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Házam – hazám 
 

mázah _ mazáH 



,matládo'gem no"an ,matráj si né tto mÁ 
matllá mes gem gidda ,matríel nátuza 

 
a=árav +eh A 

 
sáknal díle° 

,wédiv a 
,sev!ef nobmod 

.wédaka% 
 

lút nö"löv A 
_ wemer ?+im _ 

wandoksagá 
.we"eh a 

 
gikőhlef A 

,wenréle 
tákpasóh sé 

.wenlesiv 
 

a neltőhleF 
,pan irá! 

avgo+osom 
.dalah "ú 

 
,%el si geleM 

nöj ?"oha 
ózárki% a 
.nözö!éf 

 
zöröq ajéH 
,nassal pé% 

a ,nnef gebel 
.nabsagam 

 
túgá%ro zA 

ajgala% 
a wizó"íq 
.ablovát 

 
apmopní% A 
,ópakgem 

inlégödlü 
Xój enneb 

 
,nenni ná%iT 
,lút nánuD 

tsom gáliv a 
.lurátiq 

 
nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ 

                Ám ott én is jártam, nagyon megcsodáltam, 
                azután leírtam, addig meg sem álltam 
 
A hely varázsa 
 
Szelíd lankás 
a vidék, 
dombon fenyves, 
szakadék. 
 
A völgyön túl 
– mily' remek – 
ágaskodnak 
a hegyek. 
 
A felhőkig 
elérnek, 
és hósapkát 
viselnek. 
 
Felhőtlen a 
nyári nap, 
mosolyogva  
úgy halad. 
 
Meleg is lesz, 
ahogy' jön 
a szikrázó 
fényözön. 
 
Héja köröz 
szép lassan, 
lebeg fenn, a 
magasban. 
 
Az országút 
szalagja 
kígyózik a 
távolba. 
 
A színpompa 
megkapó, 
üldögélni 
benne jó! 
 
Tiszán innen, 
Dunán túl, 
a világ most 
kitárul. 
 
Égeraracsa, 2003. július 12. 



a mír a sépélcnát A 
 nebéte%étlöq enez 

 
 
 
 

cnát ra"am A 
 
 
 

,tadalef a za i'iq meN 
.ttodlogem cnát a te+em? 

inlozárbá nabáságzoM 
,torbo% seteléköt a 

 
:te%évűm si cnát a agaM 

.ete%étlöq úb s mörö 
,jáb sé melleq ,gésse"ü lleQ 

.elev lé socnát a trem 
 

,ógzom nasro" acnát ifréF 
.sállájef sé cra +omoq 

,nav néjőpí' ajraq wi"E 
.sázákob a ózgnah%%ö 

 
,sogásótlém sé segésneF 

.cnár a lü nájámzi' wa' 
,tattalum men ,görö!öq meN 

.cnát sezüt a ze tídóh 
 

,óljah na"ál acnát !ál A 
.arásátrat ek%üb má 

,iesépél wonalatgnaH 
.asázákob monif sé 

 
,gnir ejőpí' ,lurip acrA 

.aságzom a gnah%%ö sé 
,+omoq ,díle% ezüt eme° 

.arásrát a zénár ah 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       A tánclépés a rím a 
       zene költészetében 
 
 
 
 
A magyar tánc 
 
 
 
Nem kicsi az a feladat, 
'melyet a tánc megoldott. 
Mozgásában ábrázolni 
a tökéletes szobrot, 
 
Maga a tánc is művészet: 
öröm s bú költészete. 
Kell ügyesség, kellem és báj, 
mert a táncos él vele. 
 
Férfi tánca gyorsan mozgó, 
komoly arc és fejállás.  
Egyik karja csípőjén van, 
összhangzó a bokázás. 
 
Fenséges és méltóságos, 
csak csizmáján ül a ránc. 
Nem könyörög, nem mulattat, 
hódít ez a tüzes tánc. 
 
A lány tánca lágyan hajló, 
ám büszke tartására. 
Hangtalanok lépései, 
és finom bokázása. 
 
Arca pirul, csípője ring, 
és összhang a mozgása. 
Szeme tüze szelíd, komoly, 
ha ránéz a társára. 
 
 
 
Kispest, 1999. február 17. 



 ,tná% őtevgam není%lef A 
 Ytnámé" etekefy attala 

 
 
 
 

ttellem wáskoB 
 
 
 

,ődi ózjar _ ságno=ődrE 
.őgnered si gálivdloh A 

,ek'imalav eségnereD 
.eziv ót a si go+osoM 

 
,ti!árap "e őlle% a gneL 
.widózordof elé% zív A 

,nélé% sát%it etge% wáfsráH 
.!égel téq lü ,ttellem wáskoB 

 
:őtteq a dnim zirő tsázzI 

.őgevel wos itehré meN 
xtehel im "oh nabkiamlaH 

.tene%af a witegé ttO 
 
 
 

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      A felszínen magvető szánt, 
      alatta „fekete gyémánt” 
 
 
 
 
Boksák mellett 
 
 
 
Erdőzsongás – rajzó idő, 
A holdvilág is derengő. 
Derengése valamicske, 
Mosolyog is a tó vize. 
 
Leng a szellő egy parányit, 
A víz széle fodrozódik. 
Hársfák szegte tisztás szélén, 
Boksák mellett, ül két legény. 
 
Izzást őriz mind a kettő: 
Nem érheti sok levegő. 
Halmaikban hogy mi lehet? 
Ott égetik a faszenet. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. június 23. 



 ,zohcóbmog a wolmoh-tta!aHy 
 Yzohgolod a lammá-lemmí 
akódnom ipén 

 
 
 
 

nabjátléD 
(wosut%epana semír) 

 
 
 

,%réazah nődima ,rok+o za wisegeM 
.wézaf a lo=urud :trátiq ah!oq a ah 
,sádagof nelteiq :serü si sákal A 

.ságo"ar őgemer gacakeb negevü 
 

,delevet "em a/uq tsemörö tnikadO 
.desereq de+eh a na"oha ,zén er"e 
:%nehipel ávoha ,ttala af tto"ahlE 
.neki% a dlözedü űf a tto lüde"e 

 
,"an ima ,dokarel ,lénlüel ttőleiM 

."av aru dagam a ,%revehle nátuza 
,déle artnop "e-"e ,deme% a tniketiQ 

.débe za tdaramle tréima ,lo%lale s 
 
 
 

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „Hanyatt-homlok a gombóchoz, 
       ímmel-ámmal a dologhoz” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
Déltájban 
(rímes anapesztusok) 
 
 
 
Megesik az olykor, amidőn hazaérsz, 
ha a konyha kitárt: duruzsol a fazék. 
A lakás is üres: kietlen fogadás, 
üvegen bekacag remegő ragyogás. 
 
Odakint örömest kutya megy teveled, 
egyre néz, ahogyan a helyed keresed. 
Elhagyott fa alatt, ahová lepihensz: 
egyedül ott a fű üdezöld a sziken. 
 
Mielőtt leülnél, lerakod, ami nagy, 
azután elheversz, a magad ura vagy. 
Kitekint a szemed, egy-egy pontra eléd, 
s elalszol, amiért elmaradt az ebéd. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. május 28. 



 1111233345567 : moladarrof aicnarf A 
 1111233455567 : zívrá "an idege% A 

 
 
 
 

őlé%eblE 
 
 
 

melőt wétzedrékgem nakoS 
nebődnet%e wi+em "oh ,tzA 
nabnoh ra"am a gem tneleJ 
xnasotnop roq-őtnözíV A 

 
,nabrátv!öq a mattagzopaL 

matlálatgem ergév nátzA 
_ tedere za tehel ze wa~ _ 

.tezivrá "an idege% A 
 

cneliqnevtehzá%clo!rezE 
,cne!í a%iT a tlov nebvÉ 

:tlálat tima ,avlotsókgeM 
.tláb a avráj ,tatloh ,tőlÉ 

 
se!érösbah a atózA 

,semér +o men apirapzíV 
:tto ajgosus málluh wa' aM 

Xttodamátlef trem ,lé dege° 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             A francia forradalom : 1789 
             A szegedi nagy árvíz   : 1879 
 
 
 
 
Elbeszélő 
 
 
 
Sokan megkérdezték tőlem 
Azt, hogy melyik esztendőben 
Jelent meg a magyar honban 
A Vízöntő-kor pontosan? 
 
Lapozgattam a könyvtárban, 
Aztán végre megtaláltam 
 – Csak ez lehet az eredet – 
A szegedi nagy árvizet. 
 
Ezernyolcszázhetvenkilenc 
Évben volt a Tisza ínyenc, 
Megkóstolva, amit talált: 
Élőt, holtat, járva a bált. 
 
Azóta a habsörényes 
Vízparipa nem oly rémes, 
Ma csak hullám susogja ott: 
Szeged él, mert feltámadott! 
 
 
 
Kispest, 1999. február 8. 



 ,jav a bboJy 
 Yjab a tnim 
akódnom ipén 

 
 
 
 

X za zE 
 
 
 

ravaz no"aN 

Xrava'-rű' a 

,'nin rátah aH 

:raka tti sé 

xra"am daram 
 
 
 

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        „Jobb a vaj, 
          mint a baj” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
Ez az ! 
 
 
 
Nagyon zavar 

a csűr-csavar! 

Ha határ nincs, 

és itt akar: 

marad magyar? 
 
 
 
Kispest, 1998. december 23. 



 mödőnűt s woráv ttIy 
 YnödővöJ Xmázah hO 
!arA 

 
 
 
 

x bbégnöˇ 
 
 
 

,téjdlöf mázah a metere° 

.bbégnö" a ő "oh ,modut trem 
 
 
 

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            „Itt várok s tűnődöm 
             Oh hazám! Jövődön” 
      Arany 
 
 
 
 
Gyöngébb ? 
 
 
 
Szeretem a hazám földjét, 

mert tudom, hogy ő a gyöngébb. 
 
 
 
Kispest, 1996. december 31. 



