Nyíri Attila
alittA irí˘

Talányok
wo!álaT

sé tél a má% setteqnezit A
ajda tégéssejlet ődi za

A tizenkettes szám a lét és
az idő teljességét adja

1 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 1
(szájhagyomány alapján)

,afnetsi "e wereq ttala gé "e wereQ

Kerek egy ég alatt kerek egy istenfa,

.agá "én samlatah wanáfnetsi wereQ

Kerek istenfának hatalmas négy ága.

,asátjah téqnezit nágá "én samlataH

Hatalmas négy ágán tizenkét hajtása,

.agáriv cnimrah pé% násátjah wi"edniM

Mindegyik hajtásán szép harminc virága.

,e"ür téqnevtö dlöz wanáfnetsi za naV

Van az istenfának zöld ötvenkét rügye,

.elevel "énno%uh wanágáriv "e-"E

Egy-egy virágának huszonnégy levele.

,amla!ara "e-"e agáriv pé% nedniM

Minden szép virága egy-egy aranyalma,

.ak'ámla tönavtahzá%moráh lügév zE

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Ez végül háromszázhatvanöt almácska.

Kispest, 1999. november 13.

:xgem inremsi na"oh teke+étjeRy
Yweneljer nebge!él a woktit A
%emÁ

„Rejtélyeket hogyan ismerni meg?:
A titkok a lényegben rejlenek”
Aamesz

11 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,nabráv "an "e lé !o%%a téH

Talány 2
(szájhagyomány alapján)

Hét asszony él egy nagy várban,

.aják'am téh wentéh a dnim S

S mind a hétnek hét macskája.

nabágam"e ak'am "e-"E

Egy-egy macska egymagában

.nabájpan gof terege téH
,argamazúb ráj téh a zE
.atnopan ?dnim %iv togam téh S

Hét egeret fog napjában.
Ez a hét jár búzamagra,
S hét magot visz mind' naponta.

:avdae%%ö togam ?%%ö zA

Az össz' magot összeadva:

.agam má% a iq da teteH

Hetet ad ki a szám maga.

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. november 14.

,séveq tehel ed ,si wos teheL
séremsigem a :amrof iső

Lehet sok is, de lehet kevés,
ősi forma: a megismerés

111 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,ne'nis meklel _ ne'nin metseT

Talány 3
(szájhagyomány alapján)

Testem nincsen – lelkem sincsen,

.ne'nis má% "í _ ne'nin mevle˘

Nyelvem nincsen – így szám sincsen.

: _ me'niq a za _ %ló%mázzoh aH

Ha hozzámszólsz – az a kincsem – :

.nednim ze sé _ wolo%aláV

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Válaszolok – és ez minden.

Kispest, 1999. november 14.

:nálat rám 'in nelteteheL
!álat a sám s ,wotit a sám

Lehetetlen nics már talán:
más a titok, s más a talány

1111 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 4
(szájhagyomány alapján)

,agá reze wanáf "an "E

Egy nagy fának ezer ága,

.argá nednim we%éf rezE

Ezer fészek minden ágra.

,asájot reze nav wendniM

Mindnek van ezer tojása,

.ajágrás a "e wa' sigéM

Mégis csak egy a sárgája.

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. november 20.

,'nikzöq :wenremsi namráh timAy
.wotit mes za ,netteq tima
rebme "e te+ema ,za wa' wotiT
YXttolah si za rám ed _ remsi
gésse'löb ipén

„Amit hárman ismernek: közkincs,
amit ketten, az sem titok.
Titok csak az, amelyet egy ember
ismer – de már az is halott!”
népi bölcsesség

2 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 5
(szájhagyomány alapján)

,nav si meken ,nav si dekeN

Neked is van, nekem is van,

.nav si wanáf ,nav si wenűF

Fűnek is van, fának is van.

,manátu ráj ,woludnilE
.matllágem ah ,llágem ttogeL

Elindulok, jár utánam,
Legott megáll, ha megálltam.

,nabbo' mes gem ,"emtá nezíV

Vízen átmegy, meg sem csobban,

.nabbod mes gem ,"emtá nodíH

Hídon átmegy, meg sem dobban.

,nabboj er"e lutruq nebléD

Délben kurtul egyre jobban,

.na%%oh dotál erétse wa~
,nav sogáliv ah ,itere°
.nabmo! %évle nebtétös A

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Csak estére látod hosszan.
Szereti, ha világos van,
A sötétben elvész nyomban.

Kispest, 1999. november 20.

,takoktit a gem ajdlo arros !ámodut Ay
azzokédnája lakkoktit jú rokkana"u ed
Ytegésirebme za gem
návtsI géV-táR

12 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,wollá% sigém ,ma!rá% ne'niN
.woráj sigém ,mabál ne'niN
,wolátéstá noku+'luq A
Xwotájtahtál men _ intál eD

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

„A tudomány sorra oldja meg a titkokat,
de ugyanakkor új titkokkal ajándékozza
meg az emberiséget”
Ráth-Végh István

Talány 6
(szájhagyomány alapján)

Nincsen szárnyam, mégis szállok,
Nincsen lábam, mégis járok.
A kulcslyukon átsétálok,
De látni – nem láthatjátok!

Kispest, 1999. november 20.

:reveq tjab wos nebtelé zA
rehet sedé za ,wnümlere%

Az életben sok bajt kever:
szerelmünk, az édes teher

112 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

_ dagof tú loh? _ nétnem rÉ
.takoká= %iv rév%ö téQ
,tjaz zoko wütpél a wa~
:tjahóslef wi"e za sÉ

Talány 7
(szájhagyomány alapján)

Ér mentén – 'hol út fogad –
Két öszvér visz zsákokat.
Csak a léptük okoz zajt,
És az egyik felsóhajt:

,wénnevtá toká= "e aHy

„Ha egy zsákot átvennék,

;wénlepic ti!!a re%téQ

Kétszer annyit cipelnék;

:wónkartá te"e ah gíM?

'Míg ha egyet átraknók:

Y .wo!ára za wámrof"E

Egyformák az arányok. ”

,ttala tú za "oh ,sédréQ

Kérdés, hogy az út alatt,

xtakutáh ajmo! wá= !áH

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Hány zsák nyomja hátukat?

Kispest, 1999. november 21.

a si sédréq sólálat A
ejgerö sákóhob !évtjer

A találós kérdés is a
rejtvény bohókás öregje

1112 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 8
(szájhagyomány alapján)

,lüklén ótja mortsalq "e naV

Van egy klastrom ajtó nélkül,

.lü%éq lőb%ém anrab s réheF

Fehér s barna mészből készül.

,lügév nöjiq ,wikal nneb iQ?

'Ki benn lakik, kijön végül,

.lüpé% gipan "eno%uh eD

De huszonegy napig szépül.

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 2.

na+o bbálagel inzedréq lóJy
Yinlelef lój tnim ,zéhen
rodnáS i!ároQ

„Jól kérdezni legalább olyan
nehéz, mint jól felelni”
Korányi Sándor

1112 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,ebme% lüzétiv llá geres téq lassám"E
.etekef wisám a ,réhef geres wi"E

Talány 9
(szájhagyomány alapján)

Egymással két sereg áll vitézül szembe,
Egyik sereg fehér, a másik fekete.

,wájtál men tsám"e ah ,wenreveh nesözöQ

Közösen hevernek, ha egymást nem látják,

.wájgáv-witü tsám"e nőzemcrah wos a eD

De a sok harcmezőn egymást ütik-vágják.

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 2.

za mes ,wesédréq a mes "oh ,sogáliVy
wentehdekeröt men wo%aláv ttoda arkoza
Yergéssejlet eléfimmes
cnereF si'oQ

3 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,táka%jé za melevdeQ
;táf savdo ,gerö za sÉ
,tál mes tim za ,zén ikA

„Világos, hogy sem a kérdések, sem az
azokra adott válaszok nem törekedhetnek
semmiféle teljességre”
Kocsis Ferenc

Talány 10
(szájhagyomány alapján)

Kedvelem az éjszakát,
És az öreg, odvas fát;
Aki néz, az mit sem lát,

xtáh gem ddnom ,wetehel iM

Mi lehetek, mondd meg hát?

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 2.

a ekemre" wibbesiq meletré zA
tele'löb a wibbo"an ,!évtjer

Az értelem kisebbik gyermeke a
rejtvény, nagyobbik a bölcselet

13 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,werévtset ój ,wannav netteQ
.wenréfgem lój ne+eh siq "E
,wizet%ereq tájtú sám"E
.wisám a sro" ,ússal wi"E
,aj/áb a tnim ,bbesiq ’’ö zA
.alán tatum tebböt sigéM

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Talány 11
(szájhagyomány alapján)

Ketten vannak, jó testvérek,
Egy kis helyen jól megférnek.
Egymás útját keresztezik,
Egyik lassú, gyors a másik.
Az öccs kisebb, mint a bátyja,
Mégis többet mutat nála.

Kispest, 1999. december 3.

,!él%é rebme zA
!émlé asádut

Az ember észlény,
tudása élmény

113 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

ttezeklednergév ifréf "E

Talány 12
(szájhagyomány alapján)

Egy férfi végrendelkezett

:ttelef ano"av tájas A

A saját vagyona felett:

,lü% taif ah ,egéseleF

Felesége, ha fiat szül,

;lü%ér wanna tuj i!!atéQ

Kétannyi jut annak részül;

,emen were" a !ál ah ,mÁ

Ám, ha lány a gyerek neme,

.elef wa' ed ,ráj si rokkA

Akkor is jár, de csak fele.

,ttöj !ál s úif argáliv A

A világra fiú s lány jött,

xttözöq wumráh "í ótaht%O

Osztható így hármuk között?

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 3.

,%é nazój a gem llá rokkA
%év ab+ámoh nednim wos ah

Akkor áll meg a józan ész,
ha sok minden homályba vész

1113 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,tneletgév a azzámroF

Talány 13
(szájhagyomány alapján)

Formázza a végtelent,

:tnelej tsám weniq-weniq S

S kinek-kinek mást jelent:

,tegésttötöq ,togásgadzaG

Gazdagságot, kötöttséget,

.tegésűh "an ,ótrat giríS

Sírig tartó, nagy hűséget.

,ejetet es ,ajla ne'niN
.eleb lüreq súh wa' sigéM

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Nincsen alja, se teteje,
Mégis csak hús kerül bele.

Kispest, 1999. december 5.

za ,rakat elpel wotit a timAy
"e ed ,sekedré ,sotnof tehel
Yneletge!él "oh ,sotzib
láP rejablegíB

„Amit a titok leple takar, az
lehet fontos, érdekes, de egy
biztos, hogy lényegtelen”
Biegelbauer Pál

11113 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 14
(szájhagyomány alapján)

,wilí! narka" ,wizötnö aH

Ha öntözik, gyakran nyílik,

.wizgáriv men inzogáriV

Virágozni nem virágzik.

,mopan ój ,pé% wa' nav rokkA
.motahzatu elüklén aH

Akkor van csak szép, jó napom,
Ha nélküle utazhatom.

,mevreseq "an a nebnellE

Ellenben a nagy keservem,

.metjelef tto lohalav aH

Ha valahol ott felejtem.

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 5.

!émelel a sé wotit A
wasrát naltataht%alávle

A titok és a lelemény
elválaszthatatlan társak

23 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 15
(szájhagyomány alapján)

,wu+ i'iq wunohtto zA

Az otthonuk kicsi lyuk,

.wujlok%ut tekő ávoH?

'Hová őket tuszkoljuk.

,wujtál tza ,wanjúbeb aH

Ha bebújnak, azt látjuk,

.wubál a wa' eb réf meN

Nem fér be csak a lábuk.

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 5.

órpa sétjef!évtjer Ay
Yesézelpelel woktit
retlaV gnilrepS

„A rejtvényfejtés apró
titkok leleplezése”
Sperling Valter

123 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 16
(szájhagyomány alapján)

Termesztik

―

kapálják,

wide%eL

Leszedik

―

szárítják,

,wájlárad

* wilökröP

Pörkölik

―

darálják,

.wájbodiq

* wizőfgeM

Megfőzik

―

kidobják.

