Nyíri Attila:

Meghatározásaim
Az élet egyirányú utca, ahol megállhatsz, de visszafelé már nem mehetsz.
Az egészséges embernek sok kívánsága van, a betegnek csak egy.
A szú bosszúja a lyuk, a halé a szálka.
A tudatlanság ősrengetegében tudásunk az első fa.
Télen a lakást a meleg színek sem fűtik be.
A szerelem a lét teljességéhez tartozó eszményi valóság.
Utazásnál az embereket csak az utak iránya köti egymáshoz.
A látható űrt térnek hívják.
Ismerkedésnél két kérdőív találkozik.
Nemcsak a kenyér lelke a kovász.
A lavinát is hópihék alkotják
Az emlékezet a feledés kútjából kiemelt gondolat.
Az élet lényege: boldogítani, és úgy boldogulni.
A sarat bármilyen magasra dobod fel, mindig visszahull oda, ahová való.
A félelem ikertestvére a szeretet.
A társadalom hanyatlása a torzulás.
Aki a múltban rekedt, jelenről beszél; aki a jövőben él, annak múlt a jelen.
Másokkal vitatkozik a buta, önmagával az okos.
A Nap élő hidrogénbomba.
A lélek, mint az egyéniség meghatározója, kifejezésre jut a művészetekben.
Hosszú betegségnek halál a vége, és a hosszú egészségnek?
Az élet olyan per, amelyben már megszületett a ítélet.
A hallgatás jó nyelvérzékre vall.
A szatíra nem nőnemű szatír.
A szép – érzékelhető vagy csak a bensőre ható és viszonyt kialakító – természeti és
művészi vagy erkölcsi és értelmi élmény.
A csigaházak nem változtatnak a beléjük költözött rákon.
A halhatatlanság az emberi emlékezőképesség kiterjesztése.
A giccs alacsonyrendű igényeket kiszolgáló értéktelen mű, művészi álarcban.
Kevés ember él, a legtöbb van.
A hazugság útja többféle lehet, az érdeknélküli igazságé csak egy.
Amit elhallgattál, nem kell megismételned.
A valóság a színes álom fehér-fekete változata.
Az álom a leggonoszabb kerítő.
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Mindenkivel csak egyszer fordul a kocsi a temetőben.
Az idő olyan, mint szél a vízen: ráncokat hagy.
A hála nem azonos a szerelemmel.
A térlátás nem függ a dioptriától.
Az idő nem születik idő előtt.
Ahogy fogynak az éveink, úgy nőnek az emlékeink.
Az Ős-Egy az összlét előtti, alatti és utáni mindenség létezési módjának, irányának és
ütemének szüntelenül változó és ellentétekkel egységes, de sokszínűséggel tarkított útja, amelyen haladva ott van egyedül és változatlanul, de örökkévalóan és
meghatározatlanul a valós dolgok mögött.
A viselkedés az elvárás és szokás együttese.
Külföldre az útlevélen kívül a sorsunkat is magunkkal visszük.
A művészet lelki megnyilatkozás, amely az ember és környezeti viszonyát sűríti
hajlama által a szép és leírhatatlan megvalósítására.
Az Egy az a végtelen, amelyben a más a végtelennek csak alkotó eleme.
Az értelem színképében együtt van a tudattalan, a tudatos és a tudat feletti.
A tavasz a tél figyelmetlensége.
A zene életrekelt költészet.
Egy csepp olaj többet ér, mint két rossz szakmunkás.
A tárgyak kihívására a válasz: a szórakozottság.
A művészi kifejezőképesség, a „szent őrület” neve: az ihlet.
Bármilyen drága a fésű, nem tud segíteni azon, aki már megkopaszodott.
Az agglegény olyan ember, aki tanult az apja hibájából.
A butaság egyéni vagy csoportos értékítélet a lét, viselkedés és kijelentés alacsony szintjéről.

A tánclépés rím a zene költészetében.
A családi tűzhely lángja a vágy, parazsa a szeretet.
Az előre széttépett képet kirakósjátéknak hívják.
A látszat fenntartása függ a szomszédok érdeklődésétől.
A fiatalság tettrekészségéhez az öregség adja a tapasztalatot.
Az ember a világban egész, csak fejlődése biztosított.
Ha másokat szeretsz, megférsz önmagaddal is.
A férfi boldogsága: akarok, a nő boldogsága: akar.
Az emberi tartást nem biztos, hogy csak a fűző biztosítja.
A legveszélyesebb hazugságok azok, amelyek hasonlítanak az igazságra.