 :ege!él telé zA 
 inlugodlob "ú sé inatígodlob 

 
 
 
 

%lé nabázah e aH 
 
 
 

,motárab ,%%öj nannoh ,sotnof a za meN 
,tedere za ne+im ,wöső za wiq sé 

:molálat wansotnof lút nosázamrá° 
.tedeklel nabólav lef de%et erim 

 
,morávle si delőt ,wnützöq %lé tti aH 
,de%e taknázúb :lura"am ?zzoklodnog 

,nogá%ro za neze levví% ój stígeS 
Xdezeq élef iq dstjú! sé ,aif űh "él 

 
, _ molánjas si men ed _ %lálat men te+I 

,dekenet tahda gá%rora"aM tima 
,molnája deken ,tadagam gem dlü'eB 

Xtetezmen a sé takisám a dstíges 
 

:nogáliv a etre% wi+of im ,doduT 
,telölű" zádá ,sédzüq neletrebme 

,norátah wi+oftá !!e% a ,wo'om A 
Xtevöq na"ohráb ,abdazáh ddegne en 

 
,moráh e gés"e :dála' ,azah ,netsI 

,wetelev ttü"e ek%üb wo"av erre 
,modlá tamosros a lezzéq ttete%%Ö 

.wetehel ra"am "oh ,tza atdagem trem 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Az élet lényege: 
            boldogítani és úgy boldogulni 
 
 
 
 
Ha e hazában élsz 
 
 
 
Nem az a fontos, honnan jössz, barátom, 
és kik az ősök, milyen az eredet, 
Származáson túl fontosnak találom: 
mire teszed fel valóban lelkedet. 
 
Ha itt élsz köztünk, tőled is elvárom, 
gondolkozz' magyarul: búzánkat eszed, 
Segíts jó szívvel ezen az országon, 
légy hű fia, és nyújtsd ki felé kezed! 
 
Ilyet nem találsz – de nem is sajnálom – , 
amit Magyarország adhat teneked, 
Becsüld meg magadat, neked ajánlom, 
segítsd a másikat és a nemzetet! 
 
Tudod, mi folyik szerte a világon: 
embertelen küzdés, ádáz gyűlölet, 
A mocsok, a szenny átfolyik határon, 
ne engedd házadba, bárhogyan követ! 
 
Isten, haza, család: egység e három, 
erre vagyok büszke együtt veletek, 
Összetett kézzel a sorsomat áldom, 
mert megadta azt, hogy magyar lehetek. 
 
 
 
Kispest, 1996.  február 13. 



aklá% a élah a ,wu+ a ajú%%ob ú% A 
 
 
 

sátahnelle _ sátaH 
 
 
 

,wnützöq lé tti ah ,tiknedniM 
.teze!röq a %evlüröq 

wnünzöktügem !ozib nezE 
.tehel men nálatlá”e 

 
,lammolagof a ,me%ih tzA 

,te%émret :even wen+em? 
lammolagro% wnüléa%%iV 

.teke’niq a avládreh 
 

,lavám a wa’ wnüdőröt meN 
,teknővöj a wujtál men 

wankákonu za táh gideP 
.teknüdlöf a tti wuj”ah 

 
nabbároq a djam lé na”oH 

,néketrás tteze!!e%le 
nabánohtto péllef cóg aH 

xnévt9ejret tegésgeteb 
 

:lóbtúq nednim wi+of ó%leJ 
,záh sedner ,ravdu at%it 
lóbknuravdu teteme% a S 

.tá wujdroh abdé%mo% a 
 

,wüzzőtref tedlöf a wa’ meN 
,nétni%”ú tekeziv a 

wnülőt ,nednim ”í avtít%uP 
.t!élőlé seklel ,őggüf 

 
te%érem ”e táh matlodnoG 

:tséletreq a avnugem 
te%émret a bbávot ”oh ,tzA 

.tsélehret a ajríb men 
 

t+úsne”e za wuttotnobgeM 
.teme%cnál a evpétle 

:lútneze erre %aláv A 
.WEREBME za :jaf tlahiq 

 
 
 

nabávah wele% .233334555567 ,tsepsiQ 

          A szú bosszúja a lyuk, a halé a szálka 
 
 
 
Hatás – ellenhatás 
 
 
 
Mindenkit, ha itt él köztünk, 
körülvesz a környezet. 
Ezen bizony megütköznünk 
egyáltalán nem lehet. 
 
Azt hiszem, a fogalommal, 
'melynek neve: természet, 
Visszaélünk szorgalommal 
herdálva a kincseket. 
 
Nem törődünk csak a mával, 
nem látjuk a jövőnket, 
Pedig hát az unokáknak 
hagyjuk itt a földünket. 
 
Hogyan él majd a korábban 
elszennyezett sártekén, 
Ha góc fellép otthonában 
betegséget terjesztvén? 
 
Jelszó folyik minden kútból: 
tiszta udvar, rendes ház, 
S a szemetet udvarunkból 
a szomszédba hordjuk át. 
 
Nem csak a földet fertőzzük, 
a vizeket úgyszintén, 
Pusztítva így minden, tőlünk 
függő, lelkes élőlényt. 
 
Gondoltam hát egy merészet 
megunva a kertelést: 
Azt, hogy tovább a természet 
nem bírja a terhelést. 
 
Megbontottuk az egyensúlyt 
eltépve a  láncszemet. 
A válasz erre ezentúl: 
kihalt faj:  az EMBEREK. 
 
 
 
Kispest, 1995. április 30. 



tnoh da noH 
 
 
 

tréknázaH 
 
 
 

díle% wobmoD 
nabátaljah 

matllágem-geM 
.nabánatsom 

 
,matllágem-geM 

,metdőnűtle 
leddlöf a sÉ 

.mettőne%%ö 
 

nebdnö' itsE 
,sáljarom wlah 

rahiv teheL 
.sám nálat "av 

 
,wédiv ra"aM 

;wáknal sűred 
za witjer lóJ 
.tájtnah wöső 

 
azah a zE 

,wnázah im a 
géstétös loH? 
.wnár am lurob 

 
:ra"am %%aláV 

,doraka tze 
tlocrah trézE 

xdoraq sőre 
 

,%ráj notú +eM 
,derémlef lój 
lassros a sÉ 
xdezgév na"oh 

 
,mepén ,jderbÉ 

,togáliv stjú" 
gem dsatzotláV 

Xtogáliv e 
 
 
 

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ 

       Hon ad hont 
 
 
 
Hazánkért 
 
 
 
Dombok szelíd 
hajlatában 
Meg-megálltam 
mostanában. 
 
Meg-megálltam, 
eltűnődtem, 
És a földdel 
összenőttem. 
 
Esti csöndben 
halk morajlás,  
Lehet vihar 
vagy talán más. 
 
Magyar vidék, 
derűs lankák;  
Jól rejtik az 
ősök hantját. 
 
Ez a haza 
a mi hazánk, 
'Hol sötétség 
borul ma ránk. 
 
Válassz magyar: 
ezt akarod, 
Ezért harcolt 
erős karod? 
 
Mely úton jársz, 
jól felméred, 
És a sorssal 
hogyan végzed? 
 
Ébredj, népem, 
gyújts világot, 
Változtasd meg 
e világot! 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. április 3. 



 tetzötlö eklel pén a sé wemre" a wa~y 
 Yebésötnöq se!éf esem a tnednim 
alliL rengáV 

 
 
 
 

sérétazaH 
 
 
 

Xdsereq en * azahső za lé denneB 
.naltaraka nebpén a lé bbávoT 

ajtahtál me% ikemre" tlí! argáT 
.nabtalodnog _ la””áv ólognál _ tzA 

 
Xlevví% etni%ő tésem a dsere° 

.za eklel bbe+émgel azahső zA 
Xetih wora"am a ne"el detiH 

.zagi sé godlob detelé %el "Ú 
 
 
 

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    „Csak a gyermek és a nép lelke öltöztet 
      mindent a mese fényes köntösébe” 
      Wagner Lilla 
 
 
 
 
Hazatérés 
 
 
 
Benned él az őshaza — ne keresd! 
Tovább él a népben akaratlan. 
Tágra nyílt gyermeki szem láthatja 
Azt – lángoló vággyal – gondolatban. 
 
Szeresd a mesét őszinte szívvel! 
Az őshaza legmélyebb lelke az. 
Hited legyen a magyarok hite! 
Úgy lesz életed boldog és igaz. 
 
 
 
Kispest, 2002. január 1. 



 ,tedegédnev dlet%iTy 
 YXsi neltetih ah 
lóbnároQ a tezédI 

 
 
 
 

ek'üt wnuzáH 
 
 
 

nabkopan ttozotláv ergedih neletrih A 
,ttözöq Ywotalládavy ővke"i ergelem A 

ttöjeb si wö'üt "e ,ttü"e lakkogo!ú% A 
.nabsákal a té+eh atlalgofle s ,abzáh A 

 
,t!égel etekef a er%é wüttev trájdnim meN 

,tlüle jaz ilappan a nátuim ,rokka wa~ 
.tlüreq ros arrosűm sesélepiric a sÉ 
.trémele!éq a ő táláh wnüken ttodnom "Í 

 
,lannoza ebme%e ttotuj asárí %nekiD 

:woza wnü"el im "oh ,iznelle mesevtih mÁ 
.tnéknétse _ Yné+ehzűt a ló% wö'üt wenikAy 

 
,nabnoza mezré "ú ,gedih gém wnusákal ráB 
,wopan a wedivör "oh ,lótta lünelteggüF 

.tégelem nohtto za ajtjú! si ségerrip E 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      „Tiszteld vendégedet, 
        ha hitetlen is!” 
         Idézet a Koránból 
 
 
 
 
Házunk tücske 
 
 
 
A hirtelen hidegre változott napokban 
A melegre igyekvő „vadállatok” között, 
A szúnyogokkal együtt, egy tücsök is bejött 
A házba, s elfoglalta helyét a lakásban. 
 
Nem mindjárt vettük észre a fekete legényt, 
Csak akkor, miután a nappali zaj elült, 
És a ciripeléses műsorra sor került. 
Így mondott nekünk hálát ő a kényelemért. 
 
Dickens írása jutott eszembe azonnal, 
Ám hitvesem ellenzi, hogy mi legyünk azok: 
„Akinek tücsök szól a tűzhelyén”  – esténként. 
 