,wájlápaq

*

wit%emreT

,wájtírá%

*

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 15.

re%"emen ,wasotnof wesédréq Ay
Ywetelelef a tnim ,wabbasotnof
ódoB nálepraQ

„A kérdések fontosak, nemegyszer
fontosabbak, mint a feleletek”
Carpelan Bodó

1123 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,agi' "e iq wi%ám lóbtúQ
.alaf wi%ú' trem ,"em nassaL
,tnéknáró %et tretém moráH
.tnétsüt tőtteq wi%ú'a%%iv S
,túkadro' a +ém retém zíT
xtujiq gíma ,za trat giddeM

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Talány 17
(szájhagyomány alapján)

Kútból mászik ki egy csiga,
Lassan megy, mert csúszik fala.
Három métert tesz óránként,
S visszacsúszik kettőt tüstént.
Tíz méter mély a csordakút,
Meddig tart az, amíg kijut?

Kispest, 1999. december 15.

Akkor juthatsz csak előbbre,
ha gondolsz a meglepőre

,erbbőle wa' %tahtuj rokkA
erőpelgem a %lodnog ah

11123 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 18
(szájhagyomány alapján)

,%ráv abáih na"u arrA

Arra ugyan hiába vársz,

.%rát abáih amám tupaQ

Kaput máma hiába társz.

,nelej 'nis gém ,nav lezöq ráB
.neltetehel inréle sÉ

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Bár közel van, még sincs jelen,
És elérni lehetetlen.

Kispest, 1999. december 16.

inatínat lleq gem trebme zAy
Yindoklodnog neűre%jú
+oráQ sokÁ

„Az embert meg kell tanítani
újszerűen gondolkodni”
Ákos Károly

111123 !álaT

Talány 19

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,tnelej a itísení%geM

Megszínesíti a jelent,

.tneltetehel a ajdlogeM
,lüklén rokuc _ zém tnim ,re%"E
.lü wnár ah"oh ,semér ro%sáM

Megoldja a lehetetlent.
Egyszer, mint méz – cukor nélkül,
Másszor rémes, hogyha ránk ül.

,takal téh a nav abáiH

Hiába van a hét lakat,

.taka"áv a ajtatumgeM

Megmutatja a vágyakat.

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 16.

...!émetlöq a sé !évtjer Ay
Ywonokorrév ilezöq wa'na"u
aluˇ sé++I

„A rejtvény és a költemény...
ugyancsak közeli vérrokonok”
Illyés Gyula

33 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 20
(szájhagyomány alapján)

,lemmelerüt "an ,ráj nassaL

Lassan jár, nagy türelemmel,

.le!le tsoráv ,te"löv-te"eH

Hegyet-völgyet, várost elnyel.

,wi%e men gem timmes gideP

Pedig semmit meg nem eszik,

.tíret tlat%a zehséle! mÁ

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Ám nyeléshez asztalt terít.

Kispest, 1999. december 16.

wájtokla weteltö zAy
Ytécnireg wniatadalef
limE óllaV

„Az ötletek alkotják
feladataink gerincét”
Valló Emil

133 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,sopúp éssiq rúgerö zA

Talány 21
(szájhagyomány alapján)

Az öregúr kissé púpos,

.son%ah negi ajju moráH

Három ujja igen hasznos.

,tárab ój ed ,gól neseví°

Szívesen lóg, de jó barát,

.táglod izgév ttala zív treM

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Mert víz alatt végzi dolgát.

Kispest, 1999. december 17.

wenrebme téq +ema ,sédréq na+o 'niNy
Yanlov zéhen "av ű!!öq námrof"e
sojaL gnisráH

1133 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

„Nincs olyan kérdés, amely két embernek
egyformán könnyű vagy nehéz volna”
Hársing Lajos

Talány 22
(szájhagyomány alapján)

,neppé retsem a tnö tá/reˇ

Gyertyát önt a mester éppen,

.neppö' sigém ,itnö nassaL

Lassan önti, mégis csöppen.

:ajdut si tza ,lü%éq "én aH

Ha négy készül, azt is tudja:

.ajtuf er"e lőbkeppö' A

A csöppekből egyre futja.

,lügév iq tnö totahneziT

Tizenhatot önt ki végül,

xlü%éq a/re" !áh nese%%Ö

Összesen hány gyertya készül?

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 17.

za si e%érój wokétáj A
ajláglo% tsézre%teremsi

A játékok jórésze is az
ismeretszerzést szolgálja

11133 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 23
(szájhagyomány alapján)

,"em ado gem ,"em edI

Ide megy, meg oda megy,

."eh lóbrop nebépezöQ

Közepében porból hegy.

,wá!a za wilü'ebgeM
.wázzofop sigém nebzöQ

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Megbecsülik az anyák,
Közben mégis pofozzák.

Kispest, 1999. december 18.

wnutuj nárá aknuMy
Yabákotrib sádut a
"röˇ regreB

„Munka árán jutunk
a tudás birtokába”
Berger György

111133 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,woludrofeb abzáh a aH
.tocnát tto ráj !ál ú'raq "E
wizodaljah wéred ttözűF
.gilaf lótlaf ,arlab-arbboJ
,lá%dán a tnim ,wizodagnI
.llá abkoras gidep lügéV

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Talány 24
(szájhagyomány alapján)

Ha a házba befordulok,
Egy karcsú lány jár ott táncot.
Fűzött derék hajladozik
Jobbra-balra, faltól falig.
Ingadozik, mint a nádszál,
Végül pedig sarokba áll.

Kispest, 1999. december 18.

,neppéksázokaró% ,nebzöq wétáj Ay
ttezre%gem lessédőlkedré ed
Ywódnadaram weteremsi
aléB i!odA

„A játék közben, szórakozásképpen,
de érdeklődéssel megszerzett
ismeretek maradandók”
Adonyi Béla

233 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 25
(szájhagyomány alapján)

,amád "e nav nebmetreq A

A kertemben van egy dáma,

.nabáhur "e norá!-neléT

Télen-nyáron egy ruhában.

,nopan "e lef %ev tőlpennÜ
.no"an wi%tet weniknednim S

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Ünneplőt vesz fel egy napon,
S mindenkinek tetszik nagyon.

Kispest, 1999. december 18.

Yernednim weleleF XzzedréQy
retéP sőnkeT

„Kérdezz! Felelek mindenre”
Teknős Péter

1233 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,mezemen "an "e meken naV
.medefeb lój ?wnüdlöf eleV
,aj"ah nékéb "af sé gediH
.atjar gofiq !éfpan a eD

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Talány 26
(szájhagyomány alapján)

Van nekem egy nagy nemezem,
Vele földünk' jól befedem.
Hideg és fagy békén hagyja,
De a napfény kifog rajta.

Kispest, 1999. december 19.

Vannak, akik „hűvös tartózkodással”
viseltetnek a számok világa iránt

Ylassádokzótrat sövűhy wika ,wannaV
tnári agáliv womá% a wentetlesiv

11233 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,anotaq %aka% "e "eM

Talány 27
(szájhagyomány alapján)

Megy egy szakasz katona,

.a!atkal a wujár ráV

Vár rájuk a laktanya.

,wanatrat zohó+of A

A folyóhoz tartanak,

.wandíh a 'nis amo! loH?

'Hol nyoma sincs a hídnak.

,were" téq sé nav wanó~

Csónak van és két gyerek,

Xtehel men inlehretlúT

Túlterhelni nem lehet!

,le wa' ríb tánotaq "E

Egy katonát bír csak el,

.lekkere" téq wilkis "aV

Vagy siklik két gyerekkel.

:%avar ráb ,sádlogem naV

Van megoldás, bár ravasz:

.%aka% a lügév tujtÁ

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Átjut végül a szakasz.

Kispest, 1999. december 19.

„Elménket csiszoló köszörű”
Ofterdingen Henrik

Yűrö%öq ólo%i' teknémlEy
wirneH negnidretfO

111233 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 28
(szájhagyomány alapján)

,wetev talás arnotalaB

Balatonra sálat vetek,

.werebme za wentere% meN

Nem szeretnek az emberek.

,ú"á za tnim ,wo"av sognaH

Hangos vagyok, mint az ágyú,

.ú"ráb ika ,tál men za wa~

Csak az nem lát, aki bárgyú.

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 20.

Yanokor ilovát !ámodut a !évtjer Ay
őzre% nelteremsI

1111233 !álaT

„A rejtvény a tudomány távoli rokona”
Ismeretlen szerző

Talány 29

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,dasahle tiprák!arA

Aranykárpit elhasad,

.dah idlöf a ludzomgeM
,a/uq a ajtagu meN
.ajdut mes inatratlef S

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Megmozdul a földi had.
Nem ugatja a kutya,
S feltartani sem tudja.

Kispest, 1999. december 20.

„Szavak bűvköre, amely érthetővé
teszi az érthetetlent”
Arisztotelész

évőtehtré +ema ,erökvűb wava°y
Ytneltetehtré za i%et
%életot%irA

333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 30
(szájhagyomány alapján)

,be "e tnim ,őzrőzáh óJ

Jó házőrző, mint egy eb,

.bbesiq gém lánna edmÁ

Ámde annál még kisebb.

,lü/üf lé% "av wizavaH

Havazik vagy szél fütyül,

.lü'ü' tniq si rokka géM
,eb %tehpél "ú abzáh A
.endegneeb ő ah"oH

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Még akkor is kint csücsül.
A házba úgy léphetsz be,
Hogyha ő beengedne.

Kispest, 1999. december 20.

„A szellemi viszketőpor egy fajtája,
mely izgatja az agysejteket”
Gööck Lóránt

,ajátjaf "e ropőtek%iv imelle% Ay
Yteketjes"a za ajtagzi +em
tnáróL wőG

1333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,tlov me!em sopmol-sepmiL
.tlokó'gem tőnem-tővöJ
, Yse"ü y +o lőrgév-lőrge°
.seziv %el lánsátírá°

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Talány 31
(szájhagyomány alapján)

Limpes-lompos menyem volt,
Jövőt-menőt megcsókolt.
Szegről-végről oly „ ügyes” ,
Szárításnál lesz vizes.

Kispest, 1999. december 21.

melle% irebme za lánsálomá°y
Ylüse!évré egéspé% nednim
énnájraT _ én'ákuL

„Számolásnál az emberi szellem
minden szépsége érvényesül”
Lukácsné - Tarjánné

11333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 32
(szájhagyomány alapján)

,wáid ólzokét "e tlunat nedege° ,nneL
.tájpa atlomortso lekkelevel ika
,wetlé nabsorávőf a ,tnef wőlü% ój A
.wettetré mes timmes lőbvle!gáriv a sé

Lenn, Szegeden tanult egy tékozló diák,
aki levelekkel ostromolta apját.
A jó szülők fent, a fővárosban éltek,
és a virágnyelvből semmit sem értettek.

,erdege° tá!ál a etdlükel a!a zA
.erőlűd nossuj "í Ylaváifsiqy a "oh
,atdutgem t!ét a ah ,lazza tő atzíbgeM
.nabmo! noza iken totarivát nöjdlüq

Az anya leküldte a lányát Szegedre,
hogy a „kisfiával” így jusson dűlőre.
Megbízta őt azzal, ha a tényt megtudta,
küldjön táviratot neki azon nyomban.

,aj/áb a atdnomgem nátuim _ !áel A
.attotíbbávot tza _ lleq im lótájpa "oh
,ettet ab!ávdalef "e t- sérékznép a mÁ
:etré a/a droz a nejletzehen "ohen
I
E

X
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L
E

E
Ő
K

N
T
Ő

T

,tnemle wanáj!a +em? ,!ögrüs a za tlov zE
.tnelej tomá% "e-"e lej sé űteb neb+em?
,"ejmá% a zana"u :űteb a zana"U
.ge%%ö za nav nabros widamrah a "í sé

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

A leány – miután megmondta a bátyja,
hogy apjától mi kell – azt továbbította.
Ám a pénzkérés -t egy feladványba tette,
nehogy nehezteljen a zord atya érte:

+
T

N
T
Ő

E
Ő
K

K
L
E

I
E
!

Ez volt az a sürgöny, 'mely anyjának elment,
'melyben betű és jel egy-egy számot jelent.
Ugyanaz a betű: ugyanaz a számjegy,
és így a harmadik sorban van az összeg.

Kispest, 1999. december 21.

„Nem több egyszerű játéknál,
és mint ilyen öncélú is lehet”
Ismeretlen szerző

sé ,lánkétáj űre%"e bböt meNy
Ytehel si úlécnö ne+i tnim
őzre% nelteremsI

111333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,witelü% re%téQ
.gigévdnim tezif S
ledpél nobál téQ
.leppére' rezE

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Talány 33
(szájhagyomány alapján)

Kétszer születik,
S fizet mindvégig.
Két lábon lépdel
Ezer cseréppel.

