembenálló nézetek,
összetűzés, szembesítés:
konfrontációk ezek.
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Bár itt hosszabb a magyar szó,
ez csak egy kifejezés.
Ha szöveged csakis magyar,
rövidebb lesz az egész!
(530)
Jaj de szépen mondtad azt, hogy
kuriózitás.
Kisujjad pohártól távol
tartod, nem vitás!
Kisujjad az idegen szó,
nyelvünk a pohár,
melyből kopik a magyar szó,
kiürül. – Kopár.
Egyszerűen: érdekesség!
Túlzottan magyar?
És neked a magyar szó már
netán-tán fanyar?!
(531)
Korporáció az egyik,
a másik korporatív.
E két rettentő szó engem
kiigazításra hív!
Testület és testületi.
Rövidebb és egyszerű,
ha az ember önmagához
és az anyanyelvhez hű.
(532)
Kell-e nekünk ez a szó, hogy
regionális?
Fenének kell! És hogy miért,
megmondom máris:
Térségi az istenadta,
olyan egyszerű!
Idegenszavakkal a nyelv
roppant híglevű!
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(533)
Azt mondod, hogy intervallum?
Úgy jutsz orrhossz előnyhöz,
hogyha rövidebben mondod
és magyarul: időköz.
(534)
Ekkorra és ekkorra
datálható az eset …
Gyanítom, hogy ezt mondani
magyarabbul is lehet.
Kicsit összeszeded magad
s el ne hagyjon a remény:
a bizonyos időpontra
tehető az esemény.
(535)
Kompetensnek mondod, mert már
keresetlen lett e szó.
Ha egy kicsit keresgélnél,
illetékes lenne jó!
(536)
Mért mondanád egyszerűen?
Bonyolult jobban esik:
alkalmazkodik helyett ő
akklimatizálódik …
(537)
Szervilitás: szolgaiság,
avagy szolgalelkűség,
vagy hát szolgai alázat,
hunyászkodóelvűség.
Egyszerűbben is mondhatjuk
– nem csalás, nem ámítás,
hiába csűrjük, csavarjuk –
közönséges talpnyalás!
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(538)
Mafla vagy, ha azt mondod, hogy
fizikailag.
Hiszen dől belőle is az
idegenszó-szag.
Ám hogyha azt mondanád, hogy
fizikálisan,
ne kerülj a szemem elé!
Tűnj el, de gyorsan!!
(539)
Sosem magyarázták neked,
beszédedben mi rossz, mi jó?
Hogyan került a csőrödre
ez a szó, hogy ováció?!
Ünneplés, vagy üdvrivalgás,
ha a lélek benned magyar!
Vagy mondj minden szót latinul
s akkor megszűnik a zavar …
(540)
Azt mondtad, hogy hektikus?
Hogy’ jutott eszedbe?!
Hogyha van agyfejlesztőd,
nagyon gyorsan szedd be!
Zaklatott, vagy nyugtalan,
izgága, izgatott …
Ha ezekre áll a szád,
az agy-gyógyszer hatott!
(541)
Oktatgatlak mindig én:
őshonos s nem indigén!
(542)
Szókincsed ne legyen árva!
Álca a szó és nem lárva!

283

(543)
Ne mondd DNA-nak azt,
ami DNS!
Eme rövidítés záróbetűjére less,
mely magyarul bizony: Sav,
angolul: Acid.
S így a DNA miatt
a nyelvem leszid!
(544)
Ne hülyéskedj! Azt mondtad, hogy
kemikália?!
Belecsapott az agyadba
az istennyila?
Írd le százszor, mert neked tán
kevés lenne egyszer.
Amit mondtál, az magyarul
egyszerűen vegyszer!
(545)
Miért jobb az ősi-nél a
bonyolult archaikus?
Mafla kifejezésekért
a szomszédba sose fuss!
(546)
Az agyadnak körme alá
szálka, avagy szeg ment,
hiszen festék szavunk helyett
azt mondtad, hogy pigment!
(547)
Nem tudod már? Megmondom én,
ide figyelj és ne nevess,
ami neked speciális,
az magyarul különleges.
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(548)
Evolúció? Egy fenét!
Félrebeszélsz, nem is kérdés!
Szólj magyarul és akkor az
fejlődés, vagy törzsfejlődés.
(549)
Választékos szóhasználat,
ha úgy mondod: intenzitás.
Ám, ha erősségnek mondod,
az magyarabb, nem is vitás!
(550)
A macskádra büntetlenül,
nyugodtan mondhatod: cicus,
de a zűrzavaros helyett
miért jobb a kaotikus?!
(551)
Juj, de jól hangzol te szó, hogy:
improvizatív!
Ámde téged néhány szó most
vad párbajra hív!
Rögtönződlékeny, vagy akár
rögtönződleges.
Egyszerűen rögtönződő.
Ezen se nevess!
Tovább is mehetünk, íme:
rögtönöztető.
S az esettől függőn más is
elképzelhető…!
(552)
Opcionálisnak mondod?
Erre vagy képes?!
Hiszen a szó mást sem jelent,
mint lehetséges!!
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(553)
Minőség is, képesség is,
ez a kvalitás.
Idegenszavakkal élni
önmegalázás!
(554)
Rivalizációt mondasz?
Nyelved majd’ elkopik…
Vetélkedés magyarabb is,
rövidebb is pedig!
(555)
Azt mondod, hogy anamnézis?
Megáll az eszem!
Azért beszélsz, hogy megértsék,
avagy talán nem?!
Gondolkozz hát magyarul s, ha
elhagy a remény,
nézd meg szótárban, hisz nem más,
mint kórelőzmény.
(556)
Sajnállak, mert úgy látom, hogy
nem lehetsz nagy lángész,
hogyha kontinensnek mondod,
mi magyarul földrész …
(557)
Emblematikus? Egy csudát!
Légy oly kedélyes,
mondd magyarul és akkor az
csupán: jelképes!
(558)
Relevanciának mondod?
Menthető vagy még?!
Erre van szép magyar szavunk
a: jelentőség!
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(559)
Evidencia? Istenem!
Nyilván valóság,
nem tudsz magyarul hisz ez a:
nyilvánvalóság!
(560)
Virágport mondtunk magyarul;
mit keres a pollen?
Féreg lázítja agyadat
magyar szavak ellen?!
(561)
Tisztes szó a földalatti,
mért kell nekünk metró?
Visszapillantás helyett csak
Hányinger a retró!
(562)
A nagy termik az erdőből
mindig hűvös szelet szív.
Különgetett hulladékod
miért lenne szelektív?
(563)
A képlet bár nedvesítő,
a gyomrom kifordula,
ha a reklám azt harsogja:
hidratáló formula!
(564)
Empátiát mondtál, drágám?
Elöntene az orrvérzés,
ha a magyar szót használnád,
mely szerényen: együttérzés?
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