Bár lakásunk még hideg, úgy érzem azonban, 
Függetlenül attól, hogy rövidek a napok, 
E pirregés is nyújtja az otthon melegét. 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. augusztus 31. 



 ,űtetüsjú men ,za golod igéR 
 űteb "e-"e zodroh tsétnelej "oh 

 
 
 
 

x airágnuH 
 
 
 

ni'oq ra"am sézlej a YHy 
,nabmolagrof izöktezmen 

zöhűteb e ,matlálatiQ 
.nav ezöq im wanra"am a 

 
,airágnuH Ł űteb YHy A 

.atda dlöflüq teven a tze 
erknü%ér "oh ,tza mezedréQ 

xazaH "ohtnim ,tsám tehtnelej 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Régi dolog az, nem újsütetű, 
   hogy jelentést hordoz egy-egy betű 
 
 
 
 
Hungária ? 
 
 
 
„H” a jelzés magyar kocsin 
nemzetközi forgalomban, 
Kitaláltam, e betűhöz 
a magyarnak mi köze van. 
 
A „H” betű → Hungária, 
ezt a nevet külföld adta. 
Kérdezem azt, hogy részünkre 
jelenthet mást, minthogy Haza? 
 
 
 
Kispest, 2004. február 14. 



inzoklodnog tnim ,inzekélme bboj ahéN 
 
 
 

entehel ne+I 
 
 
 

,negé za pan a tűF 
;erdlöf a tev tognál 

,őgevel a lötsüF 
.nebröq rám si gemer 

 
,a+ug a revehlE 

;ajkéntahgozom 'nin 
:láki=um mes wö'üT 

.abkébmo= a wijúb 
 

'nis welél ttetmereT 
,nekédiv %ége za 

egrü za nebűf wa~ 
.neb!ére' a sá+ug s 

 
ajdnog nav waniluP 

,arjá! őleled a 
:wi'őp ipí' ah treM 
.abgáliv andala% 

 
nebgél őtek%er A 

,a!áq a nnef láti% 
a lü natdaráf djaM 

.argátúq so!ágam 
 

wil%íd jah!álavrÁ 
,notnop !áhén ,tto-tti 

:ebzív a zén a+óG 
.not+of sel arákéb 

 
,nabpa%i ,nétnem traP 
,wemég a wan%álkób 

,nav llot nokujókraT 
.wepé% wen%el lótta s 

 
,at%up a ttel tlahiQ 
;arám tnűtle nednim 

őzmellej gásráviS 
.argá%rokomoh e 
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      Néha jobb emlékezni, mint gondolkozni 
 
 
 
Ilyen lehetne 
 
 
 
Fűt a nap az égen, 
lángot vet a földre; 
Füstöl a levegő, 
remeg is már körben. 
 
Elhever a gulya, 
nincs mozoghatnékja; 
Tücsök sem muzsikál: 
bújik a zsombékba. 
 
Teremtett lélek sincs 
az egész vidéken, 
Csak fűben az ürge 
s gulyás a cserényben.  
 
Pulinak van gondja 
a delelő nyájra, 
Mert ha csípi pőcsik: 
szaladna világba. 
 
A reszkető légben 
szitál fenn a kánya, 
Majd fáradtan ül a 
magányos kútágra. 
 
Árvalányhaj díszlik 
itt-ott, néhány ponton, 
Gólya néz a vízbe: 
békára les folyton. 
 
Part mentén, iszapban, 
bóklásznak a gémek, 
Tarkójukon  toll van, 
s attól lesznek szépek. 
 
Kihalt lett a puszta, 
minden eltűnt mára; 
Sivárság jellemző 
e homokországra. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. június 22. 



 ,"á apu' _ apu' _ apu~y 
 Y"áv wa' 'nin enneb anráp 
akódnom ipén 

 
nebmetreQ 

 
 
 

,wo"av nebtreQ 
wobab a loh? 

ará% ótuf 
.aráf dala% 

 
,modnog sám 'niN 

,moloroslef 
meret im "oh 

:nebéjdlöf a 
 

mo'idaraP 
,mo%i tével 

:sedé tnim ,bböt 
.segés%ége 

 
weter a XdzéN 

,wereq ejef 
ré!eq sorí= 

.réfle éllem 
 

akrobu zA 
,amrot ttögöm 

,gör "e tto-tti 
.wöt a loggug s 

 
me+e=erteP 

,mede% téjdlöz 
,torpaq éllem 

.tórpa ,trellez 
 

,apéragráS 
Xarkéram dgof 

:erőd "él en 
.előt %lü/üf 

 
,am"ah a ttO 

,am takírgem 
nednim im ,mál 
.nebmetreq őn 
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         „Csupa – csupa – csupa ágy, 
           párna benne nincs csak vágy” 
               népi mondóka 
 
Kertemben 
 
 
 
Kertben vagyok, 
'hol a babok 
futó szára 
szalad fára. 
 
Nincs más gondom, 
felsorolom, 
hogy mi terem 
a földjében: 
 
Paradicsom 
levét iszom, 
több, mint édes: 
egészséges. 
 
Nézd! a retek 
feje kerek, 
zsíros kenyér 
mellé elfér. 
 
Az uborka 
mögött torma, 
itt-ott egy rög, 
s guggol a tök. 
 
Petrezselyem 
zöldjét szedem, 
mellé kaprot, 
zellert, aprót. 
 
Sárgarépa, 
fogd marékra! 
ne légy dőre: 
fütyülsz tőle. 
 
Ott a hagyma, 
megríkat ma, 
lám, mi minden 
nő kertemben. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. július 1 



 tnem zohkáf őlé tá nodíhaF 
 tnevele s tatloh "í avrájeb 

 
 
 
 

nettet%evtezgeléL 
 
 
 

,né metlü nájtrap wantlúm A 
;talodnog a trodosadO 

né"eh wődre savah a tÁ 
.tamosádó"áv evtíh!E 

 
wetpél!o%%a wlah ,ónahuS 

nesedne' tnék!rá őnebbiL 
wentezev avgof temezeQ 

.nekeret neltődi za tÁ 
 

,nesemletjes llá őq ógnI 
;nomatu ráv leggőg wonoQ 
,nehiple mogásdav ttosáV 

.nolaf seziv gáliv'ém tniM 
 

mettölüröq nednim sötsüF 
;már el zén avlunrable S 

,erő woktit ,sápa' daba° 
Xmázah sedé ,dava% mo%I 

 
 
 

nabávah telekiq .2711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fahídon át élő fákhoz ment 
     bejárva így holtat s elevent 
 
 
 
 
Lélegzetvesztetten 
 
 
 
A múltnak partján ültem én, 
Odasodort a gondolat; 
Át a havas erdők hegyén 
Enyhítve vágyódásomat. 
 
Suhanó, halk asszonyléptek 
Libbenő árnyként csendesen 
Kezemet fogva vezetnek 
Át az időtlen tereken. 
 
Ingó kő áll sejtelmesen, 
Konok gőggel vár utamon; 
Vásott vadságom elpihen, 
Mint mécsvilág vizes falon. 
 
Füstös minden körülöttem 
S elbarnulva néz le rám; 
Szabad csapás, titkok őre, 
Iszom szavad, édes hazám! 
 
 
 
Kispest, 2005. március 7. 



 i%et tza men ifréf izagi zAy 
 Ylleq tima menah ,entere% tima 
retemeD veji=duroQ 

 
 
 

me%eteL 
 
 

,nav nezemel metelé zA 
,nezemel 
,nezemel 

.nezemel pégótímá° 
 

,djam me%eteb ,segéskü% aH 
,me%eteb 
,me%eteb 

.me%eteb tőzektevöq A 
 

,nav neze men rokkere" A 
,neze men 
,neze men 

.neze men ,ttala ibböT 
 

,djam me%etle tnékttőnlef eD 
,me%etle 
,me%etle 

.me%etle sé moloráT 
 

,nav neletre% mettölüröQ 
,neletre% 
,neletre% 

.neletre% na+o nedniM 
 

,djam mezre%gem temetih A 
,mezre%gem 
,mezre%gem 

.mezre%gem "oh ,tza moduT 
 

,nav neletzem mogászagI 
,neletzem 
.neletzem 

.neletzem leggéssejleT 
 

,djam me%etel tamosáduT 
,me%etel 
,me%etel 

.me%etel wanmázah A 
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     „Az igazi férfi nem azt teszi 
       amit szeretne, hanem amit kell" 
     Korudzsiev Demeter 
 
 
 
Leteszem 
 
 
Az életem lemezen van, 
lemezen, 
lemezen, 
Számítógép lemezen. 
 
Ha szükséges, beteszem majd, 
beteszem, 
beteszem, 
A következőt beteszem. 
 
A gyerekkor nem ezen van, 
nem ezen, 
nem ezen, 
Többi alatt, nem ezen. 
 
De felnőttként elteszem majd, 
elteszem, 
elteszem, 
Tárolom és elteszem. 
 
Körülöttem szertelen van, 
szertelen, 
szertelen, 
Minden olyan szertelen. 
 
A hitemet megszerzem majd, 
megszerzem, 
megszerzem, 
Tudom azt, hogy megszerzem. 
 
Igazságom meztelen van, 
meztelen, 
meztelen. 
Teljességgel meztelen. 
 
Tudásomat leteszem majd, 
leteszem, 
leteszem, 
A hazámnak leteszem. 
 
 
Égeraracsa, 1997. szeptember 20. 



 ótahgoflef sévölkab A 
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...sáM 
 
 
 

,ttetehel at%ét sáM 

;trú" őtmeret a tim? 

,soko temén a "Í 

.trúfa"a ra"am a 
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             A baklövés felfogható  
             tapasztalatnak is 
 
 
 
 
Más... 
 
 
 
Más tészta lehetett, 

'mit a teremtő gyúrt; 

Így a német okos, 

a magyar agyafúrt. 
 
 
 
Suhl, 1997. december 17. 