Kispest, 1999. december 22.

xtréim apu' telé zA

Az élet csupa miért?

1111333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,anrab norá! ,réhef neléT
.akraf atruq s nav elüf "aN
,ajtufeb _ ?dnim _ tőzem-tődrE
Xajdut ika ,gem estjef tzE

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Talány 34
(szájhagyomány alapján)

Télen fehér, nyáron barna,
Nagy füle van s kurta farka.
Erdőt-mezőt – mind' – befutja,
Ezt fejtse meg, aki tudja!

Kispest, 1999. december 22.

na+omoq tia!álat telé zAy
nesegésretsem a ,innev lleq
Ymen teke!évtjer ttet%ekre%
ajno° recinuQ

„Az élet talányait komolyan
kell venni, a mesterségesen
szerkesztett rejtvényeket nem”
Kunitzer Szonja

2333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,ő%%evlí! ,ő%%ev ,ő%%eV
.őtehe ,ű"eh!arA

Talány 35
(szájhagyomány alapján)

Vessző, vessző, nyílvessző,
Aranyhegyű, ehető.

,wide%lef sé wájgáveL

Levágják és felszedik,

.wirevgem sé witökleF

Felkötik és megverik.

,gé nebzűt ,wájbod ebzíV

Vízbe dobják, tűzben ég,

.gér-segér rám ze "em "Í

Így megy ez már réges-rég.

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 22.

sé sekedré ne"el +étjer A
talodnog sotaludrof neőpelgem

A rejtély legyen érdekes és
meglepően fordulatos gondolat

12333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,were" reze %el lőb"eh siQ
.gerepeleb ebzív wos óJ

Talány 36
(szájhagyomány alapján)

Kis hegyből lesz ezer gyerek,
Jó sok vízbe belepereg.

nabmo! noza wuránat A

A tanáruk azon nyomban

.nabmolah "e itjű"e%%Ö

Összegyűjti egy halomban.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 2.

„Az elsőnek közölt megoldás
általában a legkézenfekvőbb, de
nem feltétlenül a legrövidebb”
Bizám - Herczeg

sádlogem tlözöq wenősle zAy
ed ,bbővkefnezékgel a nabálatlá
Ybbedivörgel a lüneltétlef men
gezcreH _ máziB

112333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,werévtset ój aktuJ ,iteP
.wenlé nebböt nabkujdála~
woránat a nabáloksI
xwot"av na!áh _ :wétzedrékgeM

Talány 37
(szájhagyomány alapján)

Peti, Jutka jó testvérek,
Családjukban többen élnek.
Iskolában a tanárok
Megkérdezték: – hányan vagytok?

meken mé'ö _ :tlelef iteP

Peti felelt: – öcsém nekem

.merévtset!ál a tnim ,i!!A

Annyi, mint a lánytestvérem.

,attag!ozib tno%iv aktuJ

Jutka viszont bizonygatta,

.agúh tnim , ?/áb a bböt re%téQ

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kétszer több a báty' , mint húga.

Kispest, 2000. április 2.

ó"áv arsázokaró% wa' A
sereq tőrötjef akrabakrat

A csak szórakozásra vágyó
tarkabarka fejtörőt keres

1112333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,dotál mesgém ,nav ttőle me°
.dotárab ój :lőtlé% a déV
,iken trá men gelem _ gediH
.itehrűt men tsétü za wa~

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Talány 38
(szájhagyomány alapján)

Szem előtt van, mégsem látod,
Véd a széltől: jó barátod.
Hideg – meleg nem árt neki,
Csak az ütést nem tűrheti.

Kispest, 2000. április 2.

mestnároq gásnaltatahdlogem Ay
Ywen!évtjer a ejőzmellej
ajno° recinuQ

„A megoldhatatlanság korántsem
jellemzője a rejtvénynek”
Kunitzer Szonja

11112333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 39
(szájhagyomány alapján)

:pan a rám gem widődzeq "Ú

Úgy kezdődik meg már a nap:

.gallab trézív mo"ná ú%%oH

Hosszú ángyom vízért ballag.

,atjar lo%la ,da ő timA

Amit ő ad, alszol rajta,

.atjaf a ze lé si nodaV

Vadon is él ez a fajta.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 4.

wizotratázzoh zohsátufa+áp serekis A
si asádlogem wesédréq zéhen a

3333 !álaT

A sikeres pályafutáshoz hozzátartozik
a nehéz kérdések megoldása is

Talány 40

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,a/ag a dlözsogáriV

Virágoszöld a gatya,

.akinomrahjá% enneB

Benne szájharmonika.

,wájtíhup nebzív bbőlE

Előbb vízben puhítják,

.tájátón a wázzúh "ú S

S úgy húzzák a nótáját.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 4.

ed ,te%étlöq a wétáJy
Ysi akétáj emle za
i!álot%oQ

„Játék a költészet, de
az elme játéka is”
Kosztolányi

13333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,mádiv gem loh? ,sotanáb loH?

Talány 41
(szájhagyomány alapján)

'Hol bánatos, 'hol meg vidám,

.nábál agam a llágem eD

De megáll a maga lábán.

,tájáhur a ajdroh lüleB

Belül hordja a ruháját,

.tágamagam i%egem sÉ

És megeszi magamagát.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 4.

e%érój wo!ávdalef inatmá% A
náktir _ evtniket tásázamrá% _
gorof nojá%zöq :itedere

A számtani feladványok jórésze
– származását tekintve – ritkán
eredeti: közszájon forog

11333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,in"ah lleq gem _ wo"av aksurF
,i!!are%téq aroq má!A

Talány 42
(szájhagyomány alapján)

Fruska vagyok – meg kell hagyni,
Anyám kora kétszerannyi,

.mattál _ bböt gém lettö mápA

Apám öttel még több – láttam.

.namráh wnu"av wesevé zá°

Száz évesek vagyunk hárman.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 6.

YXav%táj wnujlunaTy
iriP rováJ

„Tanuljunk játszva!”
Jávor Piri

1113333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,takos tnitta' rotso!arA
.tadokalba itetgemeR

Talány 43
(szájhagyomány alapján)

Aranyostor csattint sokat,
Remegteti ablakodat.

,norá! %ége motál nűrűS

Sűrűn látom egész nyáron,

.molálat men tno%iv neléT

Télen viszont nem találom.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 6.

Egyszerű eszközökkel is eljuthatunk
művészeti mélységekig

wnutahtujle si lekközök%e űre%"E
gikegés+ém ite%évűm

11113333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 44
(szájhagyomány alapján)

,wirev zohlaf téjef anraB

Barna fejét falhoz verik,

.wit%émele tétset ú'raQ

Karcsú testét elemésztik.

,ebgé za lef llá% ajahóS

Sóhaja száll fel az égbe,

.egév iken ,rélef erim S

S mire felér, neki vége.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 6.

Ymatzoktanu men nátuza "Íy
welE wedeneB

„Így azután nem unatkoztam”
Benedek Elek

23333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,!ávos aj!a ,sasah ajpA

Talány 45
(szájhagyomány alapján)

Apja hasas, anyja sovány,

.mádiv no"an gem were" A

A gyerek meg nagyon vidám.

,lat%a za za si ne+imráB

Bármilyen is az az asztal,

.lat%agívgem ,%lüéllem aH

Ha melléülsz, megvígasztal.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 8.

„A műveltség terjesztésével
a tudás közkinccsé válik”
Bélley Pál

levését%ejret géstlevűm Ay
Ywiláv é’’nikzöq sádut a
láP ielléB

123333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,wengé wá+káf ttelef wőzeM
.wenkédiv a wájda té%íD
,dlöz im? ,tnednim tí%égeiQ

Talány 46
(szájhagyomány alapján)

Mezők felett fáklyák égnek,
Díszét adják a vidéknek.
Kiegészít mindent, 'mi zöld,

.dlöf a norá! elev lüpé°

Szépül vele nyáron a föld.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 8.

Ismeretek nélkül a könnyű
feladat is lehet kemény dió

ű!!öq a lüklén weteremsI
óid !émeq tehel si tadalef

1123333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

_ neppé _ rém t+ús úif moráH
.nerétó%táj a ,tneladO

Talány 47
(szájhagyomány alapján)

Három fiú súlyt mér – éppen –
Odalent, a játszótéren.

,daka éssiq gelrém a eD

De a mérleg kissé akad,

.tatum ttelef óliq nevtÖ

Ötven kiló felett mutat.

:tnékősle ár wanllá netteQ

Ketten állnak rá elsőként:

.tnétsüt zelej tamráhnevteH

Hetvenhármat jelez tüstént.

lánkidamrah s lánkidosáM

Másodiknál s harmadiknál

.llágem lánmá% setteknavco˘

Nyocvankettes számnál megáll.

wiz!áih gém lőbsérém A

A mérésből még hiányzik

.widamrah a sé ősle zA

Az első és a harmadik.

;lügév má% a cneliknevteH
xlüklén sám"e wanmo! ti!!eM

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Hetvenkilenc a szám végül;
Mennyit nyomnak egymás nélkül?

Kispest, 2000. április 8.

xlénrebme za wotit bbo"an wizetéL

Létezik nagyobb titok az embernél?

11123333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,nav si meken ,nav si dekeN
.nabgnarah wa' ,'nin nabpmoloQ
,nebnednim a nav enneb ráB
.nelej 'nis gém nebrebme zA

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Talány 48
(szájhagyomány alapján)

Neked is van, nekem is van,
Kolompban nincs, csak harangban.
Bár benne van a mindenben,
Az emberben még sincs jelen.

Kispest, 2000. április 10.

sárrof naltatahdapaiq gási'náviq A

111123333 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

A kiváncsiság kiapadhatatlan forrás

Talány 49
(szájhagyomány alapján)

,lút nokobmod tál togáliV

Világot lát dombokon túl,

.lupmot agof ,wi%e tevüF

Füvet eszik, foga tompul.

,tújras roksám ,tevüf rok+O

Olykor füvet, máskor sarjút,

.tújrav nóraq tál narka" sÉ

És gyakran lát karón varjút.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 10.

nasodnog nátlém wóllálüviq Ay
Y…wenetjes takoktit iamka% ttetjer
aluˇ sé++I

„A kivülállók méltán gondosan
rejtett szakmai titkokat sejtenek…”
Illyés Gyula

4 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 50
(szájhagyomány alapján)

,telüpé za ze a'ruF

Furcsa ez az épület,

.tegele wi%e mesoS

Sosem eszik eleget.

,!ál söröv ,úif söhüD
.!álat "an _ xsádlá _ lokoP

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Dühös fiú, vörös lány,
Pokol – áldás? – nagy talány.

Kispest, 2000. április 10.

:dlogem t!álat "e iQ?y
tluko avzokaró%

'Ki egy talányt megold:
szórakozva okult

14 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,ól a tnim ,tuf nesebes ?+O
.ólav a ze ,bbasro" aláN

Talány 51
(szájhagyomány alapján)

Oly' sebesen fut, mint a ló,
Nála gyorsabb, ez a való.

:sárájődi itnetter meN

Nem rettenti időjárás:

.sátiv si men ,nav ejerE

Ereje van, nem is vitás.

:ajbod erzív men tájóláH
.ajtú nölüq iken nav "Í

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Hálóját nem vízre dobja:
Így van neki külön útja.

Kispest, 2001. január 3.

bbasosátahgel a wev!ök!évtjer ój Ay
Ynelle rodnuketam a were%"ó"
dnumjaR najlum°

„A jó rejtvénykönyvek a leghatásosabb
gyógyszerek a matekundor ellen”
Smullyan Rajmund

114 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

nödlöflA za wosóki' A

Talány 52
(szájhagyomány alapján)

A csikósok az Alföldön

.nöj ah ,!okla _ wenzű tsenéM

Ménest űznek – alkony, ha jön.

:őn wi"ednim s ,nav tropo' tÖ

Öt csoport van, s mindegyik nő:

.őzőle za tnim ,bböt lettÖ
:widötö djam ,nöj widamraH

Öttel több, mint az előző.
Harmadik jön, majd ötödik:

.wizátgáv tto elef wavoL

Lovak fele ott vágtázik.

,semér inzén ,sro" wutapa~

Csapatuk gyors, nézni rémes,

.seném e llá lóbmá% wereQ

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Kerek számból áll e ménes.

