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Napjainkban az emberek 

beszédében is tükröződik a rohanó 

életvitel, a stressz és az idő hiánya. 

Az emberek beszéde egyre jobban 

átveszi a rövidítéseket, a szavak 

végének elnyelését, és a „gondolat 

– szavakat”: ő, izé, hogy, melyek 

az emberek nyelvi 

kifejezőkészségének 

szegénységére utalnak. Mikor az 

emberek idegesek, mérgesek, vagy 

egy – egy kínosabb helyzetbe 

kerülnek, egyre gyakrabban 

előkerülnek a trágár kifejezések, 

melyeket már 

tömegkommunikáció is egyre 

gyakrabban hallat. Ezek a 

kifejezések leginkább a fiatalokon 

ragadnak meg, sokszori hallás után 

a nyelvrendszerünkbe is 

beépül.Így az új szavak, 

kifejezések kerülnek előtérbe, és a 

régies, hagyományos nyelvezet 

elveszik. Összegzésül, ha ilyen 

ütemben folytatódik, akkor a régi 

nyelv hagyományai kihalnak, 

elkopnak, és csak a modern 

rövidített „szleng” nyelv marad az 

utókor számára. 

 

Szentes Richard 8.a  

Az elkényelmesedő 

Tartalomból: 
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Elmegyek 

 

Elbúcsúzom, mert elmegyek, 

Habár, nem örökre, 

De kissé örömömre. 

 

Alig várva, ezt a percet, 

Hisz új élet vár engem, 

Elindulok szépen, csendben. 

 

Merengve állok, még egyszer, 

Utoljára, visszanézek, 

Majd az utamra lépek, 

És kitérek. 

 

Könny csordul ki szememből, 

De csak szeretettől. 

Visszamennék, de nem tehetem, 

Hisz vár az új életem. 

  Holocsi Fanni 8.c 

 

Apáczai Nevelési és ÁMK 1. Sz. Ált. Iskola 2007  tavasz 

A kutya 

 

Lehet a kutya kopó, 

Úgyhogy reszkess róka, tyúk 

lopó ! 

Lehet kuvasz, mi nagyon 

pimasz. 

Lehet uszkár, 

Vagy labrador ki vízben úszkál. 

 

Dalmata, mely foltos, 

Ki lihegve lohol 

De ez most nem fontos. 

Máltai, ki Máltáról jött, 

Az ő étele egy nagy lötty. 

Tovább nem fárasztalak titeket, 

Inkább mint a kutyák, csak 

egyetek ! 

 

   Riszt Rafaella 4.c 

 



2 

Ezeket összegezve: a mai világban a 

mostani beszédkultúra már „elveszőben” 

van. 

- Ez alatt azt értem, hogy a 

jövőben talán már egyáltalán 

nem fogják használni azokat a 

nyelvi kifejezéseket, amelyek 

még „élnek”, és a jövő 

nyelvkultúrája felveszi majd a 

mai felnőttek számára szleng 

kifejezéseket, amelyek majd 

akkor lesznek természetesek. 

 

 

 Heider Barbara 8.a  

 

A mai tizenévesek nyelvhasználata igen 

változatos. A legtöbb ilyen kamaszkorú 

tizenéves fiataloknál sokkal inkább 

jellemzőbb a „szleng” beszéd, mint az 

idősebb korosztályoknál. Ez azzal a 

ténnyel magyarázható, hogy a mai 

fiatalok a kommunikációra szánt 

üzenetet nem mondják ki ténylegesen, 

csak jelzik. A kommunikációk 

sajátossága tehát úgy valósul meg, hogy 

a nyelv mindig a partnerek közös 

tudására épít. Ezt a fajta szleng beszédet 

azzal lehet magyarázni, hogy az egész 

világon elterjedt az a szleng beszédet, és 

erőszakot árasztó televízió, és az egyéb 

elektronikai dolgok. Ezek könnyen 

„befolyásolhatják” viselkedésünket, és 

nyelvhasználatunkat. Nagyon elterjedt a 

fiatalok körében, nyelvhasználatukban is 

sűrűn megjelenő trágár, káromkodós 

kifejezések. Az írásuknál is észrevehető 

változás az, hogy a legtöbb fiatal inkább 

csak rövidít szavakat Pl. hogy> h. , 

vagy> v. Az ilyen eseteknél is egyre 

jobban észrevehető, hogy a mai fiatalok 

egyretöbb, az idősebb korosztály 

számára (néha) értelmezhetetlen saját 

nyelvi kóokat fejlesztenek ki. 