 * tlov mődi woSy 
 Ymatrí nedivör táhet 
noelópaN 

 
 
 
 

X ddet eN 
 
 
 

arámá% iknednim noh A 

.wédenem sotzib ,rávstnem óslotu 

,wujluráiq nebi!!emA 

xwédezmen őzektevöq a lé loh 
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    „Sok időm volt — 
      tehát röviden írtam” 
            Napóleon 
 
 
 
 
Ne tedd ! 
 
 
 
A hon mindenki számára 

utolsó mentsvár, biztos menedék. 

Amennyiben kiáruljuk, 

hol él a következő nemzedék? 
 
 
 
Égeraracsa, 2002. április 15. 

 



 neltetehet iknednim meN 
 nebézeq sros a zök%e 

 
 
 
 

ló% dekeN 
 
 
 

,muirávka nodolat%A 
,pére'gáriv nodo!ákráP 

;aktilaq "e nabdokalbA 
xgéle i!!e lőbte%émreT 

 
nebéregnet moroq sé tsüF 

,sevüf a tóp ,ót a "í tóP 
;ajgnah tegil nabáktilaQ 

.serü deklel ,+ékes da"áV 
 

tzöq ialaf a!atkalréB 
,letét a záh óllá nebme° 

;walaf ekrü% ,%ém ,talokaV 
.le %év nebbe dotalodnoG 

 
Xrebmenoteb ókallenaP 

;léttet%evle rám timalaV 
lezzőgnizneb getérmoroQ 

.lé denneb sé tlüpelet dáR 
 

mörötelé za wiz!áiH 
;trevgem "í +em' ,lőbdetelÉ 

,tlúm a wa' lé nabdiamlÁ 
.trebme daba% a dotahtál S 

 
,%ezré ta"áv la%%avat mÁ 

;tenezü za nöjgem rokiM? 
:gásdaba% a lút nolaf tzA 

.deken idlüq te%émret A 
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        Nem mindenki tehetetlen 
        eszköz a sors kezében 
 
 
 
 
Neked szól 
 
 
 
Asztalodon akvárium, 
Párkányodon virágcserép, 
Ablakodban egy kalitka; 
Természetből ennyi elég? 
 
Füst és korom tengerében 
Pót így a tó, pót a füves, 
Kalitkában liget hangja; 
Vágyad sekély, lelked üres. 
 
Bérlaktanya falai közt 
Szemben álló ház a tétel, 
Vakolat, mész, szürke falak; 
Gondolatod ebben vész el. 
 
Panellakó betonember! 
Valamit már elvesztettél; 
Koromréteg benzingőzzel 
Rád települt és benned él. 
 
Hiányzik az életöröm 
Életedből, 'mely így megvert; 
Álmaidban él csak a múlt, 
S láthatod a szabad embert.  
 
Ám tavasszal vágyat érzesz, 
'Mikor megjön az üzenet; 
Azt falon túl a szabadság: 
A természet küldi neked. 
 
 
 
Kispest, 1998. február 28. 



 itedere ní%lef a +ema ,pol%odlöf a zA 
 ababdlöf a :izlej tágássagam 

 
 
 
 

x bbe% meN 
 
 
 

even a im "oh ,e-doduT 
,wenkeziv a etnemrámta° 

,tto"ahtto ó+of a te+eM? 
xwen%el wákóifót lőb+em? S 

 
,zívdav si men sé gátloh meN 

.!áhadnim ttopaq teveN 
sé űrö!ö" iroq-dáprÁ 

.!ávolah :a sora"aM 
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  Az a földoszlop, amely a felszín 
  eredeti magasságát jelzi: a földbaba 
 
 
 
 
Nem szebb ? 
 
 
 
Tudod-e, hogy mi a neve 
Szatmármente a vizeknek, 
'Melyet a folyó otthagyott, 
S 'melyből tófiókák lesznek? 
 
Nem holtág és nem is vadvíz, 
Nevet kapott mindahány. 
Árpád-kori gyönyörű és 
Magyaros a: halovány. 
 
 
 
Kispest, 1999. február 11. 



 ,!ámodut idólav a za meNy 
 menah ,wotlunatgem lój tima 
 Ywotlodnoggem lój tima ,za 
róM rániC 

 
 
 
 

we"ejvén itezmeN 
 
 
 

wankosárí igéR 
,mezédi támlatrat 

ődnevöj a lóbtlúM 
:mebéle widőtev 

 
wentezmen "an nedniM 
,da si tsétetledner 

trékusádaramnneF 
.tatu za ajtatum 

 
tezmen görög a "Í 

.tokla tete%évűm 
lámrof togásdráli° 

.togoj s ,iamór a 
 

,wideksereq lognA 
.aráglop a t%ejret 
wi%keröt aicnarF 

argásdaba% gidnim 
 

imladorib %orO 
.lüseklel trégás"an 

t!ámodut a teméN 
.lügév lef azzomlah 

 
lassállav lánra"aM 

,wnujab %el mes lajjaf s 
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.wnudaramgem nevíh 
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         „Nem az a valódi tudomány, 
           amit jól megtanultok, hanem 
           az, amit jól meggondoltok” 
         Czinár Mór 
 
 
 
 
Nemzeti névjegyek 
 
 
 
Régi írásoknak 
tartalmát idézem, 
Múltból a jövendő 
vetődik elébem: 
 
Minden nagy nemzetnek 
rendeltetést is ad, 
Fennmaradásukért 
mutatja az utat. 
 
Így a görög nemzet 
művészetet alkot. 
Szilárdságot formál 
a római, s jogot. 
 
Angol kereskedik, 
terjeszt a polgára. 
Francia törekszik 
mindig szabadságra 
 
Orosz birodalmi 
nagyságért lelkesül. 
Német a tudományt 
halmozza fel végül. 
 
Magyarnál vallással 
s fajjal sem lesz bajunk, 
Ha az igazságnál 
híven megmaradunk. 
 
 
 
Kispest, 2004. április 8. 



 ,sétjel a :sázmálluhgnah so+ába° 
 wemetü za :ie%ér őlne"e srev a 

 
 
 
 

worossrev itezmeN 
 
 
 

,nav esétjel wenénez A 
;wancnát a tnim ,"ú neppé 

werebme za erénez ?%iH 
.wanráj si tocnát giám 

 
nav amallad őggüfe%%Ö 

,levénez a wenknüsrev 
ra"am a tza iremsileF 

.levélüf a _ lassám men _ 
 

,esrev nav si wentezmen sáM 
;acnátpén sé ejénez 

negedi ?+o esétjel mÁ 
.arámá% lüf ra"am a 

 
wótaht%olef erkekétréM 

:worossrev itezmen a 
,űmetütéq wützöq őslE 
.ttotokla túgató% tah 

 
si tsom ne+i sé tlov ne+I 

,egésbböt wnialadpén 
tahráj tocnát arámallaD 

.erévdeq _ raka ika 
 

:gató% "én-"én ,űmetütéQ 
,wnusaclo! iső za ze 

,ikráb ajdut lőrékétréM 
.wnu"av im tti weze "oh 

 
űmetü"én s -moráh gém naV 

,nerét e wnüsémret súd 
ráj ttü"e si arbbávot "oH 

Xmelémer * cnát ,enez ,srev 
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     Szabályos hanghullámzás: a lejtés, 
     a vers egyenlő részei: az ütemek 
 
 
 
 
Nemzeti verssorok 
 
 
 
A zenének lejtése van, 
éppen úgy, mint a táncnak; 
Hisz' zenére az emberek 
máig táncot is járnak. 
 
Összefüggő dallama van 
versünknek a zenével,  
Felismeri azt a magyar 
– nem mással – a fülével. 
 
Más nemzetnek is van verse, 
zenéje és néptánca; 
Ám lejtése oly' idegen 
a magyar fül számára. 
 
Mértékekre feloszthatók 
a nemzeti verssorok: 
Első köztük kétütemű, 
hat szótagút alkotott. 
 
Ilyen volt és ilyen most is 
népdalaink többsége, 
Dallamára táncot járhat 
aki akar – kedvére. 
 
Kétütemű, négy-négy szótag: 
ez az ősi nyolcasunk, 
Mértékéről tudja bárki, 
hogy ezek itt mi vagyunk. 
 
Van még három- s négyütemű 
dús termésünk e téren, 
Hogy továbbra is együtt jár 
vers, zene, tánc ― remélem! 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. október 25. 
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             „Hagyd örökül, ha kihúnysz: 
               A haza minden előtt!” 
              Kölcsey 
 
 
 
 
Otthon 
 
 
 
Imádott hazám, gyönyörű magyar hon, 

egyedül csakis itt lehetek otthon. 
 
 
 
Kispest, 1997. március 10. 



 ika ,%évűm izagi za zA 
 tmeret tnohtto lóbsákal a 

 
 
 
 

monohttO 
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         Az az igazi művész, aki 
         a lakásból otthont teremt 
 
 
 
 
Otthonom 
 
 
 
Mit is jelent az otthon nekem? 

Ha nem tévedek el a sötétben, 

ahol magamat jól érzem én, 

s minden ott van a maga helyén. 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. május 10. 
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,pé% inlelÖ 
.ój inlelö 

,zokof tevdeQ 
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;leven wanój 
tlötelet sÉ 
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.tséléf ző"el 
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ta"ávté "aN 
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            Ölelésnél két energiarendszer 
            rezeg együtt bizalomban 
 
 
 
 
Ölelés 
 
 
 
Ölelni szép, 
ölelni jó. 
Kedvet fokoz, 
ez látható. 
 
Önzetlennek, 
jónak nevel; 
És teletölt 
érzelemmel. 
 
Elűz magányt, 
legyőz félést. 
Bizalmat ad 
az ölelés. 
 
Nagy étvágyat 
fékez végül. 
Öregedés  
lassul, szépül. 
 
Ha ez így van, 
lesz rá okom: 
Hogy hazámat 
átkarolom. 
 
 
 
Kispest, 1998. március 20. 
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itré men ,ajdut meN 

,a%%tájel ika ,mes za gém nálat ,iknes 
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.wéntehel ő né ah 

 
,ahotsom mosros aH 

;sédelef a tatgu! ,lad a menneb gnezlef 
_ sésem +ema _ mallad ózgnah%%iv nebmekleL 

.ahos le wilúm men 
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            A zene mindenkiben megüt egy húrt 
 
 
 
Ősi dallam 
 
 
 
Egy dallam zsong bennem: 
kép nélküli ábránd, ráma nélküli kép; 
Határtalan vad táj, amely azonban szép, 
és megfogott engem. 
 