A jó mesét előbb elhisszük, mint bármilyen igazságot.
A tizenkettes szám a lét és az idő teljességét adja.
Az értelem kisebbik gyermeke a rejtvény, nagyobbik a bölcselet.
A cél addig nagy, amíg el nem érjük.
A világmindenség azért ilyen, mert a semmiből készült.
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A házasság olyan szerződés, amelynek csak a borítóját ismerjük.
A zagyva beszéd olyan, mint levesben a betűtészta.
Késő bánat nem hoz jót, idején kövess jó szót!
A hízelkedő dícsér, de tanácsa mit sem ér.
Nem él bolond a gyönggyel, tudás csak a bölcsnek kell.
A biológiai lét az élet lázadása a halál ellen.
Magad lehetsz és nagy, ha tudod, hogy ki vagy.
Az emberi gondolkodás egy és oszthatatlan.
A szellemi folyamatok mögött anyagi folyamatok állnak.
Női arcon lehet-e szebb szemrevaló, mint egy könnycsepp?
A gyógyítás javítja, a háború rontja a halálozási arányt.
A homálynak kisebb helyre van szüksége, mint a ködnek.
A csoda megmagyarázhatatlan valóság.
A kifejezés megvalósult gondolat.
A vízityúk nem felnőtt vízicsibe.
A hal horgászonként mást és mást jelent.
Valami kezdődhet úgy is, hogy a másik visszaüt.
A vágy jóval a lehetőség előtt jár.
A mában élő gyerek nem tudja, hogy a szülő a jövőnek szánja.
A házasság biztosítja válásnál a vagyoni megosztást.
Az úszómedence felfogható víztartálynak is.
Bizonyos sebességnél az útmenti fákból kerítés lesz.
Az unalom fordítottan arányos a hárem létszámával.
Az idő a tér csapdájában él.
A sors a születés és a halál között a jelenben elrendelten élő létforma körülményeinek
lehetséges alakítása.
A félelem a világmindenségben ható szervezett irányítással működő élet felszámolására
irányuló törekvés.
Az alkalmazkodás az együttélés körülményeinek feltételeihez való ésszerű hozzáállás.
A tudomány módszerezett ismeretek összessége.
A rész az egész fogyatékossága.
Az elcsépelt szóvirág a nyelv üresjárata.
A házasember felismerhető a lábtörlő használatáról.
Hiába van a szép szó, az ellenség nem lesz jó.
Tűrhetővel együtt élj, rossz cserével jön veszély.
A tökéletesség maga úgy valami, hogy más tökéletességét nem keresi.
A földi lét egy hosszú utazás rövid állomása.
A sötétség is fénysebességgel terjed.
Az élet első fele arra is jó, hogy elrontsuk vele a másikat.
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Sötétben bármely csúcsról ugyanaz a kilátás tárul.
Az igazságosság tisztességesen a mindenség, tisztességtelenül a hatalom erejének
viszonylagos elve.
Nem mindig az orvos az oka annak, hogy a beteg meghal.
Az élet megrövidítésének legkellemesebb módja az alvás.
Aki hallgat, nem biztos hogy bölcs, lehet néma is.
Némely ember csak azért él, hogy gazdagon halhasson meg.
A tudományos fantasztikum jövőt jósoló mese.
A növő Hold: „D”-agad, a fogyó Hold: „C”-sökken.
Az évszakok negyedévre terveznek.
A nő a férfiban a jövőt látja, a férfi a nőben a múltat.
A köd átláthatatlan halmazállapot.
A semmi a meghámozott léggömbhöz hasonlít.
A szegfűt sokszor csak a drót teszi piacképessé.
A színtévesztő is tudja, hogy a villanyrendőrön a piros van felül.
A végtelenség útvesztőjébe csak a képzelet repülhet.
A lélek készsége az anyanyelv, játéka a beszéd.
A mondat a beszédnek és az írásnak az az érthető, zárt gondolati egysége, amelyet a
beszélő és az író – szóban vagy szavakban – egyszerre elkülönülten közöl.
A stílus a szavak helyes megválasztásán alapuló kifejezési mód.
Az anyag a világegyetemben egymással kölcsönhatáson alapuló, egyensúlyban lévő
belső energiájú (rezgés) és tömegű részecske (gömböcske) vagy részecskerendszer
(test),

amely különböző behatások által életrekeltve igyekszik – mozgó tömegű
részecskékkel (hullámkeltés, sugárzás stb.) – visszanyerni korábbi állapotát.
A számítógép erkölcs nélküli adathalmaz.