Varázsgyöngy 

 

 

 

Íme eljött a nagy nap, 

Szívemben nagy nyomot hagy. 

Eszembe jutnak azok az évek, 

Amiket itt, az iskolában éltem. 

 

Nem tudom, hogy az új iskolába milyen 

lesz, 

De remélem, majd szeretem. 

Ha visszagondolok azokra az évekre, 

Melyeket doha nem feledek, 

Boldogság fogja el a lelkemet. 

 
Nyolc évig ismersz egy embert, 

Majd egy nap ennek vége. 

Az útjaink külön válnak, 

S talán nem is találkoznak. 

 

Miklós Adrienn 8.c 

 

Ballagás 

Elveszőben a mai nyelvhasználat? 
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Igen, bármilyen hihetetlen egyesek 

számára, de a mai tizenévesek 

előszeretettel használják az úgynevezett 

szlenget. A szleng nyelv sokak számára 

nem érthető, hisz elvont és bonyolult. 

Egyesek szerint a börtönökből indult ki ez 

a beszédforma, hogy a „smasszerek” ne 

értsék. 

Mindenesetre ez az utcán is kialakult. A 

mai fiataloknak mocskos szája van. Én 

úgy gondolom, hogy ennek okai: - a mai 

fiatalok nem olvasnak sokat, inkább 

tévéznek és számítógépeznek. Így nem 

alakulhat ki változatos nyelvezet. Ezért a 

gyerek az ő kis készletéből válogat, nincs 

sok értelmes szava inkább menő, amit az 

utcán hallott. A gyerek látja, hogy a 

csúnyán beszélő ember milyen népszerű. 

Elhatározza, hogy Ő is népszerű lesz. 

Később, olyan tizennégy éves korra ezt el 

is felejtik. De mit is jelent a szleng? A 

köznyelv alacsony szintű változata, mely 

szabad stílusú. Jellemző rá a humor a 

játékosság és a kreativitás. Fontos a 

nyelvi szabadság, elvetik a nyelvi 

közhelyeket, normákat, így színesítik a 

köznyelvet. Általánosan használjuk. 

Eredetileg diáknyelvhez kapcsolódott 

nem tartoznak bele trágár kifejezések, de 

a börtönbe és az utcán ez megváltozott. 

Elég szomorú, hogy a, mai fiatalok ezt a 

nyelvezetet választották.  

 

 

  Kelemen Péter 8.a 

Varázsgyöngy 

 

Szleng 
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Milyen volt fehéren csillogó arca, nem tudom már 

De hideg tél van és esik a hó 

Bárcsak itt lenne egy gyertya, amitől kicsit melegebb lenne 

És utána itt lenne velem, nem pedig a nagyvilágban elveszve. 

     Eszti  

 

 

Milyen volt érzelmed, nem tudom már 

De tisztán fehér, mint a tél. 

Úgy tudom nem néztél rám, 

Mert sejtem, hogy nem szerettél. 

                               Kata 

 

Milyen volt puha, fehér keze, nem tudom már 

De ha télen fehér a hó, 

Olyan mintha, ott ülne szegény leányzó 

Két kezét egymásra téve, 

A fehér háztetőket nézve. 

     Vera 

 

 

 

Milyen volt ajkainak fénye, nem tudom már, 

De búsan üldögélve a hideg télben, 

Nézek egy fagyott rózsát, 

S ajkait szinte az enyémen érzem. 

 

Milyen volt hamvas bőre, nem tudom már, 

Ám gyengéd hóesésben, 

Akár egy jég födte ág, 

Gondolok vissza rá, felnézve. 

   Zoli 

Varázsgyöngy 

Milyen volt mosolya, nem tudom már, 

De ha tél közepén, a zuhogó hóban állok. 

S e fehérségben ha szememet lehunynom, 

Mosolygó arcát újra látom. 