Erdő, 'mely járatlan, 
névtelen rettegés, alaktalan régmúlt; 
Úttalan délibáb, 'mely mára már széthullt, 
ezt mondja el dalban. 
 
Kié ez a dallam? 
amelyet szavakban közölni nem lehet, 
Így húrokra bízza azért a képzelet, 
s ott szólal meg halkan. 
 
Koldusé a mában, 
aki valamikor másként is élhetett, 
Vagy hazátlan árva fütyürészte neked 
csavargó korában. 
 
Ezért unokáról 
unokára száll a dal, amely létezik, 
Szól mindenkihez – 'ki visszaemlékezik 
arra – Ázsiából. 
 
Nem tudja, nem érti 
senki, talán még az sem, aki lejátssza, 
Csak érzi, 'mikor a húrokon babrálva 
előjön a régi. 
 
Visszasajgó emlék, 
pusztai szél, 'melyről nem tudom máig én: 
Honnan jön és hová megy, de azt szeretném, 
ha én ő lehetnék. 
 
Ha sorsom mostoha, 
felzeng bennem a dal, nyugtat a feledés; 
Lelkemben visszhangzó dallam – amely mesés – 
nem múlik el soha. 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. október 17. 



ótahtatzotláv men tlúm A 
 
 
 

wnüdlöf isŐ 
 
 
 

,zehmerepgé pan a lumiS 
,wé!rá za ráj nobál ú%%oH 

,gnarahsiq a iq rém tétsE 
.gém tláiq még ttala wőhleF 

 
,waturodnáv sé worodnáV 

;ló% asávíh weneletgéV 
tnéklanof +em? ,talodnog tniM 

.lórósro za widerekeT 
 

,lohén lef wannabbol wezüT 
;ttelef "löv a tsüf a lupaL 

,raka mesgém innemle mÁ 
.ttetelü% tti trem ,tréza náT 

 
,aravdu dloh a wilsöröV 

;nájtÚ wösőH a ráj "ohA 
lárbiv nekéq %uirí° A 

.nátu %ádaV a avtatkaB 
 

ajtlúm iső za a/uQ "aN 
,wanra"am sé wannápaj A 
lén- SND sözöq a aH 

.wanraka si tebböt ttü"E 
 

,tenezü za nebkenég ,nneB 
;tlluhár al/áf wotit a wa~ 

,izré ,ajdut ,itré iq? ,naV 
.tlúm a nav tto nebétset treM 

 
,te%émreT a ettötüs wnáR 

;tége+éb dlöF ,ernednim tniM 
welél a lunaltatahtáL 

.télej Ő za ilesiv "Í 
 

,topan ,táró rém námrof"E 
;tsálmor a sé tsálujúgeM 

,naltazotláv Ő lüde"E 
.tsádlogem ój ernednim da S 

 
 
 

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ 

        A múlt nem változtatható 
 
 
 
Ősi földünk 
 
 
 
Simul a nap égperemhez, 
Hosszú lábon jár az árnyék, 
Estét mér ki a kisharang, 
Felhők alatt gém kiált még. 
 
Vándorok és vándorutak, 
Végtelenek hívása szól; 
Mint gondolat, 'mely fonalként 
Tekeredik az orsóról. 
 
Tüzek lobbannak fel néhol, 
Lapul a füst a völgy felett; 
Ám elmenni mégsem akar, 
Tán azért, mert itt született. 
 
Vöröslik a hold udvara, 
Ahogy jár a Hősök Útján; 
A Szíriusz kéken vibrál 
Baktatva a Vadász után. 
 
Nagy Kutya az ősi múltja 
A japánnak és magyarnak, 
Ha a közös DNS -nél 
Együtt többet is akarnak. 
 
Benn, génekben az üzenet, 
Csak a titok fátyla ráhullt; 
Van, 'ki érti, tudja, érzi, 
Mert testében ott van a múlt. 
 
Ránk sütötte a Természet, 
Mint mindenre, Föld bélyegét; 
Láthatatlanul a lélek 
Így viseli az Ő jelét. 
 
Egyformán mér órát, napot, 
Megújulást és a romlást; 
Egyedül Ő változatlan, 
S ad mindenre jó megoldást. 
 
 
 
Kispest, 2000. január 7. 



 rebme za ah ,za géstterÉy 
 Ytiatálroq iremsi 
tugennoV .Q 

 
 
 
 

lannoh a evzűfe%%Ö 
 
 
 

.af a tnim ,rebme za na+O 
őtehtetlütá gém négne` 
.abjalat negedi +ogéM 

 
:gá sé rékö" widösőre djaM 

;le avzagá élefrezE 
.wájtíka%iq ah ,lut%uple S 

 
 
 

nabávah ré!eq jú .11113711 ,tágirotaliF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      „Érettség az, ha az ember 
        ismeri korlátait” 
      K. Vonnegut 
 
 
 
 
Összefűzve a honnal 
 
 
 
Olyan az ember, mint a fa. 
Zsengén még átültethető 
Mégoly idegen talajba. 
 
Majd erősödik gyökér és ág: 
Ezerfelé ágazva el; 
S elpusztul, ha kiszakítják. 
 
 
 
Filatorigát, 2014. augusztus 25. 



lé% tnim ,na+o ődi zA 
 "ah takocnár :nezív a 

 
 

nosáldaP 
 
 
 

,téjdne' sáldap a metere° 
;tacaq wos a lötöm%ö% loH? 

,wélemröt sé óláhkóp A 
.tdaram már "í lóbtlúm a +eM? 

 
,wepéq ,wápmál ,wev!öq ,wáhuR 

;warasok"an sáludneveL 
werévened ,wokcop ,wetse˘ 
.waragus!éf ógrotnát sÉ 

 
,gelem a őn ttala pére~ 

;nebgél a gnel talli nodÓ 
,tehel gila tnef ,tti intáL 

.mezré tomlá neltődi zA 
 

_ nőgömmüz wa' _ avluklahlE 
;gáliv wisám "e %evlüröQ 

ődi za gem izrő enneB 
.táka%jé tláv állappan A 

 
,wa!rá ,woguz mettölüröQ 

,ahotsom sé weséne’’eR 
wanájúnat wődi igéR 

.arop tlüel ,sevédazá° 
 

,rebme za tti pél abtlúm A 
;tám a ődi za ile!lE 

,rem mes inló% ,nednim tagllaH 
.támlatah tlov a i%evtá S 

 
we!émese ,wesénétröT 

;tlúm a wi%táj nájáfráhlé° 
,wen%evlüröq evdegerÖ 

.tlumisiq rám wutjar cnár A 
 

,wnütelé za ttötöq zoh"ráT 
;agof ődi wi%tál ne+eM? 

,wnünneb nednim tnim ,"ah tomo˘ 
.ahos ébböt rét men a%%iv S 

 
 
 

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ 

            Az idő olyan, mint szél 
            a vízen: ráncokat hagy 
 
 
Padláson 
 
 
 
Szeretem a padlás csendjét, 
'Hol szöszmötöl a sok kacat; 
A pókháló  és törmelék, 
'Mely a múltból így rám maradt. 
 
Ruhák, könyvek, lámpák, képek, 
Levendulás nagykosarak; 
Nyestek, pockok, denevérek 
És tántorgó fénysugarak. 
 
Cserép alatt nő a meleg, 
Ódon illat leng a légben; 
Látni itt, fent alig lehet, 
Az időtlen álmot érzem. 
 
Elhalkulva – csak zümmögőn – 
Körülvesz egy másik világ; 
Benne őrzi meg az idő 
A nappallá vált éjszakát. 
 
Körülöttem zugok, árnyak, 
Reccsenések és mostoha, 
Régi idők tanújának 
Századéves, leült pora. 
 
A múltba lép itt az ember, 
Elnyeli az idő a mát; 
Hallgat minden, szólni sem mer, 
S átveszi a volt hatalmát. 
 
Történések, események 
Szélhárfáján játszik a múlt; 
Öregedve körülvesznek, 
A ránc rajtuk már kisimult. 
 
Tárgyhoz kötött az életünk, 
'Melyen látszik idő foga; 
Nyomot hagy, mint minden bennünk, 
S vissza nem tér többé soha. 
 
 
 
Kispest, 1997. február 10. 



 őtedrih t%avat a ttegzer ebélüFy 
 ttelef wetér sogáriv a ,sálokkukaq 
 Yava% solad atri'ap óla!rá% 
námláQ ianraD 

 
 
 
 

te%évűmrot%áP 
 
 
 

wizeklelö lé% igás%áJ 
,levéjetet wo!rot gerÖ 
si tánór a irpösgigéV 

.lejjé% evzén nebzökteneM 
 
 
 
 

nökőlegel soti=ápdlöZ 
xtegleret iq tekeneheT 

nebzöq ika ,rátjob a táH 
.ttel ássádro' :tláv éttőnleF 

 
 
 
 

talodnog a tahgnopa' ttI 
,egésretsem ővettimmeS 
wenéklel pé% ózodomlÁ 
.erévdeq a anlov en"oH 

 
 
 
 

ilelgem tégésűrö!öˇ 
,nabárobíb pan óvgu! A 

wobmalagdav őgle!e za S 
.nabásálokébrut ógúB 

 
 
 
 

,nekétlekpan wizá+uruF 
,le luklah rokka wa' +emA 

laváják'ibógaraf aH 
.lef isév tetnétrötgem A 

 
 
 

  „Fülébe rezgett a tavaszt hirdető 
    kakukkolás, a virágos rétek felett 
    szárnyaló pacsirta dalos szava” 
             Darnay Kálmán 
 
 
 
 
Pásztorművészet 
 
 
 
Jászsági szél ölelkezik 
Öreg tornyok tetejével, 
Végigsöpri a rónát is 
Menetközben nézve széjjel. 
 
 
 
 
Zöldpázsitos legelőkön 
Teheneket ki terelget? 
Hát a bojtár, aki közben 
Felnőtté vált: csordássá lett. 
 