Kispest, 2001. január 3.

Különböző okoskodás:
az eredmény is más és más

:sádoksoko őzöbnölüQ
sám sé sám si !émdere za

1114 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,lé nabkcalap melle% a zE
.lénlét so"af a bbasózáF
,láni' tödöq ejefakcoQ
.lámilbu% wa' evtígelem S

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Talány 53
(szájhagyomány alapján)

Ez a szellem palackban él,
Fázósabb a fagyos télnél.
Kockafeje ködöt csinál,
S melegítve csak szublimál.

Kispest, 2001. január 7.

topala za lántadalef italrokaˇy
Yesézűtiq tadalef a ajba%gem
sonáJ naméL

„Gyakorlati feladatnál az alapot
megszabja a feladat kitűzése”
Lehmann János

11114 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,ógzomkörö ,úbálsocnáT
.óh+og möttöp ,ótlávt!árI
,dejret sigém ,wizöktü ráB
.detehzeré tréze lügéV

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Talány 54
(szájhagyomány alapján)

Táncoslábú, örökmozgó,
Iránytváltó, pöttöm golyhó.
Bár ütközik, mégis terjed,
Végül ezért érezheted.

Kispest, 2001. január 7.

Az általános műveltség
területe nem összefüggő

géstlevűm sonálatlá zA
őggüfe%%ö men etelüret

24 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 55
(szájhagyomány alapján)

,!érke%őtűh bbűre%"egeL

Legegyszerűbb hűtőszekrény,

.nételülef gorávi% zíV

Víz szivárog felületén.

:tara lazza tegéső'iD

Dicsőséget azzal arat:

.daram gedih nav enneb iM?

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

'Mi benne van hideg marad.

Kispest, 2001. január 11.

esédőljef somahor weteremsi ika%űm Ay
Ynomo! őtehtevöq gila
sonáJ paP

124 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,nasro" gozom ókcif siq "E
.nav si eret sé egemöT
_ ttelef weziv "an _ lé% a tniM
.ttet%ejreg si takomálluH

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

„A műszaki ismeretek rohamos fejlődése
alig követhető nyomon”
Pap János

Talány 56
(szájhagyomány alapján)

Egy kis fickó mozog gyorsan,
Tömege és tere is van.
Mint a szél – nagy vizek felett –
Hullámokat is gerjesztett.

Kispest, 2001. január 11.

A józan ésszel történő
megoldás érdekesebb

őnétröt le%%é nazój A
bbesekedré sádlogem

1124 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,sájotabil nav sé -wú/ naV

Talány 57
(szájhagyomány alapján)

Van tyúk- és van libatojás,

.sám si wurá za nocaiP

Piacon az áruk is más.

,i!!a re%téq éábil A

A libáé kétszer annyi,

.inpaq trésájotkú/ a tniM
:lorásáv sé ikalav nöJ
_ ló% "í _ ,totah lóbko"an Ay
,géle si "én lőbki'iq A
Yxgém e-ajtuf "oh ,motálgeM
,te"én ennev lób"an a aH

Mint a tyúktojásért kapni.
Jön valaki és vásárol:
„A nagyokból hatot, – így szól –
A kicsikből négy is elég,
Meglátom, hogy futja-e még?”
Ha a nagyból venne négyet,

:tepé% ,totah lőbi'iq a S

S a kicsiből hatot, szépet:

,abkos ne+i enlüreq meN

Nem kerülne ilyen sokba,

.anlov ejbböt lattnirof %úH

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Húsz forinttal többje volna.

Kispest, 2001. január 15.

,arsátímá% se"ü tadalef A
zönöt%ö aráknum űre%%é

A feladat ügyes számításra,
ésszerű munkára ösztönöz

11124 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,wogrof nebröq lüröq magaM
.woró% tárki% ,wo"av segréM
,révöq ima ,malán "ofeL
.réllöb men iq? ,levdeq si zA

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Talány 58
(szájhagyomány alapján)

Magam körül körben forgok,
Mérges vagyok, szikrát szórok.
Lefogy nálam, ami kövér,
Az is kedvel, 'ki nem böllér.

Kispest, 2001. január 15.

gadzag a ajlokodni mes immeSy
őzekledner la!!ámo"ah ra"am
Ytésézőllem wokétáj sémle
+áhiM dnereB

„Semmi sem indokolja a gazdag
magyar hagyománnyal rendelkező
elmés játékok mellőzését”
Berend Mihály

111124 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,a!a rám tti erökpere°
.anohtto jú iken %el wű°

Talány 59
(szájhagyomány alapján)

Szerepköre itt már anya,
Szűk lesz neki új otthona.

:ődnevöj im? ,tza si izrŐ

Őrzi is azt, 'mi jövendő:

.ődneleq sé űní% réheF

Fehér színű és kelendő.

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. január 19.

anrot imelle% ne"el en si tréiMy
ű/nekre% eléfimalav si arájléc
Yxnohtto _ nebé"ü wnüzeq a
aléB anro~

„Miért is ne legyen szellemi torna
céljára is valamiféle szerkentyű
kezünk ügyében – otthon?”
Csorna Béla

34 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

lekkélleq siq ,űjefkereQ
.lleq men denléf ,"ém ávohráB
,tekepékrét remsi men ráB

Talány 60
(szájhagyomány alapján)

Kerekfejű, kis kellékkel
Bárhová mégy, félned nem kell.
Bár nem ismer térképeket,

.tezev rokka ,doraka aH

Ha akarod, akkor vezet.

,ajázahső za tlov aníQ

Kína volt az őshazája,

.arám ikráb itehevgem S

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

S megveheti bárki mára.

Kispest, 2001. január 19.

wüssereq totazára"am a gidniM

Mindig a magyarázatot keressük

134 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,ól a ze naltálobaZ

Talány 61
(szájhagyomány alapján)

Zabolátlan ez a ló,

. ?ólav ze ,zoko tjab woS

Sok bajt okoz, ez való' .

,lágdala% ebröq-ebröQ

Körbe-körbe szaladgál,

.ját a lukala námo˘

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Nyomán alakul a táj.

Kispest, 2001. február 2.

wekere" a wüstíre%!éq eNy
Yabkó+kéb tásádoklodnog
sámaT agraV

„Ne kényszerítsük a gyerekek
gondolkodását béklyókba”
Varga Tamás

1134 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,nabravdu za wokú/ ,walu˘

Talány 62
(szájhagyomány alapján)

Nyulak, tyúkok az udvarban,

.nav wüjef téh a%%ive%%Ö

Összevissza hét fejük van.

,wubál a %úh nesettü"E

Együttesen húsz a lábuk,

xwú/ a !áh sé lú! a i!!eM

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Mennyi a nyúl és hány a tyúk?

Kispest, 2001. február 2.

wnuzoklálat rö%bböt er"E
lekkesédréq tlulo!ob

Egyre többször találkozunk
bonyolult kérdésekkel

11134 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,le wennöj men _ deréq evréQ

Talány 63
(szájhagyomány alapján)

Kérve kéred – nem jönnek el,

.leddé%eb pé% _ "ém arkos meN

Nem sokra mégy – szép beszéddel.

,galótuf wa' _ lavó% sognaH

Hangos szóval – csak futólag,

.wanzoklálat _ "av nebdne' aH

Ha csendben vagy – találkoznak.

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. február 6.

Ywnutokla avzokaró°y
návtsI rátaT

„Szórakozva alkotunk”
Tatár István

111134 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,gésiné"e za ze so+úS
.gém töq tréza ,logroh men ráB
,ré takos "í ,ár %tehtípÉ
.révöq ,!ávos :előleb naV
,ajáhur a űní% ekrü°
.ajllá tődi za ,%éq ah ,+eM?

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Talány 64
(szájhagyomány alapján)

Súlyos ez az egyéniség,
Bár nem horgol, azért köt még.
Építhetsz rá, így sokat ér,
Van belőle: sovány, kövér.
Szürke színű a ruhája,
'Mely, ha kész, az időt állja.

Kispest, 2001. február 6.

gém nabnoza tsédréq !áhéNy
Ywnut"ah avti! si "í
aluˇ ianzereB

„Néhány kérdést azonban még
így is nyitva hagytunk”
Bereznay Gyula

234 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 65
(szájhagyomány alapján)

,ttozádbal "ú reki moráH

Három iker úgy labdázott,

.tokalba "e wetröteb "oH

Hogy betörtek egy ablakot.

,ertezéniq _ dnim _ wámrof"E
xettevökle iq? ,za tlov iQ
,wisám simaH ,wi"e zagI
.widamrah a wützöq afla~ S

Egyformák – mind – kinézetre,
Ki volt az, 'ki elkövette?
Igaz egyik, Hamis másik,
S Csalfa köztük a harmadik.

,ajdnom zagI za wa' tólaV

Valót csak az Igaz mondja,

.ajtísámgem t!ét a simaH

Hamis a tényt megmásítja.

:tahdnom afla~ a lüde"E

Egyedül a Csalfa mondhat:

.tasimah loh ,tazagi loH
, _ evneppe%gem _ nabros watllÁ
:etzedrékgem ikalav gíM?
,arlab a tló% _ Yx%llá ttellem iQy
.atlo%aláv _ YzagI za ,Őy
Yxnepézöq ,tti _ "av iq et sÉy
.nepé% tlelef _ Ywo"av afla~y
,arbboj tludrof _ Yxtllá iq délleMy
.a%aláv tlov _ YsimaH a ,Őy
,tehel indut nátu wezE
xttellem sám"e watllá na"oH

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Hol igazat, hol hamisat.
Álltak sorban – megszeppenve – ,
'Míg valaki megkérdezte:
„Ki mellett állsz?” – szólt a balra,
„Ő, az Igaz” – válaszolta.
„És te ki vagy – itt, középen?”
„Csalfa vagyok” – felelt szépen.
„Melléd ki állt?” – fordult jobbra,
„Ő, a Hamis” – volt válasza.
Ezek után tudni lehet,
Hogyan álltak egymás mellett?

Kispest, 2001. február 10.

sádoklodnog irebme zA
naltataht%o sé "e

Az emberi gondolkodás
egy és oszthatatlan

1234 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 66
(szájhagyomány alapján)

,"an "av i'iq :iken "edniM

Mindegy neki: kicsi vagy nagy,

."ah ardagam "oh ,me%ih meN

Nem hiszem, hogy magadra hagy.

,inegnöhüd ráj ebődrE
.iken tsávgu! wa' zoh etsE

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Erdőbe jár dühöngeni,
Este hoz csak nyugvást neki.

Kispest, 2001. február 10.

Ytehel neppékeléftéq togáliv a inzatueBy
dnomgi` amo~

11234 !álaT

„Beutazni a világot kétféleképpen lehet”
Csoma Zsigmond

Talány 67

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

nabákirfA ózatu "E

Egy utazó Afrikában

.argatavis "e nakkubáR
:tú za ú%%oh lüt%ereq mÁ
.tujtá gíma ,trat gipan taH
, _ ő _ %iv gola" te+em? ,zív A

Rábukkan egy sivatagra.
Ám keresztül hosszú az út:
Hat napig tart, amíg átjut.
A víz, 'melyet gyalog visz – ő – ,

.ődnegele arpan "én wa~

Csak négy napra elegendő.

:atjar evlé nejlektá "oH

Hogy átkeljen élve rajta:

xartú za %iv tőrésíq !áH

Hány kísérőt visz az útra?

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. február 14.

esélétá we!émlé zA
lángásólav a bböt

Az élmények átélése
több a valóságnál

111234 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 68
(szájhagyomány alapján)

.ildun "én gól lóla anráP

Párna alól lóg négy nudli.

Xindut anlov ój xtehel iM

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Mi lehet? jó volna tudni!

Kispest, 2001. február 14.

"oh ,za neb%ér léc Ay
Yne%%erbé tevdeq
namlereP .I .aJ

„A cél részben az, hogy
kedvet ébresszen”
Ja. I. Perelman

1111234 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,deken ló% men ,ajá% ne'niN
.derev-dötü ,doloksap aH

Talány 69
(szájhagyomány alapján)

Nincsen szája, nem szól neked,
Ha paskolod, ütöd-vered.

,abál ne'nin ,ezeq ne'niN

Nincsen keze, nincsen lába,

.arágam zúh tegni sigéM

Mégis inget húz magára.