Ami egy versből kimaradt.... 
(Juhász Gyula: Milyen volt... c. verséhez 8. c osztályosok írásaiból) 
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Volt egyszer egy kislány és az inasa. A kislány nagyon szerette a 

virágokat. A palota előtt mindenütt virág volt. Rózsa, tulipán, szegfű, 

százszorszép és szinte minden virág ami valójában létezik. Egy nap a 

kislány kiment az udvarba virágot szedni. Fölvitte a szobájába és a 

legkedvesebb vázájába tette őket. 

Másnap a kislány látta, hogy a virágok hervadtak Ő ezt értette mert Ő úgy 

tudta, hogy a virágok több napig szépek maradnak. Elmesélte az inasnak, 

de az inas már sejtette mitől van. 

-Talán betegek ?-kérdezte a kislány. 

-Nem dehogy-szólt az inas- Nem hervadtak csak fáradtak ! 

-De hogyan, a virágok hervadnak ?! 

-Hát ez nem egészen úgy van ahogy te ezt gondolod ! 

Elmagyarázom ! 

-A virágok minden nap éjfélkor kijönnek a vázából és nagy 

mulatságot csapnak. 

-Majd ha elfáradtak visszabújnak a vázába!  

-Ez badarság! ! !- mondta a kislány- a virágok nem táncolnak! 

-Ahogy te gondolod! –szól az inas. 

A kislány viszont gyötörte a gondolat mert az inasa soha se hazudott. 

Éjszaka  fölkelt, megleste a virágokat és nem hitt a szemének. A virágok 

valóban táncoltak, mulatoztak. Ezért a kislány már tudta, hogy nem 

betegek hanem fáradtak. 

 

       Marcsingó Zsófia 6.c 

Varázsgyöngy 

 

 

A táncoló virágok 
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Maradandó... 
 

Már nyolc éve, hogy beléptem a kapun, 

De rossz emléket remélem itt nem hagyunk. 

Kicsik voltunk, lettünk nagyok, 

Szálltak az évek, nyolcadikos vagyok. 

 
Okoztunk mi örömöt, s bánatot, 

Sőt fogtunk ásót és lapátot. 

Felástuk az udvart és a kertet, 
Tanulás helyett mindenki mindent megtett. 

 

A legjobb tantárgy a töri volt, 
Mert ott néztük a legtöbb videót. 

Zoli bácsi jó és kedves, 

Szerencsénk, hogy nem volt hentes. 
 

Sok élményünk volt informatikán, 

De a legtöbb mégis inkább fizikán. 
Sok volt az kémián az írás, 

De azért előfordult egy-két robbantás. 

 

Nagyon szép nyelv a Magyar, 

Tanárunk siettet: Gyerünk hamar! 

Írtunk rengeteg szép tollbamondást, 
Ha rosszak voltunk, kaptunk jó sok megrovást. 

 

Tanultunk nyelvet: Angolt, Németet, 
A legtöbb tanár gyakran feleltetett. 

Voltak jó kis tesi óráink, 

Néha elnyelt a salak bokáig. 
 

Énekeltünk magasan, mélyen, 

Van, aki csúnyán, van aki szépen. 
Fabrikáltunk technikán fűből-fábból, 

A kalapács, mint szerszám nem jámbor. 

 
Na tessék! Biosz témazáró, 

A tanár csak magyaráz, mint a zápor. 

Tanultunk szervet sejtet, 

Puskáztunk, de a tanár semmit sem sejtett. 

 

Megtanultuk a számok lényegét, 
Úgy használjuk őket, akár egy pengét. 

Elsőben sokunknak jól vágott az agyunk, 

De most már egyre kevesebben vagyunk. 
 

Megfigyeljük milyen az éghajlat, vízjárás, 

Azt vettük észre hogy egy ici-picit párás. 
A térképen láttunk sárgát, zöldet, 

A szmog, a gáz pusztítják a földet. 
 

 

Ebben a versben búcsúzunk hát el, 
Élményekben gazdag nyolc év múlt él. 

Hisz a tanári kar olyan odaadó, 

Nekünk ez örök, maradandó!  
 

     Farkas Zoltán 8.c 