Ha egy ujj a jövőbe mutat, az ostoba az ujjat nézi.
A rossz orvos kezel, a jó pedig gyógyít.
Nem mindegy, látsz vagy vakon baktatsz át az életúton.
Az isten(ek) az Ős-Egynek van(nak) alárendelve.
A német és angol „szárnyas szavak” kifejezés elmarad a magyar „szállóige” mögött.
A műveltség olyan öröklött és szerzett adottság, amely lehetővé teszi az emlékezőtehetséggel rendelkező számára a megszerzett ismeretek felhasználását és
a meg nem szerzett ismeretek iránti fogékonyságot.
A rettegés és szorongás iszonyatában a felfokozott gyávaság félelemmé válik.
A fiatal a világmegváltást a végtelen hosszú jövőnek szánja, de közbejön a minden
másképpen van, és megöregedve nagyon is rövidnek látja a múltat.
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:alitta irIN

miasAzorAtahgem
.Stehem men rám élefaSSiv ed ,StahllAgem loha ,actu UNAriGe telE za
.Ge KaC Kengeteb a ,nav agAsnAvIł Kos Kenrebme segEsSEge za
.aklAS a Elah a ,KuL a ajUSSob US a
.af Qsle za KnusAdut nebEgetegnersQ gAsnaltadut a
.eb KitWf mes KenIS gelem a tsAkal a nelEt
.gAsOlav iNEmSe Ozotrat zehEgEssejlet tEl a melereS a
.zohsAmGe itqł aNAri Katu za KaC tekerebme za lAnsAzatu
.KájvIh KenrEt trW OtahtAl a
.KizoklAlat vIQdrEł tEł lEnsEdekremsi
.Sávoł a eklel rENeł a KaCmen
.Kájtokla KéhipOh si tAnival a
.talodnog tlemeił lObAjtUł sEdelef a tezekElme za
.inlugodlob GU sE ,inatIgodlob :egeNEl telE za
,ado lluhaSSiv gidnim ,lef dobod arsagam neLimrAb taras a
.Olav Avoha
.tetereS a erEvtsetreki melelEf a
.sAluzrot a asAltaNah moladasrAt a
Kanna ,lE nebQvöj a ika ;lESeb lQrnelej ,tdeker nabtlUm a ika
.nelej a tlum
.soko za lavAgamnq ,atub a Kizoktativ lakkosAm
.abmobnEgordih QlE pan a
a tuj ersEzejefił ,ajOzorAtahgem gEsinEGe za tnim ,KelEl a
.nebketeSEvWm
?KengEsSEge USSoh a sE ,egEv a lAlah KengEsgeteb USSoh
.telEtI za ttetelwSgem rAm nebLema ,rep naLo telE za
.llav erkEzrEvleN Oj sAtagllah a
.rItaS WmenQn men arItaS a
_ OtIkalaił tNoSiv sE Otah erQsneb KaC Gav QtehlekEzrE _ pES a
.Némlé imletré sé iClökre Gav iSévűm sE iteSEmret
.nokAr ttqzqtlqł KwjEleb a KantatzotlAv men KazAhagiC a
.esEtSejretił gessepEkQzekElme irebme za gAsnaltatahlah a
.nabcralá iSévWm ,Wm neletkEtrE OlAgloSił tekeNEgi WdnerNoCala CCig a
.nav bbqtgel a ,lE rebme sEveł
.Ge KaC égAszagi ilwklEnkedrE za ,tehel elEfbbqt ajtU gAsguzah a
.denletémsigem lleł men ,lAttagllahle tima
.atazotlAv etekef-rEhef molA senIS a gAsOlav a
.QtIreł bbaSonoggal a molA za
.nebQtemet a iCoł a ludrof reSGe KaC leviknednim
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.Gah takocnAr :nezIv a lES tnim ,naLo Qdi za
.lemmelereS a sonaza men alAh a
.lOtAirtpoid a ggwf men sAtAlrEt a
.ttQle Qdi KitelwS men Qdi za
.KniekElme za KenQn GU ,Knievé za KanGof Goha
-ájdóm isEzetEl gEsnednim inAtu sE ittala ,ittQle tElSSq za Ge-sQ za
ed ,segEsGe lekketEtnelle sE OzotlAv lwneletnwS KenEmetw sé Kan