 
 
 
Itt csaponghat a gondolat 
Semmittevő mestersége, 
Álmodozó szép lelkének 
Hogyne volna a kedvére. 
 
 
 
 
Gyönyörűségét megleli 
A nyugvó nap bíborában, 
S az enyelgő vadgalambok 
Búgó turbékolásában.  
 
 
 
 
Furulyázik napkeltéken, 
Amely csak akkor halkul el, 
Ha faragóbicskájával 
A megtörténtet vési fel. 
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téségnerem ózodnárbÁ 
,wognah a tsom wájt%airgeM 

:avzótagllah wirgu arplaT 
.gottap rotso neblezöq A 

 
 
 
 

si wentelé iezem A 
,ajáki=um ő za navgeM 

wantaludzom órpa nedniM 
.ajáb wa'men ,nav si ajgnaH 

 
 
 
 

rotso tne//ir nebmengnah sáM 
,nebzéq seréb őtev-ótná° 

si %ánaq a tídrö' "ohsáM 
.nelé%ulaf ,nátu ehrü~ 

 
 
 
 

lakkavol wizókrib ?ppéksáM 
,avtatgorrud tza sóki' A 

lénkezednim bbasomallaD 
.ava%rotso wosá+ug A 

 
 
 
 

erre tagón tá+ug jali° 
,rá'jahahram lavárotsO 

evzedegnez YXjah-ila'y A 
xrám nav loh ed * lokram ebví° 

 
 
 

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ábrándozó merengését 
Megriasztják most a hangok, 
Talpra ugrik hallgatózva: 
A közelben ostor pattog. 
 
 
 
 
A mezei életnek is 
Megvan az ő muzsikája, 
Minden apró mozdulatnak 
Hangja is van, nemcsak bája. 
 
 
 
 
Más hangnemben rittyent ostor 
Szántó-vető béres kézben, 
Máshogy csördít a kanász is 
Csürhe után, faluszélen. 
 
 
 
 
Másképp' birkózik lovakkal 
A csikós azt durrogtatva, 
Dallamosabb mindezeknél 
A gulyások ostorszava. 
 
 
 
 
Szilaj gulyát nógat erre 
Ostorával marhahajcsár, 
A „csali-haj!” zengedezve 
Szívbe markol — de hol van már? 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. július 28. 
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 ,wanllá% waradaMy 
 .wa!rá s wegelleF 
 daram "eh a wa~ 
 Ywansrát űh wörÖ 
op-jaT iL 

 
 
 
 

evtöq zöhgöR 
 
 
 

,mejlevdeq si t%ő za "oh ,tzA 
nejnem "oh ,lleq nabrava zA 

.itehet ah ,mabál A 
 

,natráz _ lovát lőtődre zA 
:nab"áv giplat ój ennel meN 

Xnnikedi bboj atlakkoS 
 

,wo za tehel talli ra!aF 
:gogág dúldav nnef "oh ,si za S 

.iedi dnim-dnim ze sÉ 
 

:wanllá%lejjé% wení% lellé° 
wanrá! ,wenrí! elevel ttű˘ 

.ingerep na//op náhuP 
 

,er!éf a rám lüreq wé!rÁ 
:ergév lé% a %el suki=uM 

.itegrekle tőtsef A 
 

:ttelef wobmod lü/üf tátóN 
,deken ttozoh tetenezÜ 

.irem "í inadnomlE 
 

,lakkaradam a wénnemlE 
,lah a sé dav andaram ttI 

.iregnet a nabrátah S 
 

,erdlöf i%%em tah"áv mekleL 
:evzötöq nav zöhgör metseT 

Xiken lleq azah a zE 
 
 
 

nabávah te%é!e .711 ,a'araregÉ 
 
 
 

    „Madarak szállnak, 
      Fellegek s árnyak. 
      Csak a hegy marad 
      Örök hű társnak” 
            Li Taj-po 
 
 
 
 
Röghöz kötve 
 
 
 
Azt, hogy az őszt is kedveljem, 
Az avarban kell, hogy menjen  
A lábam, ha teheti. 
 
Az erdőtől távol – zártan, 
Nem lenne jó talpig vágyban: 
Sokkalta jobb idekinn! 
 
Fanyar illat lehet az ok, 
S az is, hogy fenn vadlúd gágog: 
És ez mind-mind idei. 
 
Széllel színek széjjelszállnak: 
Nyűtt levele nyírnek, nyárnak 
Puhán pottyan peregni. 
 
Árnyék kerül már a fényre, 
Muzsikus lesz a szél végre: 
A festőt elkergeti. 
 
Nótát fütyül dombok felett: 
Üzenetet hozott neked, 
Elmondani így meri. 
 
Elmennék a madarakkal, 
Itt maradna vad és a hal, 
S határban a tengeri. 
 
Lelkem vágyhat messzi földre, 
Testem röghöz van kötözve: 
Ez a haza kell neki! 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. november 9. 



%ávoq a eklel ré!eq a wa'meN 
 
 
 
 

ttőle sétüS 
 
 
 

xnab%ávoq a nav im ,doduT 
xsám immeS .abmogőt%elÉ 

,nabájramah tsom modnomlE 
.%ávoq a im armomá% "oH 

 
neme%azúb se%%ö enneB 

,%álaq ógnir tnim ,cra-suzéJ 
;metehzeven si wentelÉ 

.%ávoq siq a itnelej tzE 
 

,ővöj s nelej ,tlúm a enneB 
,sáraka inlé sé tél A 
;őtökőf a sé ő'löb A 

.%ávoq siq a itnelej tzE 
 

,telé sotazkotit enneB 
,sádó"áv a tnim ,na+o +eM? 

;we!émer jú ,womlá sékéB 
.%ávoq siq a itnelej tzE 

 
,wnugam im sé sros a enneB 

,sázotrate%%ö sé dála~ 
;wnu"av loha ,+eh a za sÉ 

.%ávoq siq a itnelej tzE 
 

,wnümellej irebme enneB 
,sárrof at%it a :wnüpékleJ 
;wnütmeret te+em? ,!ámo"aH 

.%ávoq siq a itnelej tzE 
 

wnüpén ne"el "oh ,lleq enneB 
X%áhof ttödlüq zohrÚ za sÉ 

,wnünléf lleq men djam XmelémeR 
.%ávoq siq a gem leq men "oH 

 
 
 

nabávah molá .233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 

      Nemcsak a kenyér lelke a kovász 
 
 
 
 
Sütés előtt 
 
 
 
Tudod, mi van a kovászban?  
Élesztőgomba. Semmi más? 
Elmondom most hamarjában, 
Hogy számomra mi a kovász. 
 
Benne összes búzaszemen 
Jézus-arc, mint ringó kalász, 
Életnek is nevezhetem; 
Ezt jelenti a kis kovász. 
 
Benne a múlt, jelen s jövő, 
A lét és élni akarás, 
A bölcső és a főkötő; 
Ezt jelenti a kis kovász. 
 
Benne titokzatos élet, 
'Mely olyan, mint a vágyódás, 
Békés álmok, új remények; 
Ezt jelenti a kis kovász. 
 
Benne a sors és mi magunk, 
Család és összetartozás, 
És az a hely, ahol vagyunk; 
Ezt jelenti a kis kovász. 
 
Benne emberi jellemünk, 
Jelképünk: a tiszta forrás, 
Hagyomány, 'melyet teremtünk; 
Ezt jelenti a kis kovász. 
 
Benne kell, hogy legyen népünk 
És az Úrhoz küldött fohász! 
Remélem! majd nem kell félnünk, 
Hogy nem kel meg a kis kovász. 
 
 
 
Kispest, 1995. december 26. 



wé!rá ilokop sé !éf i!!eM 
 
 
 
 

...%tehel bbe° 
 
 
 

tsoráv a mezén sé nabám a wollágeM 
,tájarom ólomrom lőbgés+ém avllahgem 
tsom ráv lavátalli nalatgnah nemá=eJ 

.tá nahor nokáf dlöz s ,aknal ódokzótjú! 
 

,teis mattala +em? ,ma+of a őge'eF 
;nokorvén avrá za attahtál tza ?"oha 

,deit a menednim ,mettő% tim? ,takomlÁ 
.nodotrapódokar rám wenlü wosám wa' 

 
wo+áriq a wátda néjedi záh-dáprÁ 

;wanráV iadub a tálaf sevé zá%bböt 
:wotláiq avtlokir tnék+áris ianuD 

Xdahsáiró noteb a lejótláiklef 
 

,metré wanlú!tá am iajraq wadih A 
;teleme sé tni%dlöf ?+ofe%%ö lóbsagam 

,metréq tamlagu! siq nabsáludroflef A 
.temeklel nebtétös a majlálatgem "oh 

 
,togáliv a matráj ,ttusám matlognaraB 

;tse"ele lavá!ú' ,tepé% enneb mattál 
:tsoráv a merémlef ,anuD a mettőlE 

.tsepaduB ,armomá% %tehel űrö!ö" gém 
 
 
 

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Mennyi fény és pokoli árnyék 
 
 
 
 
Szebb lehetsz... 
 
 
 
Megállok a mában és nézem a várost 
meghallva mélységből mormoló moraját, 
Jezsámen hangtalan illatával vár most 
nyújtózkodó lanka, s zöld fákon rohan át. 
 
Fecsegő a folyam, 'mely alattam siet, 
ahogy' azt láthatta az árva névrokon; 
Álmokat, 'mit szőttem, mindenem a tied, 
csak mások ülnek már rakodópartodon. 
 
Árpád-ház idején adták a királyok  
többszáz éves falát a budai Várnak; 
Dunai sirályként rikoltva kiáltok: 
felkiáltójel a beton óriáshad! 
 
A hidak karjai ma átnyúlnak értem, 
magasból összefoly' földszint és emelet; 
A felfordulásban kis nyugalmat kértem, 
hogy megtaláljam a sötétben lelkemet. 
 
Barangoltam másutt, jártam a világot, 
láttam benne szépet, csúnyával elegyest; 
Előttem a Duna, felmérem a várost: 
még gyönyörű lehetsz számomra, Budapest. 
 