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. február 18.

ttögöm wotama+of imelle% A
wanllá wotama+of iga!a

A szellemi folyamatok mögött
anyagi folyamatok állnak

334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

térőb !áráb anraB

Talány 70
(szájhagyomány alapján)

Barna bárány bőrét

.té% mele% lavá+ba°

Szablyával szelem szét.

:lürekis lój ah"oH

Hogyha jól sikerül:

.lüreq er!éf tnel A

A lent fényre kerül.

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. február 18.

„A kiváncsiság vitte előre ezredéveken
keresztül az emberi megismerést”
Pál István

nekevéderze erőle ettiv gási'náviq Ay
Ytséremsigem irebme za lüt%ereq
návtsI láP

1334 !álaT

Talány 71

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,ajrájebröq togáliv A

A világot körbejárja,

.ajráp ne'nin wenim? ,za Ő

Ő az, 'minek nincsen párja.

,lút si nánuD ,nenni ná%iT

Tiszán innen, Dunán is túl,

.lumáb erdlöf avlorodnáV

Vándorolva földre bámul.

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. március 13.

,indut tehel men rám am lánkotadalef Ay
Yrö%őle iq etzűt loh sé iq "oh
vo%apuR .A .Q

11334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

„A feladatoknál ma már nem lehet tudni,
hogy ki és hol tűzte ki először”
K. A. Rupaszov

Talány 72
(szájhagyomány alapján)

,tájtú elef a rám ettetgem tanov A

A vonat megtette már a fele útját,

.tlákó!u%le nassal asatu rokimA

Amikor utasa lassan elszunyókált.

tú ővélartáh a :attál evderbéleF

Felébredve látta: a hátralévő út

.tdulatá te+em? tnim ,arokkaelef wa~

Csak feleakkora, mint 'melyet átaludt.

,noza nesegel!ét wnutahdoklodnoglE

Elgondolkodhatunk ténylegesen azon,

xnojav tá atdula té%érda!áh tú zA

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Az út hányadrészét aludta át vajon?

Kispest, 2001. március 14.

a lleq si gásgadzagteltÖ
éllem vdeq ózokláfért

Ötletgazdagság is kell a
tréfálkozó kedv mellé

111334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

:sékéb men dáka%jé zA
.séq selé ttala annuD

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Talány 73
(szájhagyomány alapján)

Az éjszakád nem békés:
Dunna alatt éles kés.

Kispest, 2001. március 17.

wanna ,ina%táj tere% men ikA
etelé za serü sé úromo%

Aki nem szeret játszani, annak
szomorú és üres az élete

1111334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,bál ű!!öq ,ge%eq !ávoS

Talány 74
(szájhagyomány alapján)

Sovány keszeg, könnyű láb,

.tá locnát avráj negéJ

Jégen járva táncol át.

,etemret i!%ara ráB

Bár arasznyi termete,

.eretsem wankárugiF

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Figuráknak mestere.

Kispest, 2001. március 18.

tto"ah tomo! nebiknedniMy
Yelev ttozoklálat ika
őnrE wibuR

„Mindenkiben nyomot hagyott
aki találkozott vele”
Rubik Ernő

2334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,'nin amo! ,si "em ,si nöJ
.'niq tehel lénzívnözÖ

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Talány 75
(szájhagyomány alapján)

Jön is, megy is, nyoma nincs,
Özönvíznél lehet kincs.

Kispest, 2001. március 21.

nav enneb nebsétjefgem A
egésűrö!ö" rekis a

A megfejtésben benne van
a siker gyönyörűsége

12334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 76
(szájhagyomány alapján)

,wűtsobmog nabánráp siQ

Kis párnában gombostűk,

.wüjré men le ,júf lé% aH

Ha szél fúj, el nem érjük.

,nehip men ,dala%-dala°

Szalad-szalad, nem pihen,

.negi tto * nabkorá wa~

Csak árokban — ott igen.

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. március 22.

,nav géskü% si tti e%rep ermelerüTy
Ynebtelé za ttünednim tnim
isuP-rejáM amloQ

112334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

:a’áQ re%"e ttezehégeM

„Türelemre persze itt is szükség van,
mint mindenütt az életben”
Kolma Maier-Puschi

Talány 77
(szájhagyomány alapján)

Megéhezett egyszer Kátsa:

.aráro'av ttopol taduL

Ludat lopott vacsorára.

,etlelüfel robáG eröG

Göre Gábor lefülelte,

.e%rem tlov "oh ,attallaviq S
,attollaveb téttet a’áQ
.nabmo! noza _ tréq temle"eq S
:iq atba% tza maru óríB

S kivallatta, hogy volt mersze.
Kátsa tettét bevallotta,
S kegyelmet kért – azon nyomban.
Bíró uram azt szabta ki:

.iken tö"nö" moráh nozzoH

Hozzon három gyöngyöt neki.

,wizrő namráh tö"nö" a mÁ

Ám a gyöngyöt hárman őrzik,

.wi"áv er"nö" rő wi"ednim S

S mindegyik őr gyöngyre vágyik.

,idegnetá moráh a dniM

Mind a három átengedi,

:iken tezif a’áQ ah"oH

Hogyha Kátsa fizet neki:

,te"e gém sé té%éreleF

Felerészét és még egyet,

.ttetettökgem ukla za sÉ

És az alku megköttetett.

,a’áQ tludni le””nö" i!!eM

Mennyi gyönggyel indult Kátsa,

xalán tdaram moráh wa' aH

Ha csak három maradt nála?

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. március 25.

Xinda lleq bbávot tsádut A

A tudást tovább kell adni!

1112334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,tdaka%té% e"nö" !ál "E

Talány 78
(szájhagyomány alapján)

Egy lány gyöngye szétszakadt,

.ttala treq a tlurugle S

S elgurult a kert alatt.

,at"ahtto _ etzéngem dloH

Hold megnézte – otthagyta,

.atpaklef _ sé paN a ttöJ

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Jött a Nap és – felkapta.

Kispest, 2001. március 26.

na"oha ,argáliv a ttetehöj "Úy
Ywetzekteleq woladpén a
návtsI sólkiM

„Úgy jöhetett a világra, ahogyan
a népdalok keletkeztek”
Miklós István

11112334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 79
(szájhagyomány alapján)

,ga+obmog ,létöq ,létöQ

Kötél, kötél, gombolyag,

.dalahtá nö"löv-ne"eH

Hegyen-völgyön áthalad.

,dotáleb ,detehrélE
.dotárab _ deken tígeS

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Elérheted, belátod,
Segít neked – barátod.

Kispest, 2001. március 29.

Előbb gondolkozni kell és csak
azután jöhet a „szabad a gazda?”

wa' sé lleq inzoklodnog bbőlE
Yxadzag a daba%y a tehöj nátuza

3334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 80
(szájhagyomány alapján)

,láki=um etse-leggeR

Reggel-este muzsikál,

.láb a llá iken rokkA

Akkor neki áll a bál.

,rúh "e gnez néjűdegeH

Hegedűjén zeng egy húr,

.rú za ő :ló% gíma +eM?

'Mely amíg szól: ő az úr.

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. március 30.

,si rokka wizetél talodnog A
intatumgem wujdut men ah

A gondolat létezik akkor is,
ha nem tudjuk megmutatni

13334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 81
(szájhagyomány alapján)

,meremsi lój ,gáriv "e naV

Van egy virág, jól ismerem,

.meret ttözöq wéksüt sórú°

Szúrós tüskék között terem.

,elevel a dlöz nesékpi~
Xeven a im "oh ,táh gem ddnoM

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Csipkésen zöld a levele,
Mondd meg hát, hogy mi a neve!

Égeraracsa, 2001. július 10.

„Semmiből egy új, más
világot teremtettem”
Bólyai Farkas

sám ,jú "e lőbimmeSy
Ymettetmeret togáliv
sakraF ia+óB

113334 !álaT

Talány 82

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,óllátsi "e nav avdA

Adva van egy istálló,

,ól i!!a enneb nav sÉ

És van benne annyi ló,

,elef a bböt lettéh "oH
.ede"en a !áha tniM

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Hogy héttel több a fele,
Mint ahány a negyede.

Égeraracsa, 2001. július 10.

,!émelel siq ázzoh lleQ
!émdere wa' %el rokka

Kell hozzá kis lelemény,
akkor lesz csak eredmény

1113334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 83
(szájhagyomány alapján)

,óba% men ed ,nav ejűT

Tűje van, de nem szabó,

.ój a za sé ,tjah ton%aH

Hasznot hajt, és az a jó.

,telet a a%%ulatÁ
xtehel im "oh ,e-doduT

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Átalussza a telet,
Tudod-e, hogy mi lehet?

Égeraracsa, 2001. július 14.

„Nincs már időnk latolgatni”
Molnos Angéla

Yintaglotal wnődi rám 'niNy
alégnA sonloM

11113334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,sáiró "e lé nődrE

Talány 84
(szájhagyomány alapján)

Erdőn él egy óriás,

.sátiv men ,űtlé ú%%oH

Hosszú éltű, nem vitás.

,!égel e !émeq ,sagaM

Magas, kemény e legény,

.nésémret lalzíh tácoQ

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Kocát hízlal termésén.

Égeraracsa, 2001. július 14.

si tekniegésneletrekis ,takniacraduQy
tsétniketeb ah ,le wüjlesiv nebbe!!öq
Yabiako bbe+ém woza wnütehre!
diV návodroQ

23334 !álaT

„Kudarcainkat, sikertelenségeinket is
könnyebben viseljük el, ha betekintést
nyerhetünk azok mélyebb okaiba”
Kordován Vid

Talány 85

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

:ólopá setnéknö tniM

Mint önkéntes ápoló:

.ótrimo" bbó'logel A
:levőre wujríb ah"oH
.levőse ój "e réleF

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

A legolcsóbb gyomirtó.
Hogyha bírjuk erővel:
Felér egy jó esővel.

Égeraracsa, 2001. július 18.

,tattalum wa' sekedré zA
tatdoklodnog naltako% a

Az érdekes csak mulattat,
a szokatlan gondolkodtat

123334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,%á!áb a ze naltatahgu˘

Talány 86
(szájhagyomány alapján)

Nyughatatlan ez a bányász,

.sá nabáhur !osráb tétöS

Sötét bársony ruhában ás.

,óznágam siq ,úsállah óJ

Jó hallású, kis magánzó,

.ólavintál 'nin :lé lohA

Ahol él: nincs látnivaló.

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. július 18.

jú gem jú pannednim námrofóJy
Ywnázzoh wantuj wamlagof negedi
latnA ódaR

1123334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

„Jóformán mindennap új meg új
idegen fogalmak jutnak hozzánk”
Radó Antal

Talány 87
(szájhagyomány alapján)

,űdegeh s wot ódalE

Eladó tok s hegedű,

.űrö!ö" őtteq a dniM

Mind a kettő gyönyörű.

,őtteq a tnirof zá%co˘

Nyocszáz forint a kettő,

.ővev a tezif ti!!E

Ennyit fizet a vevő.

_ wos si men _ rá-re%gnah A

A hangszer-ár – nem is sok –

.wot a tnim ,bböt lazzá%téH

Hétszázzal több, mint a tok.

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. július 22.

:eki"e woglod bbezehengel A
inlokkurőle lajjú gidnim

A legnehezebb dolgok egyike:
mindig újjal előrukkolni

11123334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,ókalrá'om ,tokla tődrE

Talány 88
(szájhagyomány alapján)

Erdőt alkot, mocsárlakó,

.ó%úq ,ú%%oh ejékőt A

A tőkéje hosszú, kúszó.

,ónof a trá" lőbéleveL

Leveléből gyárt a fonó,

.óknub anrab atazgáriV

Virágzata barna bunkó.

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. július 22.

Ytalodnog a gúz ,zárki% ,wil!évrÖy
rodnáS wi!émeR

111123334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,rádam "an úgás"andúL
.ráj etse insel tádérP
,nelet%en ,ahup etpöR
.nekepéq a 'löb a Ő

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

„Örvénylik, szikráz, zúg a gondolat”
Reményik Sándor

Talány 89
(szájhagyomány alapján)

Lúdnagyságú nagy madár,
Prédát lesni este jár.
Röpte puha, nesztelen,
Ő a bölcs a képeken.

Égeraracsa, 2001. július 26.