sé lwdeGe nav tto avdalah neLema ,ajtU ttotIkrat leggEsWnISkos
sóav a lunaltazorAtahgem sE naOlavEkkqrq ed ,lunaltazotlAv
.ttqgqm Koglod
.esettwGe sAkoS sE sArAvle za sEdeklesiv a
.KwSSiv lakknugam si taknusros a lwvIł nelEveltU za erdlqflwł
táNoSiv itezeNrqł sE rebme za Lema ,sAzoktaliNgem iklel teSEvWm a
.arAsAtIsOlavgem naltatahrIel sE pES a latlA amaljah itIrWs
.emele Otokla KaC KenneletgEv a sAm a nebLema ,neletgEv a za Ge za
tadut a sE sotadut a ,nalattadut a nav ttwGe nebEpEknIS meletrE za
.ittelef
.egEsneltemleGif lEt a Savat a
.teSEtlqł tlekertelE enez a
.sAknumkaS SSor téł tnim ,rE tebbqt jalo ppeC Ge
.gAsttozokarOS a :SalAv a arAsAvIhił KaGrAt a
.telhi za :even ˇtelwrQ tneS” a ,gEssepEkQzejefił iSEvWm a
.ttodoSapokgem rAm ika ,noza inetIges dut men ,WsEf a agArd neLimrAb
.lObAjAbih ajpa za tlunat ika ,rebme naLo Négelgga za
-ejił sé sédeklesiv ,tEl a telEtIkEtrE sotropoC Gav inEGe gAsatub a
.lőréjtniS NoCala sétnel
.nebEteSEtlqł enez a mIr sEpElcnAt a
.tetereS a aZarap ,Gáv a ajgnAl LehzWt idAlaC a
.KájvIh KankEtAjsOkarił tepEł ttepEttES erQle za
.lQtEsEdQlkedrE KodESmoS a ggwf asAtratnnef taStAl a
.totalatSapat a ajda gEsgerq za zehEgEsSEkerttet gAslataif a
.ttotIsotzib esEdQljef KaC ,Sége nabgAliv a rebme za
.si laddagamnq SrEfgem ,StereS takosAm ah
.raka :agAsgodlob Qn a ,Koraka :agAsgodlob ifrEf a
.ajtIsotzib QzWf a KaC Goh ,sotzib men tsAtrat irebme za
.argászagi za KanatIlnosah KeLema ,Koza KogAsguzah bbeseLESevgel a
.togAszagi neLimrAb tnim ,KwSSihle bbQle tEsem Oj a
.ajda tégEssejlet Qdi za sE tEl a mAS setteknezit a
.teleClqb a KibboGan ,Névtjer a ekemreG Kibbesił meletrE za
.KwjrE men le gIma ,Gan gidda lEc a
.tlwSEł lQbimmes a trem ,neLi trEza gEsnednimgAliv a
.Kwjremsi tAjOtIrob a KaC KenLema ,sEdQzreS naLo gAssazAh a
.atSEtWteb a nebsevel tnim ,naLo dESeb avGaz a
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!tOS Oj ssevqł nEjedi ,tOj zoh men tanAb QsEł
.rE mes tim aCAnat ed ,rECId QdeklezIh a
.lleł KenClqb a KaC sAdut ,leGGnqG a dnolob lE men
.nelle lAlah a asAdazAl telE za tEl iaigOloib a
.Gav ił Goh ,dodut ah ,Gan sé Stehel dagam
.naltatahtSo sE Ge sAdoklodnog irebme za
.KanllA KotamaLof igaNa ttqgqm KotamaLof imelleS a
?ppeCNNqł Ge tnim ,OlavermeS bbeS e-tehel nocra iQn
.tNAra isAzolAlah a ajtnor UrobAh a ,ajtIvaj sAtIGOG a
.Kendqł a tnim ,egEskwS nav erLeh bbesił KanLAmoh a
.gAsOlav naltatahzAraGamgem adoC a
.talodnog tlusOlavgem sEzejefił a
.ebiCizIv ttQnlef men KuTizIv a
.tnelej tsAm sé tsAm tnEknoSAgroh lah a
.twaSSiv KisAm a Goh ,si GU tehdQdzeł imalav
.rAj ttQle gEsQtehel a lavOj GAv a
.ajnAS KenQvqj a QlwS a Goh ,ajdut men KereG QlE nabAm a
.tsAtSogem inoGav a lAnsAlAv ajtIsotzib gAssazAh a
.si KanLAtratzIv Otahgoflef ecnedemOSU za
.Sel sEtIreł lObkAf itnemtU za lEngEssebes soNozib
.lavAmAStEl merAh a soNAra nattotIdrof molanu za
.lE nabAjAdpaC rEt a Qdi za
-tél őlé netlednerle nebnelej a ttqzqł lAlah a sE sEtelwS a sros a