 
 
Kispest, 1996. december 14. 



 ,tájázah a itere% tréza men ikneSy 
 Yévö za trem menah ,"an trem 
akene° 

 
 
 
 

tamázah metere° 
 
 
 

mötjű" tnékek'ehéM 
.totalodnog ój a 

lügév "oh ,ajdut iQ 
xwopaq si tim wütré 

 
,mes "av ,welelefgeM 

xtővöj a ajtál iq 
moríel gidda eD 

:tőzektevöq a né 
 

,tamázah metere° 
;mepén a metere% 

miesrev a "oh ,tza S 
Xmelémer ,wenlélút 

 
 
 

nabávah molá .11233334555567 ,luZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „Senki nem azért szereti a hazáját, 
       mert nagy, hanem mert az övé” 
                Seneca 
 
 
 
 
Szeretem hazámat 
 
 
 
Méhecskeként gyűjtöm 
a jó gondolatot. 
Ki tudja, hogy végül 
értük mit is kapok? 
 
Megfelelek, vagy sem, 
ki látja a jövőt?  
De addig leírom 
én a következőt: 
 
Szeretem hazámat, 
szeretem a népem; 
S azt, hogy a verseim 
túlélnek, remélem! 
 
 
 
Suhl, 1997. december 12. 



 ,ját a tsom derbélöFy 
 Yava% a deregeM 
itóndaR 

 
 
 
 

nebtreksűré° 
 
 
 

,wáf a rám wan%ú neb!éf ,naógo"ar pan a le=reP 
.wájpaklef wék'ehém a s ,lé% a lodúd tomallad "E 

,wogatsav gem wa!okév ,wék'e!em a wanzodaljaH 
.wogat%a za wanlocnát s ,takukered tá ajnof lé° 

 
,nesekéq ,nesemletjes nahus wé!rá s !éf ózólliV 

.melevné avzótagnir nahor ,nahor s ,paq arátáH 
,tomlá zoh la++úsmoló ,mélef dará molagu! sre˘ 

.togáliv a idefeb nassal edöq gáslovát a S 
 
 
 

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 ttosopat arámis sé er!émeq _ űré% 
erésézgévle sélpé' a telüret 

    „Fölébred most a táj, 
      Megered a szava” 
              Radnóti 
 
 
 
 
Szérűskertben 
 
 
 
Perzsel a nap ragyogóan, fényben úsznak már a fák, 
Egy dallamot dúdol a szél, s a méhecskék felkapják. 
Hajladoznak a menyecskék, vékonyak meg vastagok, 
Szél fonja át derekukat, s táncolnak az asztagok. 
 
Villózó fény s árnyék suhan sejtelmesen, kékesen, 
Hátára kap, s rohan, rohan ringatózva énvelem. 
Nyers nyugalom árad felém, ólomsúllyal hoz álmot, 
S a távolság köde lassan befedi a világot. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. július 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Magyarázat 
 
           szérű  –  keményre és simára taposott 
             terület a cséplés elvégzésére 



 ,%ádav a daráf takoSy 
 ,%álah a zará% náktiR 
 Y%á!ara za so"nor dniM 
akódnom ipén 

 
 

wepékitÚ 
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dárgesiV 
 

nevén ráv sagaM 
;amóR atkal 

retém tékcnimraH 
.a!rot aléB 

 
,tovro za ,to’áZ 

.tti gem wétlö 
ettötlöt sá/áM S 

.tiara! le 
 
 
 

morámoQ 
 

,wnulán soráv léF 
;táado léf 
arbo% iakóJ 

.tál tamlagrof 
 

nelteteheveB 
,ráv a :etdév 

,tdaramgem imA 
.rám am dőre 

 
 
 

mogret%E 
 

issalaB tlah ttI 
.náros mortso 

lüpé zoh!ákráP 
.nánuD a díh 

 
nabánlopákráV 

:metzén s matllá 
tnál%oro rimu° 
.ne!émtseflaf 

 

   „Sokat fárad a vadász, 
     Ritkán száraz a halász, 
     Mind rongyos az aranyász” 
               népi mondóka 
 
 
Útiképek 
      2 
 
 
 
Visegrád 
 
Magas vár néven 
lakta Róma; 
Harmickét méter 
Béla tornya. 
 
Záchot, az orvot, 
ölték meg itt. 
S Mátyás töltötte 
el nyarait. 
 
 
 
Komárom 
 
Fél város nálunk, 
fél odaát; 
Jókai szobra 
forgalmat lát. 
 
Bevehetetlen 
védte: a vár, 
Ami megmaradt, 
erőd ma már. 
 
 
 
Esztergom 
 
Itt halt Balassi 
ostrom során. 
Párkányhoz épül 
híd a Dunán. 
 
Várkápolnában 
álltam s néztem: 
Szumir oroszlánt 
falfestményen. 
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rőˇ 
 
 

laló% sakaksaV 
,ttelef wó+of 

molpmetgerÖ zA 
.ttel ákkorab 

 
gém nav nozáh woS 

,+ékrekoras 
arzáh sú/nattap S 

.jé za el zén 
 
 
 

a!ábataT 
 
 

gnalrab a mile° 
.adrá' a sé 

Ywan%á!áby teziV 
.avsá tánka 

 
,soráv a tnel őN 

.lurug né%őq 
todraq-dáprÁ traT 

.luruT a tnef 
 
 
 

rávóra"amnosoM 
 
 

nabsorávleB A 
,gá-atjaL bböt 

zöktegi° lezöQ 
.gásnaH a sé 

 
,wazáh sodákrÁ 

.molam igér 
,si %á!ara tloV 

.modut lój ah 
 
 
 

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ 
 

 
 
 
 
Győr 
 
 
Vaskakas szólal 
folyók felett, 
Az Öregtemplom 
barokká lett. 
 
Sok házon van még 
sarokerkély, 
S pattantyús házra 
néz le az éj. 
 
 
 
Tatabánya 
 
 
Szelim a barlang 
és a csárda. 
Vizet „bányásznak” 
aknát ásva. 
 
Nő lent a város, 
kőszén gurul. 
Tart Árpád-kardot 
fent a Turul. 
 
 
 
Mosonmagyaróvár 
 
 
A Belvárosban 
több Lajta-ág, 
Közel Szigetköz 
és a Hanság. 
 
Árkádos házak, 
régi malom. 
Volt aranyász is, 
ha jól tudom. 
 
 
 
Kispest, 1999. december 7. 
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 iókal waját ilovát lótsám"e zA 
 lórsám"e wandut takos men 
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norpoS 
 

:soráv segésűH 
.taraka ze 

sorip s réhef naV 
.tanofamla% 

 
a!rotzűt wkoraB 
,rám ttel péklej 

a llá neb- révöL 
.ráv idóraT 

 
 
 

ge%regealaZ 
 

,muezúM ?je'öG 
,wazáh Yekpi'y 

llá arbo%kélmE 
.wankáeD 'löb 

 
:muezúmulaF 
.rát izjarpén 

ttellem ó+of A 
.rásávtallá 

 
 
 

ge%őQ 
 

taráv matlálaT 
,ttözöq wazáh 

Y%unéV i!áruMy 
.ttöződi tti 

 
neb- treq-lenre~ A 

,lé nednim wos 
:sárrof-rézevtéH 

.léc ilovát 
 

          Az egymástól távoli tájak lakói 
          nem sokat tudnak egymásról 
 
 
 
 
Útiképek 
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Sopron 
 
Hűséges város: 
ez akarat. 
Van fehér s piros 
szalmafonat. 
 
Barokk tűztornya 
jelkép lett már, 
Lövér -ben áll a 
Taródi vár. 
 
 
 
Zalaegerszeg 
 
Göcsej' Múzeum, 
„csipke” házak, 
Emlékszobra áll 
bölcs Deáknak. 
 
Falumúzeum: 
néprajzi tár. 
A folyó mellett 
állatvásár. 
 
 
 
Kőszeg 
 
Találtam várat 
házak között,  
„Murányi Vénusz” 
itt időzött. 
 
A Chernel-kert -ben 
sok minden él,  
Hétvezér-forrás: 
távoli cél. 
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+eht%eQ 
 
 

rátv!öQ nokileH 
,nab+étsaq a 

wanámolpmet tóG 
.nav azáhdner 

 
,pennü la%%avaT 

ttoda ót a s 
wansoráv pé% E 

.totalugnah 
 
 
 

+ehtabmo° 
 
 

wenmeme% a tloV 
:aintál tim 

,tlúm iamór A 
.airáva% 

 
molpmet secnereF 

,nétnem sö"nöˇ 
gidep nab- nomáQ 

.!émetjű"af 
 
 
 

a=inak"aN 
 
 

-ősleF sé -óslA 
;gát * asoráv 
a arbo% wkoraB 
.gásmoráhtne° 

 
ta- ráv-irúT A 

,ráq _ mattál men 
arra tlüpéáR 

.rá"gevü za 
 
 
 

nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ 
 

 
 
 
 
Keszthely 
 
 
Helikon Könyvtár 
a kastélyban, 
Gót templomának 
rendháza van.  
 
Tavasszal ünnep, 
s a tó adott 
E szép városnak 
hangulatot. 
 
 
 
Szombathely 
 
 
Volt a szememnek 
mit látnia: 
A római múlt, 
Savaria. 
 
Ferences templom 
Gyöngyös mentén, 
Kámon -ban pedig 
fagyűjtemény. 
 
 
 
Nagykanizsa 
 
 
Alsó- és Felső- 
városa — tág; 
Barokk szobra a 
Szentháromság. 
 