A feladat nyitjára egyidőben,
egymástól függetlenül többen
is rátalálhatnak

,nebődi"e arájti! tadalef A
nebböt lünelteggüf lótsám"e
wantahlálatár si

33334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,ajáh!oq a tűf le!!éfpaN
.ajlálpát si őgevel A
:gelem ,gedih "an iken trÁ

Talány 90
(szájhagyomány alapján)

Napfénnyel fűt a konyhája,
A levegő is táplálja.
Árt neki nagy hideg, meleg:

.geredid "av ,da!!ofle "aV

Vagy elfonnyad, vagy didereg.

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. július 26.

„Előmozdítja a tudomány
és a kultúra haladását”
Jahn Ferenc

!ámodut a ajtídzomőlEy
Ytásádalah arútluq a sé
cnereF naJ

133334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,delel men tneb es ,tniq eS
xtehel loh ttözöq őtteQ

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Talány 91
(szájhagyomány alapján)

Se kint, se bent nem leled,
Kettő között hol lehet?

Égeraracsa, 2001. szeptember 1.

Ytimmes %tahlunat men melőt rám eTy
ajótínat %uaG

1133334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

„Te már tőlem nem tanulhatsz semmit”
Gauss tanítója

Talány 92
(szájhagyomány alapján)

,ttotjahle djam ,tlozág ótuA

Autó gázolt, majd elhajtott,

.tomá%dner a wáttál wúnaT

Tanúk látták a rendszámot.

:amrof"e téq ,má% soráp "éN

Négy páros szám, két egyforma:

.ajóslotu za sé őslE

Első és az utolsója.

ege%%ö má% téq ősle zA

Az első két szám összege

.esere%téq wisám téq A

A két másik kétszerese.

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. szeptember 1.

ad=or a te+em? ,'niQ
ahos gem t%éme men

Kincs, 'melyet a rozsda
nem emészt meg soha

11133334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 93
(szájhagyomány alapján)

,náfót%aka za gól evlÉ

Élve lóg az akasztófán,

.nátu atloh widokjavloT

Tolvajkodik holta után.

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. szeptember 2.

„Több-kevesebb nevelőértéket
hord a méhében”
Ferenczi István

tekétréőleven bbeseveq-bböTy
Ynebéhém a droh
návtsI icnereF

111133334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 94
(szájhagyomány alapján)

,wo"av ű!!öq ,wo"av i'iQ

Kicsi vagyok, könnyű vagyok,

;womo! takos na+o sigéM

Mégis olyan sokat nyomok;

,néní% dlöf e na+o 'nin "oH
.nére!et entehrémgem iQ?

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Hogy nincs olyan e föld színén,
'Ki megmérhetne tenyerén.

Égeraracsa, 2001. szeptember 2.

A nagyvilág apró-cseprő baját talán
remélem, hogy feloldja e vidám talány

nálat tájab őrpe'-órpa gáliv"an A
!álat mádiv e ajdlolef "oh ,melémer

233334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,nobál-moráh a lü bál-téQ
.motál ?"oha ,rrav tabál-"E

Talány 95
(szájhagyomány alapján)

Két-láb ül a három-lábon,
Egy-lábat varr, ahogy' látom.

leklef bál-téq ,nöjeb bál-"éN

Négy-láb bejön, két-láb felkel

.leggerém "an lórbál-moráH

Három-lábról nagy méreggel.

ajgávado tabál-"e zA

Az egy-lábat odavágja

.abáladlo za wanbál-"éN

Négy-lábnak az oldalába.

.nanno tufiq erre bál-"éN

Négy-láb erre kifut onnan.

Xnasro" le ddnom xze tnétröt loH

Hol történt ez? mondd el gyorsan!

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. szeptember 4.

za tréájab wos telé zAy
Yttoda tsáltópráq gé
retloV

„Az élet sok bajáért az
ég kárpótlást adott”
Voltaire

1233334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,meret nődre ,úrmo" sagáT
.nezív a ráj avdroh túrÁ

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Talány 96
(szájhagyomány alapján)

Tágas gyomrú, erdőn terem,
Árút hordva jár a vízen.

Égeraracsa, 2001. szeptember 4.

tésézedeflef wenéletét %arogatüP
.gem etlepennü lessétüsrökö
lénésézedeflef woglod jú za atózA
wengemer wörkö za nápu' gidnim

11233334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,lekkeberev nav rokob téQ
.lepiri' töno%uh a dniM
arkisám a lőrősle zA
.avgorrus "an llá% bérev tÖ

Püthagorasz tételének felfedezését
ökörsütéssel ünnepelte meg.
Azóta az új dolgok felfedezésénél
mindig csupán az ökrök remegnek

Talány 97
(szájhagyomány alapján)

Két bokor van verebekkel,
Mind a huszonöt csiripel.
Az elsőről a másikra
Öt veréb száll nagy surrogva.

,bbédo llá téh lórkisám A

A másikról hét áll odébb,

bérev tdaram nősle za "Í

Így az elsőn maradt veréb

!áha tnim ,ttel i!!a re%téQ

Kétszer annyi lett, mint ahány

.nágá wisám a tdaram ttO

Ott maradt a másik ágán.

:modnog a za wa' erétgéV

Végtére csak az a gondom:

xnorkob "e-"e tlü bérev !áH

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Hány veréb ült egy-egy bokron?

Égeraracsa, 2001. szeptember 5.

sédeseteléköt sonálatlá za lunaltadutnÖy
Yajláglo% tájléc son%ah
wirneH no%gröB

111233334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,af a ze őn ne%erE
.aradus llá élefeL
:énnihle ,ántál ah"oH
.éleflef llá ereköˇ

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

„Öntudatlanul az általános tökéletesedés
hasznos célját szolgálja”
Bergson Henrik

Talány 98
(szájhagyomány alapján)

Ereszen nő ez a fa,
Lefelé áll sudara.
Hogyha látná, elhinné:
Gyökere áll felfelé.

Égeraracsa, 2001. szeptember 5.

A gondolkodás a legjobb kő
az értelem csiszolásához

őq bbojgel a sádoklodnog A
zohásálo%i' meletré za

1111233334 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 99
(szájhagyomány alapján)

,!égel gív mápagerÖ

Öregapám víg legény,

.nék/eh sé lü nasoriP

Pirosan ül és hetykén.

,légödlü néjetet záH

Ház tetején üldögél,

.lét a nöj ah ,wizápiP

Pipázik, ha jön a tél.

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. szeptember 7.

A rejtvény előkészület a
komolyabb ítéletalkotásra

a telü%ékőle !évtjer A
arsátoklatelétí bba+omoq

5 !álaT

Talány 100

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,réhef sé amrofsájoT

Tojásforma és fehér,

.rége men ed ,nav akraF

nabávah a!adlőf .1711 ,a'araregÉ

Farka van, de nem egér.

Égeraracsa, 2001. szeptember 7.

,jú ima ,tídóh nedniMy
Ysilánigiro ima
tá%kiM

„Minden hódít, ami új,
ami originális”
Mikszáth

15 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,'nin ezeq ,nav "én abáL

Talány 101
(szájhagyomány alapján)

Lába négy van, keze nincs,

.'niq !ozib wantdaráflE

Elfáradtnak bizony kincs.

,rádam men ed ,nav alloT

Tolla van, de nem madár,

.ráv etse lettetere°

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Szeretettel este vár.

Égeraracsa, 2001. október 9.

telémle za wotadalef A
wájtísotzib tásálroka"

A feladatok az elmélet
gyakorlását biztosítják

115 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 102
(szájhagyomány alapján)

,avda nav őzem téQ

Két mező van adva,

.a+gobané% wutjaR

Rajtuk szénaboglya.

,notrap "e sákar tÖ

Öt rakás egy parton,

.nokisám a gem téH

Hét meg a másikon.

a+gob ?%%ö za i!!eM

Mennyi az össz' boglya

xavdrohe%%ö lügéV

Végül összehordva?

őnabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 9.

"oh ,wájlodnog tza we+eméNy
Yinzoklalgof wülev semedré men
őneJ ik%tánreB

„Némelyek azt gondolják, hogy
nem érdemes velük foglalkozni”
Bernátsky Jenő

1115 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 103
(szájhagyomány alapján)

,iq noku+ téq ,eb noku+ "E

Egy lyukon be, két lyukon ki,

xinnetgem "í tza ajdut iQ

Ki tudja azt így megtenni?

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 11.

A dolgok viszonya megismerhető

őtehremsigem a!o%iv woglod A

11115 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

nebémleq a %ev-%eT
.nebétleq-nabátráJ
,ajáhur a lécA
.anátu ráj akraF

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Talány 104
(szájhagyomány alapján)

Tesz-vesz a kelmében
Jártában-keltében.
Acél a ruhája,
Farka jár utána.

Égeraracsa, 2001. október 11.

Ylángássoko za bbesőre gási'náviq Ay
ésoR al ed ozaM

25 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

„A kiváncsiság erősebb az okosságnál”
Mazo de la Roche

Talány 105
(szájhagyomány alapján)

,népezöq jé za ikalav derbéleF

Felébred valaki az éj közepén,

.!ége% ajllah tze ,tü te"e aró zA

Az óra egyet üt, ezt hallja szegény.

,te"e wa' tnigem tü avlúm aróléF

Félóra múlva üt megint csak egyet,

xtehel i!!em nojav ,arra i'náviQ

Kiváncsi arra, vajon mennyi lehet?

,intü llah te"e s ,ti'iq "e ráv témsI
.it%ev témlerüt ,arjú le wi%la meN
,te"e tü lóbjú gíma ,tza ajráviQ
xttetehderbé rokiM .wi%lale rokkE

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Ismét vár egy kicsit, s egyet hall ütni,
Nem alszik el újra, türelmét veszti.
Kivárja azt, amíg újból üt egyet,
Ekkor elalszik. Mikor ébredhetett?

Égeraracsa, 2001. október 13.

gés%éq isádlogem a ah ,óJ
lusoráp leggéstehet

Jó, ha a megoldási készség
tehetséggel párosul

125 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,adzárab etekef nebőzem réheF
.ajtná% zékrebme za tádzárab a tzE
,mokám etekef a nav nebőzem E
.nosáldap a elef ,nebécnip eleF

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Talány 106
(szájhagyomány alapján)

Fehér mezőben fekete barázda,
Ezt a barázdát az emberkéz szántja.
E mezőben van a fekete mákom,
Fele pincében, fele a padláson.

Égeraracsa, 2001. október 13.

abcnár metde% tsom neppÉy
Ynebmejef a takomá% a
rodnáS gediR

„Éppen most szedtem ráncba
a számokat a fejemben”
Rideg Sándor

1125 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,nádubÓ ,tniq nav actu "E
.náladlo téq llá rosapmáL

Talány 107
(szájhagyomány alapján)

Egy utca van kint, Óbudán,
Lámpasor áll két oldalán.

nav tönev"en a%%iv-e%%Ö

Össze-vissza negyvenöt van

.nabgáslovát retém cnimraH

Harminc méter távolságban.

nebme% llá "e tzöq apmál téQ

Két lámpa közt egy áll szemben

.ne+ége%tú itzökme% A

A szemközti útszegélyen.

.a!ú' si men sát%oiq A

A kiosztás nem is csúnya.

xactu za ze ú%%oh ne+iM

Milyen hosszú ez az utca?

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 16.

sádoklodnog se+eh a akigol A
lef ajrát tie!évröt

A logika a helyes gondolkodás
törvényeit tárja fel

11125 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 108
(szájhagyomány alapján)

,nav si aj!a ,nav si ajpA

Apja is van, anyja is van,

.nabdála' a wenlé ttü"E

Együtt élnek a családban.

:atanáb "an "e nav sigéM

Mégis van egy nagy bánata:

.aif ?iq "oh ,ajtahdnom meN

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Nem mondhatja, hogy ki' fia.

Égeraracsa, 2001. október 16.

nazój a menah ,!évröt a meNy
Yteknütelétí ajlátkid %é
+áhiM ardevá° %etnavre°

„Nem a törvény, hanem a józan
ész diktálja ítéletünket”
Cervantes Saavedra Mihály

111125 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,woráj tocnát er"e ,gidnim nav mevdekóJ
.wollágem lannoza ,motahi men ah ,mÁ

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Talány 109
(szájhagyomány alapján)

Jókedvem van mindig, egyre táncot járok,
Ám, ha nem ihatom, azonnal megállok.

Égeraracsa, 2001. október 18.