.asátíkala segéstehel KenieNémlwrqł amrof
QdqkWm lassAtINAri ttezevreS Otah nebgEsnednimgAliv a melelEf a
.sévkerqt óluNári arásálomáSlef telé
ólav zehieletEtlef KenieNEmlwrqł sElEttwGe za sAdokzamlakla za
.sálláázzoh WreSSE
.egEsseSSq Keteremsi ttezereSdOm Námodut a
.agAssokEtaGof Sége za Sér a
.atarAjserw vleN a gArivOS tlepECle za
.lOrAtalAnSah QlrqtbAl a Qtehremsilef rebmesazAh a
.ój Sel men gEsnelle za ,OS pES a nav abAih
.LESev nqj levEreC SSor ,jlE ttwGe levQtehrWt
.isreł men tEgEsseztelEkqt sAm Goh ,imalav GU agam gEssetelEkqt a
.asAmollA divqr sAzatu USSoh Ge tEl idlqf a
.dejret leggEssebesNEf si gEstEtqs a
.takisAm a elev Kustnorle Goh ,Oj si arra elef Qsle telE za
.lurAt sAtAlił a zanaGu lOrCUC LemrAb nebtEtqs
a lwneletgEssetSit ,gEsnednim a nesegEssetSit gAssogAszagi za
.evle sogalNoSiv KenEjere molatah
.lahgem geteb a Goh ,Kanna ako za sovro za gidnim men
.sAvla za ajdOm bbesemellekgel KenEsEtIdivqrgem telE za
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.si amEn tehel ,Clqb Goh ,sotzub men ,tagllah ika
.gem nossahlah nogadzag Goh ,lE trEza KaC rebme LemEn
.esem OlosOj tQvqj mukitSatnaf soNAmodut a
.nekkqs- ˇc” :dloh OGof a ,daga- ˇd” :dloh Qvqn a
.Kenzevret ervEdeGen KokaSvE za
.tatlUm a nebQn a ifrEf a ,ajtAl tQvqj a nabifrEf a Qn a
.topallAzamlah naltatahtAltA dqł a
.tIlnosah zqhbmqggEl ttozomAhgem a immes a
.EssepEkcaip iSet tOrd a KaC roSkos tWfgeS a
.lwlef nav sorip a nqrQdnerNalliv a Goh ,ajdut si QtSevEtnIS a
.tehlwper telezpEł a KaC ebEjQtSevtU gEsneletgEv a
.dESeb a akEtAj ,vleNaNa za egEsSEł KelEl a
italodnog trAz ,QtehtrE za za KansArI za sE KendESeb a tadnom a
erreSGe _ nabkavaS Gav nabóS _ órí za sé őléSeb a teLema ,egésGe
.lqzqł netlwnqlwkle
.dóm isEzejefił ólupala nAsAtSalAvgem seLeh KavaS a sulIts a
-LúsneGe ,Olupala nosAtahnqClqł lassAmGe nebmeteGegAliv a gaNa za
(ekCöbmög) ekCeSér űgemöt sé (ségzer) újáigrene ősleb ővél nab
-telé latlá Kosátaheb őzöbnölüł Lema ,(tset) reSdnerekCeSér Gav
-rágus ,sétlekmálluh) lekkékCeSér űgemöt ógzom _ KiSkeGi evtleker
.tátopallá ibbároł inreNaSSiv _ (.bts sáz
.zamlahtada ilwklEn Clqkre pEgOtImAS a
.izEn tajju za abotso za ,tatum ebQvqj a jju Ge ah
.tiGOG gidep Oj a ,lezeł sovro SSor a
.notUtelE za tA Statkab nokav Gav StAl ,Gednim men
.evlednerAla (Kan)nav KenGe-sQ za (Ke)netsi zA
-óllAS” raGam a daramle sEzejefił ˇKavaS saNráS” logna sE temEn a
.ttögöm ˇegi
za iSet évQtehel Lema ,gAsttoda ttezreS sE ttqlkqrq naLo gEstlevWm a
Keteremsi ttezreSgem a arámáS őzekledner leggéstehetőzekélme
.togásNokégof itnári Keteremsi ttezreS men gem a sé tásálánSahlef
émmeleléf gásaváG ttozokoflef a nabAtaNoSi sAgnoroS sE sEgetter a
.Kiláv
-ebzöł ed ,ajnáS Kenővöj úSSoh neletgév a tsátlávgemgáliv a lataif a
Kendivör si noGan evdegerögem sé ,nav neppéksám nednim a nöj
.tatlúm a ajtál
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