
..gy RO/lifs
Sal erbrU1t7!-n3n "3-rnló n;nk küldi
nekünk ezt l!L le\'~J{'t: Tessék é!n~zlli! 
ezzel mntatj:\ be nr. elkeseredett !ö\o:l.rűsi

tAoit6 nz Esti Ui.;;IÍ!1 közönsé:,:cnek n
..budapesti ~Olll?iik·:-i.'It. TLit cn Jh-eztcm
i'i. J\Iert én fl, t:mitfl nr nézctét"cl szem heil
::lzt Intom bC'!ölc, hogy n m;'g:':lr rJl:pif?s
nyelv, füleö n ttl!afhlIHd, Ji:\{!:l!n::I.
::,;\n heti5rt a fiiv:lrosba l'~ h"::":lll

J.int ntA.llIki~jf\ II kiih-;!r(l$::l~ hr~::t;l~cr.

Erre '("~II;l.nak ezek :l., nem tnritHH t:liüt,
indC'Hc tett jó magj":tr Ilépic~ ~z:l'::ak:

~J,i:;:~~(J]~~;~:~~P{1;~~·;}~',f:~~~:~):~
yeg6, lupsi (tllb:iilól kic:::.inyirvc) = g-n.
IAmb: ~:i5nk ~= k:\bp !:t.h. Eg'Yik-rn~sik

cll~D lehet kilog"llS az izlés, (ie nem a
nlagJar Il)'clv 6zempou~ilibóL De ,"a.ijoD
nem DH1!:.'"Yar g-onl!olkozrisra Y:lH-e, hogy
fl. fntball-t {uti-ra. m:l.gyaro$itja li kEI
~iros? ..Miért baj ez? Vagy hogy n
z:::it.lÓpincot =si1.Jojra-r.\? _o\.z pedib', hűg-y

az éjjeli baktert kakas-nak csutoljl\,
nyilván f:ÚUSl eredet, mert II ht\ktcr
il hajnniban k-ukorékoL Do itt a.
Lu~yli = kés, buger (Y8.~Y bCh'Tis) =
pn.TnSz.t - R. Duná.:ltul minden l'eszébcn
c!tcrjcdt két Ei:tá. Nincs ftbhn.n semmi
hiba, nyelvi szempontból, hogya rcnd
ort fl. kiih-;irosi g')'(lrek rók:inak J felhő

nek, sziv:ir\"":Í,nyn..,k c:-ufoljn:, a népies
nyeh· még c~ytbb csuf:5zóvn.1 is il~ct.t~
:lze!ött II pandnrt, zsandart s llleh
most a csenJört, mezliört, ba.ktert.
Elég' az, hl)~ jó magynr ,sz~'\'"~k.
De ugy látszik_ killönoscn az b:lntJn. a
tanitÓ urat hogy o. kiih-:írosi gyerek a
8zavakn.t f~émctC::;cn kit:5inyiti (igi =
igazgató, cigi = cign.rett, dohi .=. do
hány sth.), mert a ll~met beszcl l~Y;
\Veibl Médi Mitri stb. ]gen anI,
de a~ i végezettel \"~ló .ki~sinyite~
megvan a magyarban. lS i llU~; bo.c~,
bari tubi, Peti, Jancsi Pistl, Blr~,
6tb.'továbbá ugri = budri, csipi = CS~Jp'I,
!dpi = kopi, :::tb. hangutánzó ét trelu;;

~;:nvak. ~nt hi7; ez sem hibn.. Ig-n7., hni
lI:'lK:·. ~ ~~I:::~ro!t pc:!r};ik fclc német ,"nf~'
t0t ::-Zf', '.0 cdf'5 J~~cncm, lli57.cn ih'C!il
r:~1 tele ~Dn a m~gYl1r néposel-i i~: k:
ya.lt :\ Tn!nf!nnni. Hát ahho? mit ~zól :l

t:~ztelt tanitó ur, hogy pélbául B. szeged!
nep, ~Z alf,>ldi tósgyökercs szegedi ur'p
"h3laszt fi.str~nek, 3. h:ljóá.csot "rOJcy
nek mondja s az uri oszt~i.lv 1\ vcnd~;"l.)
b~n, bttmzc:rt kér, mikor ef!..\; liter bu.:l~:tit
klv:;n: :\li c~odilni való van azon, hogy
~ f?,·aros nepe, mel)-nek z(jme csak oz
~~ent ~31;'ya:.os:odott meg, ideg-cn szót,
.)0':01 tobb , ~(,t. l--cl,lemctl('uii! ~ok idcg-cn
szot .haszr:31. • E~p.gge ~i;;n5ztnló, h(,:;::-y
a mm~. a peldak mutntj:i.k, a ma
~::J.r nepIcs nyelv I:lllr sikerrel dnJco
zt.k n kiU,-ároshzk za!..··y't":'IIék hcszéucl~en
is. .A [önirosi tnnltÓ -~lra k nc kescretlje
t:ek cl 8.zon, n min p.:ncs ke~erchni \";df~,
hí!.~em. J;·.feke7.l~:!ck Dl C'gi.:'tIlerni nzt....
':I~lt. 3 bcntn·1or1ü m;'!::::.v~r ufp l~ozott a.
l? ....;lro$h~: nB iildüzzék, hanem in'k."ahb
tamog:l.s~;>.k . ..\7. iclegr.n sz:,w:lkat 5 {6Jf:''"''
n monl1:1t5zv\"t~:-3heli '"c·ermanilmusoko:.t irt":
sák, de ke::''Yclmczz;'uck :luDak. 8 :l1i ma~
gY3!" es D~pies. '