,sekedré rokka !évtjer A
sáfért sé sokétáj ah

A rejtvény akkor érdekes,
ha játékos és tréfás

35 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,llá neb+eh "av ,"em deleV

Talány 110
(szájhagyomány alapján)

Veled megy, vagy helyben áll,

.lápalaq not+of eví°

Szíve folyton kalapál.

,tagotum sigém ,lé meN

Nem él, mégis mutogat,

.tahzoko tjab a!áiH

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Hiánya bajt okozhat.

Égeraracsa, 2001. október 18.

sádut tlorát lassálunat A
tezekélme za eséserekőle

A tanulással tárolt tudás
előkeresése az emlékezet

135 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,werki za tnim ,wannav netteQ

Talány 111
(szájhagyomány alapján)

Ketten vannak, mint az ikrek,

.wen%el é””e lánsáparaH

Harapásnál eggyé lesznek.

,wesegrém mes eriknes ráB

Bár senkire sem mérgesek,

.wenle%étteq te"e sigéM

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Mégis egyet kettészelnek.

Égeraracsa, 2001. október 20.

,inzopalartáh ramah lút daba% meNy
YXlleq inzoklodnog ti'iq "e
sonáJ +eké°

„Nem szabad túl hamar hátralapozni,
egy kicsit gondolkozni kell!”
Székely János

1135 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,!áráb tah ,gerö moráH

Talány 112
(szájhagyomány alapján)

Három öreg, hat bárány,

x!áh gem ddnom ,huj a cneliQ

Kilenc a juh, mondd meg hány?

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 20.

sekedré wos lassádoklodnoG
inlálat tehel iq toglod

Gondolkodással sok érdekes
dolgot ki lehet találni

11135 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

neleftú ,nőzem-nődrE
.neletre% !ozib wumá°

Talány 113
(szájhagyomány alapján)

Erdőn-mezőn, útfelen
Számuk bizony szertelen.

wenűf "av nebévöt aF

Fa tövében vagy fűnek

.wenlü wárobmic sereV

Veres cimborák ülnek.

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 22.

,mekemre" sevdeq ,deví% a iq dráTy
YXmelev ssehel !éf "e "oh ,jjöJ
náit%irQ nretsnegroM

111135 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

„Tárd ki a szíved, kedves gyermekem,
Jöjj, hogy egy fény lehess velem!”
Morgenstern Krisztián

Talány 114
(szájhagyomány alapján)

barad siq ,möttöp a zE

Ez a pöttöm, kis darab

.taru téq láglo% nevíH

Híven szolgál két urat.

,logavol nokidamraH

Harmadikon lovagol,

.loraktá tőtteq gém sÉ

És még kettőt átkarol.

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 22.

eleb tnallip neseví% iknedniM
abáktit wo+étrof se+étjer a

Mindenki szívesen pillant bele
a rejtélyes fortélyok titkába

235 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,tnef ,nabzáh "e watkal immes sé ikneS

Talány 115
(szájhagyomány alapján)

Senki és semmi laktak egy házban, fent,

.tnemle gem immes a ,ttöjle iknes A

A senki eljött, a semmi meg elment.

:inadnom ajdut gem ika ,za iq ,soN

Nos, ki az, aki meg tudja mondani:

xikalav nátuze nabzáh a tdaraM

Maradt a házban ezután valaki?

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 24.

„Többet ésszel, mint erővel,
Így közel, úgy hamarabb”
Gyulai Pál

,levőre tnim ,le%%é tebböTy
Ybbaramah "ú ,lezöq "Í
láP ialuˇ

1235 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,'á men ed ,garaf ,rúF
.'ár %el nabáf a "Í

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Talány 116
(szájhagyomány alapján)

Fúr, farag, de nem ács,
Így a fában lesz rács.

Égeraracsa, 2001. október 24.

Ami félreérthető,
azt félre is értik

,őtehtréerléf imA
witré si erléf tza

11235 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,náf a rede% alil moráH
.!álsiq moráh tlátés arrA
,te"e ttot%aka%el ikiQ

Talány 117
(szájhagyomány alapján)

Három lila szeder a fán,
Arra sétált három kislány.
Kiki leszakasztott egyet,

.terde% alil ,tterégem "E

Egy megérett, lila szedret.

:nát inadnom "í tehel geM

Meg lehet így mondani tán:

xnáf a tdaram rede% i!!eM

Mennyi szeder maradt a fán?

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 26.

Yt!ámodut a wájda laggásdaráFy
sonáJ isámlA

„Fáradsággal adják a tudományt”
Almásy János

111235 !álaT

Talány 118

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,abál a af ,ejef a saV

Vas a feje, fa a lába,

.abáloksi ráj negimeN

Nemigen jár iskolába.

,gozom-gezi ,locnát rokkA
.dogof ebzéq a rokimA

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Akkor táncol, izeg-mozog,
Amikor a kézbe fogod.

Égeraracsa, 2001. október 26.

,wizárí'iq gam ttetevle zA
zoh tsémret rokimalav …sé

Az elvetett mag kicsírázik,
és… valamikor termést hoz

1111235 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,eledöf a sécer ,záh wereq nánzóp ú%%oH
.elet nav lakkáhlob ,ak'ármaq siq wos lüleB

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Talány 119
(szájhagyomány alapján)

Hosszú póznán kerek ház, recés a födele,
Belül sok kis kamrácska, bolhákkal van tele.

Égeraracsa, 2001. október 28.

„A művelődés legelső lépcsője”
Tömörkény

Yejő'pél őslegel sédőlevűm Ay
!ékrömöT

335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,tehem arkos men lüklén zíV
.tedemlerüt ajlábórp ttO
,lé%eb si men ,tál wa' ,llah meN
.lét a nöjeb ah ,lemrevlE

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Talány 120
(szájhagyomány alapján)

Víz nélkül nem sokra mehet,
Ott próbálja türelmedet.
Nem hall, csak lát, nem is beszél,
Elvermel, ha bejön a tél.

Égeraracsa, 2001. október 28.

wnüttözöq _ X"av e%%eMy
;rét a nalatrátaH
wnütezekélme eD
Yréeb ,"av lohrákA
erdnE paP

„Messze vagy! – közöttünk
Határtalan a tér;
De emlékezetünk
Akárhol vagy, beér”
Pap Endre

1335 !álaT

Talány 121

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

ikalav si lüklén ődüT

Tüdő nélkül is valaki

.inló% wnázzoh dut lőri%%eM
,tatzú'úble sé víh ajgnaH
.da totanáb sé tömörÖ

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Messziről tud hozzánk szólni.
Hangja hív és elbúcsúztat,
Örömöt és bánatot ad.

Kispest, 2001. december 2.

,%el mevdeq ój ramah uccUy
,meledner bbávot si nÉ
si násáldap mazáh a "oH
YXne"el tto a/re" ráp "E
rezjahlefpiQ

„Uccu hamar jó kedvem lesz,
Én is tovább rendelem,
Hogy a házam padlásán is
Egy pár gyertya ott legyen!”
Kipfelhauser

11335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 122
(szájhagyomány alapján)

,a/re" clo! gé nabábo% "E

Egy szobában ég nyolc gyertya,

.avti! nav iq walba za mÁ

Ám az ablak ki van nyitva.

,tamráh lóbba le tlo tazuH
xtahtál ta!áh ,péleb ikA

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Huzat olt el abból hármat,
Aki belép, hányat láthat?

Kispest, 2001. december 5.

Ami feltűnő, az soha
nem lehet finom is

ahos za ,őnűtlef imA
si monif tehel men

111335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

:meremsi na"ohA

Talány 123
(szájhagyomány alapján)

Ahogyan ismerem:

.meret lóbgam i'iQ

Kicsi magból terem.

tetzötlö námrof"E

Egyformán öltöztet

.tepénzöq sé t+áriQ

Királyt és köznépet.

,%e%el "av "av imráB

Bármi vagy vagy leszesz,

.%ev men ebtetnikeT

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Tekintetbe nem vesz.

Kispest, 2001. december 8.

,séveq roksám ,wos lút ahéN
sélesivdnog a ?ppékimén

Néha túl sok, máskor kevés,
némiképp' a gondviselés

1111335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

tete sé a!a "e tatI

Talány 124
(szájhagyomány alapján)

Itat egy anya és etet

.tekemre" reze gem rezE

Ezer meg ezer gyermeket.

;ile!le djam ,lálpát bbőlE

Előbb táplál, majd elnyeli;

xitehet tze "oh ,tehel iQ

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Ki lehet, hogy ezt teheti?

Kispest, 2001. december 11.

,woza wenejlÉy
.wozagi wikA
,woza men wikA
YXwozag wene"eL
őtnö%öklef

„Éljenek azok,
Akik igazok.
Akik nem azok,
Legyenek gazok!”
felköszöntő

2335 !álaT

Talány 125

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

:tagzatu révtset "éN

Négy testvér utazgat:

,dala% not+of wi"E

Egyik folyton szalad,

,gidnim t%éme wisáM

Másik emészt mindig,

,wi%i widamrah A

A harmadik iszik,

;sö//üf wide"en A

A negyedik füttyös;

xső "én e tehel iQ

Ki lehet e négy ős?

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. december 14.

„Tünnek évek, jőnek évek,
Köd s homályra fény derül.
A leszállott esti csillag
Reggel újra felderül”
Bajza

,wevé wenőj ,wevé wennüTy
.lüred !éf ar+ámoh s döQ
galli' itse ttollá%el A
Ylüredlef arjú leggeR
azjaB

12335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,nabgáliv a díh na+o naV

Talány 126
(szájhagyomány alapján)

Van olyan híd a világban,

.nav ettölöf zív a lohA

Ahol a víz fölötte van.

,molagrof a ráj attalA

Alatta jár a forgalom,

.motahtál ah ,moládo'geM

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Megcsodálom, ha láthatom.

Kispest, 2001. december 17.

_ le jrésiq ,ho xe-%résiklEy
;gimorís _ ,e%%em za 'niN
lejjé süred eb dzolo/áf S
Ywidomlá tto djam ikA
!arA

„Elkisérsz-e? oh, kisérj el –
Nincs az messze, – síromig;
S fátyolozd be derüs éjjel
Aki majd ott álmodik”
Arany

112335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 127
(szájhagyomány alapján)

Yxnezít ,sök'ö ,wetnem ávoHy

„Hová mentek, öcskös, tízen?”

Xme%ih evtöq xwnánlov nezíTy

„Tízen volnánk? kötve hiszem!

,nai!!agém wnénnel ah"oH
,nai!!adnim re%léf gém geM

Hogyha lennénk mégannyian,
Meg még félszer mindannyian,

_ Xmeken ,má/áb ,itehihlE _

– Elhiheti, bátyám, nekem! –

Y .nezít lazza wnénnel rokkA

Akkor lennénk azzal tízen. ”

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. december 20.

,weltere% tnim ,modnom meNy
xtó% arra wénlel loH
zeré ika ,zeré meN
Ytótahdnom lakkava°
itramsöröV

„Nem mondom, mint szeretlek,
Hol lelnék arra szót?
Nem érez, aki érez
Szavakkal mondhatót”
Vörösmarty

1112335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,i'iq ajá% ,nav asah "aN
.itlötelet ah ,emörÖ

Talány 128
(szájhagyomány alapján)

Nagy hasa van, szája kicsi,
Öröme, ha teletölti.

,aglod a za ,paq inni aH

Ha inni kap, az a dolga,

.ardomá% tza ajtívajgeM

Megjavítja azt számodra.

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. december 23.

xsiQ gerö za ttodnom tiMy
YXsi wnu"i ,wnü"e wa' eN
arsávi sávíhlef

„Mit mondott az öreg Kis?
Ne csak együnk, igyunk is!”
felhívás ivásra

11112335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,lat%aram tti teze!!em wéQ
,lat%a anrab nav attalA
;lat%agivgem %orba dlöz a S
xlad siq a ze tahló% lőriM

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Talány 129
(szájhagyomány alapján)

Kék mennyezet itt marasztal,
Alatta van barna asztal,
S a zöld abrosz megvigasztal;
Miről szólhat ez a kis dal?

Kispest, 2001. december 26.

„ … – mert veszendő
Mindig a földi kincs;
A szellem az, s mit ez bír,
Minek rablója nincs”
Garay

ődne%ev trem _ … y
;'niq idlöf a gidniM
,ríb ze tim s ,za melle% A
Y'nin ajólbar weniM
iaraG

3335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 130
(szájhagyomány alapján)

, ?ólav im? ,nav imalav aH

Ha valami van, 'mi való' ,

.ótahlálat wo"av men ttO

Ott nem vagyok található.

nebébe= ?%%ö sudloq a mÁ

Ám a koldus össz' zsebében

.ne%ége rám wo"av enneB

Benne vagyok már egészen.

,ótahgof men lezzéq mehreT

Terhem kézzel nem fogható,

.ót%amo! sé zéhen sigéM

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Mégis nehéz és nyomasztó.

Kispest, 2001. december 29.

Xrob a tti ,ráhop a ttOy
YXroknednim ze lat%agiV
'ánatój itárab

„Ott a pohár, itt a bor!
Vigasztal ez mindenkor!”
baráti jótanács

13335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 131
(szájhagyomány alapján)

,agárd nenév ,ó'lo najfI

Ifjan olcsó, vénen drága,

.am ár ne'nin gém re%nellE

Ellenszer még nincsen rá ma.

,ótahtál men ed ,"av enneB

Benne vagy, de nem látható,

.óh i+avat a tnim ,winűt S

S tűnik, mint a tavalyi hó.

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. január 8.

,%tehrémlef tnednim lammá°
%tehtrésgem tikráb laddá%

Számmal mindent felmérhetsz,
száddal bárkit megsérthetsz

113335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,widokavic ólunat téQ
.tíllá tsám-tsám őtteq a dniM
,ttölöf sédréq "e wanzátiV
:bböt a wi+em lüzöq má% téQ
,ede"enmoráh wenőtteQ
xelef a bböt wanmoráh "aV

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Talány 132
(szájhagyomány alapján)

Két tanuló civakodik,
Mind a kettő mást-mást állít.
Vitáznak egy kérdés fölött,
Két szám közül melyik a több:
Kettőnek háromnegyede,
Vagy háromnak több a fele?

Kispest, 2002. január 8.

,metezif men gem ah"oHy
YXmeven a ne"el tucnuh
akédaráz lévelsóda

„Hogyha meg nem fizetem,
huncut legyen a nevem!”
adóslevél záradéka

1113335 !álaT

Talány 133

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,ak'árfic sé eki'iQ

Kicsike és cifrácska,

.ajrájeb togáliv A
,előleb nav bbo"an aH
.er!ége% %ezén mes áR

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

A világot bejárja.
Ha nagyobb van belőle,
Rá sem nézesz szegényre.

Kispest, 2002. január 8.

wenkerebme "oh ,arra ótlém a za wa~y
Ysi inláglo% dut ika ,nojlo'narap
gászagi igér

11113335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

„Csak az a méltó arra, hogy embereknek
parancsoljon, aki tud szolgálni is”
régi igazság

Talány 134
(szájhagyomány alapján)

,nav agof ráp wanáglo% "E

Egy szolgának pár foga van,

.nabkoras a llá eri!bböT

Többnyire áll a sarokban.

,wizehégem nebzöq ah"oH
.wi%e tá"árt ,táné% ,támla°

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Hogyha közben megéhezik,
Szalmát, szénát, trágyát eszik.

Kispest, 2002. január 12.

,lovát "av ázzoh "av lezöQ
lozáfgem "av ,%gégem "av

Közel vagy hozzá vagy távol,
vagy megégsz, vagy megfázol

23335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,wi%e wi"e ,nav révtset téQ
.gidnim lőbbe lluh wa' zamA

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Talány 135
(szájhagyomány alapján)

Két testvér van, egyik eszik,
Amaz csak hull ebből mindig.

Kispest, 2002. január 12.

Tenni akarsz? Gyürkőzzél neki!
Dolgod Isten is megsegíti

Xiken lézzőkrüˇ x%raka inneT
itígesgem si netsI dogloD

123335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,lad men ed ,ravaz tedne~
.ladihtá si teke"eH

Talány 136
(szájhagyomány alapján)

Csendet zavar, de nem dal,
Hegyeket is áthidal.

,ló% to"an ,aksup a tniM

Mint a puska, nagyot szól,

.lój dodut ,nav "í an%aH

Haszna így van, tudod jól.

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. január 12.

,őlekőle +imráb ,!átipaq treMy
Yőlevűmdlöf 'nin ah"oh ,anlov meN
retéP nóredlaQ aqraB

1123335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,nabdazá% a ,lánkánotaQ
.nav won'narap sodazá% "E
%el "andah téq s "andahőf "E
.zehsette+eht%it tékneziT
,wannav na!áh "oh ,za sédréQ
waúgnarbba!o'ala aH
,nebböt wannav re%zít neppÉ
xnebgés"e za settelef tniM

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

„Mert kapitány, bármily előkelő,
Nem volna, hogyha nincs földművelő”
Barca Calderón Péter

Talány 137
(szájhagyomány alapján)

Katonáknál, a században,
Egy százados parancsnok van.
Egy főhadnagy s két hadnagy lesz
Tizenkét tiszthelyetteshez.
Kérdés az, hogy hányan vannak,
Ha alacsonyabbrangúak
Éppen tízszer vannak többen,
Mint felettes az egységben?

Kispest, 2002. január 12.

,ó% imlatah tetnüb men aH
óríb a srát %el wanrotaL

Ha nem büntet hatalmi szó,
Latornak lesz társ a bíró

11123335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,náját wnuzáh óríb a Ő
.nájá% iq nöj mes ó% "e ráB
_ ój a ze sé _ etelétÍ
.óljaher%ér men "oh ,sotziB

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Talány 138
(szájhagyomány alapján)

Ő a bíró házunk táján,
Bár egy szó sem jön ki száján.
Ítélete – és ez a jó –
Biztos, hogy nem részrehajló.

Kispest, 2002. január 15.

,le%e tim ,gem ddnoMy
Y"av iq ,modnomgem s
nerává°-ájirB .A

„Mondd meg, mit eszel,
s megmondom, ki vagy”
A. Brillat-Savarin

111123335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 139
(szájhagyomány alapján)

:sátokla ttokar ebtreQ

Kertbe rakott alkotás:

.sájot "an űgréq sékrü°

Szürkés kérgű nagy tojás.

_ Xój a má za _ asúh !éfpaN

Napfény húsa – az ám a jó! –

.ótaht%a"of evtüs gelőF

Főleg sütve fogyasztható.

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. január 15.

,ttala pan a bbazagi 'niNy
Ydalah ,widokrapi ikA
akódnom ipén

„Nincs igazabb a nap alatt,
Aki iparkodik, halad”
népi mondóka

33335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,dalah si ő ,we"em né aH
.daram neb+eh ,wollágem aH
,"an gem i'iq előleb naV
."ah takomo! wereq ,órpA

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Talány 140
(szájhagyomány alapján)

Ha én megyek, ő is halad,
Ha megállok, helyben marad.
Van belőle kicsi meg nagy,
Apró, kerek nyomokat hagy.

Kispest, 2002. január 15.

A mában élő gyerek nem tudja,
hogy a szülő a jövőnek szánja

,ajdut men were" őlé nabám A
ajná% wenővöj a őlü% a "oh

133335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,aknal a gem wilet laggnaH
.ajgnarahaf ődre ló% aH

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

Talány 141
(szájhagyomány alapján)

Hanggal telik meg a lanka,
Ha szól erdő faharangja.

Kispest, 2002. február 15.

lánsáláv ajtísotzib gássazáh A
tsát%ogem ino"av a

A házasság biztosítja válásnál
a vagyoni megosztást

1133335 !álaT

Talány 142

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,sákal zít a tlü%éklE

Elkészült a tíz lakás,

.sátavasákal a nöJ

Jön a lakásavatás.

,tako'luq a si wázzoH

Hozzák is a kulcsokat,

.barad zít nákiraq "E

Egy karikán tíz darab.

,aludéc a wiz!áiH
.adzag a tahtagoláV

Hiányzik a cédula,
Válogathat a gazda.

,nese%%ö lleq abórp !áH

Hány próba kell összesen,

xne"elgem pennü za "oH

Hogy az ünnep meglegyen?

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. február 15.

ótahgoflef ecnedemó%ú zA
si wan+átratzív

Az úszómedence felfogható
víztartálynak is

11133335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,delelgem nebzívregneT
.deleté sejlet lezzE
,tehel si ttala dlöf A
.teziv a no"an iléf S

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

Talány 143
(szájhagyomány alapján)

Tengervízben megleled,
Ezzel teljes ételed.
A föld alatt is lehet,
S féli nagyon a vizet.

Kispest, 2002. február 19.

itnemtú za léngéssebes so!oziB
%el sétíreq lóbkáf

Bizonyos sebességnél az útmenti
fákból kerítés lesz

111133335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,wáf zará% neleftú zA
.gá wa'men ,'nis wüleveL

Talány 144
(szájhagyomány alapján)

Az útfelen száraz fák,
Levelük sincs, nemcsak ág.

wisám-wi"e wizokaroS

Sorakozik egyik-másik

.giá=inaQ lótádrávsiQ

Kisvárdától Kanizsáig.

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. február 19.

,le tevöq men tábih "an géselef A
letevöq men s ,wizotrat "oh ,ajdut ah

233335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

Ha testvérem férje,

erévtset mejréf a S

S a férjem testvére

;+éme% a zana"U

– Aki most másutt él –
Ugyanaz a személy;

e-tehel nabólaV

Valóban lehet-e

nebtelé za rokkA

Akkor az életben

ajápan merévtseT

Testvérem napája

xasrát a wanmapI

Ipamnak a társa?

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

even igér sópa za _ api
even igér só!a za _ apan

Talány 145

,ejréf merévtset aH
_ lé ttusám tsom ikA _

tazára"aM

A feleség nagy hibát nem követ el,
ha tudja, hogy tartozik, s nem követel

Kispest, 2002. február 24.

Magyarázat
ipa
– az após régi neve
napa – az anyós régi neve

Az időskorúak gépkocsivezetőjét
ma mentősnek nevezik

téjőtezevi'okpég waúroksődi zA
wizeven wensőtnem am

1233335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 146
(szájhagyomány alapján)

,adál ttoku' neblezöktÚ

Útközelben csukott láda,

.avrázeb tlúm a nav adO

Oda van a múlt bezárva.

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. február 24.

,i%ih tza iknednim lánsátíllá°
tehret bbo"an a i%iv ő "oh

Szállításnál mindenki azt hiszi,
hogy ő viszi a nagyobb terhet

11233335 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

,nebécnip "e wannav wódroH

Talány 147
(szájhagyomány alapján)

Hordók vannak egy pincében,

.neppé wanráv arsátíllá°

Szállításra várnak éppen.

,elet nav téh lőb"eno%uH

Huszonegyből hét van tele,

.elef wentéh s ,neserü téH

Hét üresen, s hétnek fele.

le wájtíllá% ni'oq moráH

Három kocsin szállítják el

.lessélehret+ús sonozA

Azonos súlyterheléssel.

,táh _ őlne"e si wumá% A

A számuk is egyenlő – hát,

.tá őtehtlöt mes wéda+of S

S folyadék sem tölthető át.

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. március 1.

so!ára nattotídrof molanu zA
lavámá%tél meráh a

Az unalom fordítottan arányos
a hárem létszámával

111233335 !álaT

Talány 148

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

,ajátibób söröV

Vörös bóbitája,

.agrás ajú/nakraS
,ólras nebékeneF
.ólra" mes alláka°

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Sarkantyúja sárga.
Fenekében sarló,
Szakálla sem gyarló.

Kispest, 2002. március 1.

Az erény a hűségig fokozható

ótahzokof gigésűh a !ére zA

1111233335 !álaT

Talány 149

|nájpala !ámo"ahjá%\

(szájhagyomány alapján)

wenőnem-wenővöJ

Jövőnek-menőnek

.tegnö%öq ,tjú! tezeQ

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Kezet nyújt, köszönget.

Kispest, 2002. március 6.

rá! zará% a itlöt loH
xtelet sok'ul a

Hol tölti a száraz nyár
a lucskos telet?

45 !álaT
|nájpala !ámo"ahjá%\

Talány 150
(szájhagyomány alapján)

,dará ah ,ó+of téQ

Két folyó, ha árad,

;dalán ne"el no%áV

Vászon legyen nálad;

wansádará za treM

Mert az áradásnak

.tatág tev rebme tÖ

Öt ember vet gátat.

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. március 6.

Kis magyarázat a versekhez
A mottók

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

Népmese
Néprege
Hitrege
Csodarege
Monda

–
–
–
–
–

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

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