A Thury-vár –at 
nem láttam – kár, 
Ráépült arra 
az üveggyár. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. május 11. 
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 ővélgem a tá"rát wev!ökitú zA 
 ajtokla ajtlúm sé enelej wnugáliv 
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rávsaV 
 

iamór igéR 
;sélüpelet 

tti tráz túrobáH 
.sétökekéb 

 
,ódavén e"eM 
.táhsenemeQ 
ótagotál A 

.tál ta- záhdner 
 
 
 

apáP 
 

,+ehké% isáráJ 
;ajla!okaB 

a ttel so!rottéQ 
.a- molpmet fpoc 

 
,+ehűm őtsefkéQ 

;rátgésigér 
iamlamizíV 
.rám wekélme 

 
 
 

rávráS 
 

,dőre űgö%tÖ 
;wepékata' 

gadzag neb- trekráV 
.gel%ér!évön 

 
,tahtál tidóniT 

.topol%o pé% s 
azéG i!odráG 

.ttotínat tti 
 

      Az útikönyvek tárgyát a meglévő 
      világunk jelene és múltja alkotja 
 
 
 
 
Útiképek 
      4 
 
 
 
Vasvár 
 
Régi római 
település; 
Háborút zárt itt 
békekötés. 
 
Megye névadó, 
Kemeneshát. 
A látogató 
rendház -at lát. 
 
 
 
Pápa 
 
Járási székhely, 
Bakonyalja; 
Kéttornyos lett a 
copf templom -a. 
 
Kékfestő műhely, 
régiségtár; 
Vízimalmai 
emlékek már. 
 
 
 
Sárvár 
 
Ötszögű erőd, 
csataképek; 
Várkert -ben gazdag 
növényrészleg.  
 
Tinódit láthat, 
s szép oszlopot. 
Gárdonyi Géza 
itt tanított. 
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mérp%eV 
 
 

notalaB ,!okaB 
.lovát s lezöq 
tti tlé giákoS 
.+oráQ sövtÖ 

 
zirő tekélmE 

,airávláQ 
nav ttellem déS A 

.aj- wrapsadav 
 
 
 

rávupaQ 
 
 

,e%ér zökabáR 
;+étsaq wkorab 

"á sonalpap A 
.lé nabkazáh 

 
,soknubrev ,cnátröQ 

.telesivpén 
wi%kef lángásnaH 

.telüret a 
 
 
 

rávréhefseké° 
 
 

,soráv samlagroF 
;ót ettellem 

,setréV a lezöQ 
.ój acaip 

 
;a!átipakráV 
ttökö% re%téh 

tlüpé ráv-iroB 
.ttölöf soráv 

 
 
 

nabávah sádlá .11711 ,a'araregÉ 
 

 
 
 
 
Veszprém 
 
 
Bakony, Balaton 
közel s távol. 
Sokáig élt itt 
Eötvös Károly. 
 
Emléket őriz 
Kálvária, 
A Séd mellett van 
vadaspark -ja.  
 
 
 
Kapuvár 
 
 
Rábaköz része, 
barokk kastély; 
A paplanos ágy 
házakban él. 
 
Körtánc, verbunkos, 
népviselet. 
Hanságnál fekszik 
a terület. 
 
 
 
Székesfehérvár 
 
 
Forgalmas város, 
mellette tó; 
Közel a Vértes, 
piaca jó. 
 
Várkapitánya; 
hétszer szökött 
Bory-vár épült 
város fölött. 
 
 
 
Égeraracsa, 2002. július 26. 
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 ne+eh e "oh ,moko ár naV 
 mezzedneklel natlokodni 
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rávsopaQ 
 

rotsonom sécneB 
.iajmor %ér 

tti tlov %ére%"óˇ 
.ianóR-lppiR 

 
iajtú wrap A 

;wetlet leppé% 
,lezöq gés- cile` 

.we"eh sobmod 
 
 
 

'áhoM 
 

,tlov ulaf%álaH 
.avtorom wos 

ttetemet tsákuB 
.a//oroD le 

 
a ilüklén záM 
;ósroq tétös 

népennü gnasraF 
.ósub a ráj 

 
 
 

rávtegi° 
 

nevén asomiL 
;ját e murtsac 

ej- écnipsoráV 
.járe% tlov gér 

 
támlaru dlohléF 

;a- ráv etgö! 
úkala rebmE 

.ajáfjef wos 
 

   Van rá okom, hogy e helyen 
   indokoltan lelkendezzem 
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Kaposvár 
 
Bencés monostor 
rész romjai. 
Gyógyszerész volt itt 
Rippl-Rónai. 
 
A park útjai 
széppel teltek; 
Zselic -ség közel, 
dombos hegyek. 
 
 
 
Mohács 
 
Halászfalu volt, 
sok morotva. 
Bukást temetett 
el Dorottya. 
 
Máz nélküli a 
sötét korsó; 
Farsang ünnepén 
jár a busó. 
 
 
 
Szigetvár 
 
Limosa néven 
castrum e táj; 
Várospincé -je  
rég volt szeráj. 
 
Félhold uralmát 
nyögte vár -a; 
Ember alakú 
sok fejfája. 
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rávdlöfanuD 
 

aitamannA 
;ráv iamór 

nájdíh őlektÁ 
.ráj si tanov 

 
,gástápa sécneB 

.!orot wöröT 
tlé ól%áL ra"aM 

.nolataif 
 
 

'éP 
 

eb ttotuf edI 
,túidah tö 

arárokpézöQ 
.tuj molpmet tö 

 
rátv!öq ősle zA 

,mete"e sé 
nákabrab ,imá=D 
. Y…ne'ere°y gem 

 
 

drá%ke° 
 

evtemet t+eh E 
.aléB .1 

möső golaB nav S 
.a- muezúm 

 
ejőtlöq iráH 
.ttetelü% tti 

robrellis Yso%kuFy 
.ttelef soráv 

 
 
 

nabávah ótnobgéj .111711 ,tsepsiQ 
 
 

 tazára"aM 
 
 a robát ianotaq _ murt%aq 
 lánkaiamór igér 
 agátloh ó+of a _ avtorom 

 
 
 
 
Dunaföldvár 
 
Annamatia 
római vár; 
Átkelő hídján 
vonat is jár. 
 
Bencés apátság, 
Török torony. 
Magyar László élt 
fiatalon. 
 
 
Pécs 
 
Ide futott be 
öt hadiút, 
Középkorára 
öt templom jut. 
 
Az első könyvtár 
és egyetem, 
Dzsámi, barbakán 
meg „Szerecsen…” . 
 
 
Szekszárd 
 
E helyt temetve 
I. Béla. 
S van Balogh ősöm 
múzeum -a. 
 
Háry költője 
itt született. 
„Fukszos” sillerbor 
város felett. 
 
 
 
Kispest, 2003. február 23. 
 
 
 Magyarázat 
 
 castrum – katonai tábor a 
 régi rómaiaknál 
 morotva – a folyó holtága 
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     ,nocraduq sé nocrah ,nomlá lüpé…y 
 YXővöj a lút niajmor telé "E 
aluˇ %áhuJ 
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ajaB 
 

,wobmod i'nallI 
;tegi%-rúdnaP 

óríbalbát tál S 
.tekélmerís 

 
,apmálzág őslE 

.rá˘ iajaB 
éllem él%álaH 
.ráj si tlétem 

 
 
 

a'olaQ 
 

tegil trekkesrÉ 
.bmodeseM sé 
!o%%aólágniP 

.tno tekení% 
 

,telüpé wkoraB 
.ros-nalatpáq 
telesiv sení° 

.rokővükse 
 
 
 

dege° 
 

,sorávaloksI 
.a%iT ,soraM 

iq ttőn lóbkomoH 
.aróM s %áhuJ 

 
,tlov si ará/eB 

;seríh a- 'upap 
ajupaq wi"E 
.seme%netsi 

 

          „…épül álmon, harcon és kudarcon, 
                Egy élet romjain túl a jövő!” 
      Juhász Gyula 
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Baja 
 
Illancsi dombok, 
Pandúr-sziget; 
S lát táblabíró  
síremléket. 
 
Első gázlámpa, 
Bajai Nyár. 
Halászlé mellé  
metélt is jár. 
 
 
 
Kalocsa  
 
Érsekkert liget 
és Mesedomb. 
Pingálóasszony 
színeket ont. 
 
Barokk épület, 
káptalan-sor. 
Színes viselet 
esküvőkor. 
 
 
 
Szeged 
 
Iskolaváros, 
Maros, Tisza. 
Homokból nőtt ki 
Juhász s Móra. 
 
Betyára is volt, 
papucs -a híres; 
Egyik kapuja 
istenszemes. 
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setne° 
 

nab- YworasrahiVy 
.ó+of aruQ 

verem a tlo%i~ 
.ósroq Ysötsüfy 

 
söröQ a lezöQ 

;a%iT a sé 
wkorab iőséQ 

.amolpmet a 
 
 
 

+ehrásávőzemdóH 
 

ót-dóH "e tti tloV 
,nánadjah gém 

takonuq ól%áL 
.nájtrap a trev 

 
nevén sárdnA "aN 

;túq izétra 
asakezaf woS 
.dut tátnim wéq 

 
 
 

témek'eQ 
 

tti űzí'lömüˇ 
.őgevel a 

e- ré=őt tlov géR 
.ődeksereq 

 
wőtsef neb- trekűM 

;wanzá!at si 
eví% tdasah ttI 

.wanánotaQ 
 
 
 

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Szentes 
 
„Viharsarok” -ban 
Kura folyó. 
Csiszolt a merev 
„füstös” korsó. 
 
Közel a Körös  
és a Tisza; 
Késői barokk 
a temploma. 
 
 
 
Hódmezővásárhely 
 
Volt itt egy Hód-tó 
még hajdanán, 
László kunokat 
vert a partján. 
 
Nagy András néven 
artézi kút; 
Sok fazekasa 
kék mintát tud. 
 
 
 
Kecskemét 
 
Gyümölcsízű itt 
a levegő. 
Rég volt tőzsér -e 
kereskedő. 
 
Műkert -ben festők 
is tanyáznak; 
Itt hasadt szíve 
Katonának. 
 
 
 
Kispest, 2004. január 2. 
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  ,wörö te%évűm a ,divör telé zAy 
 Yeretsemótínat gésirebme za melenétröt A 
wotarilöf inecerbed 
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aluˇ 
 

ekélmeűm pé° 
.záhsoráV a 
a i%iv téríH 

.%ábloq zará% 
 

nebézivlámreT 
.%dut indörüf 

:wozút neblezöQ 
. Yccurts ra"amy a 

 
 
 

!éreb%áJ 
 

,molpmet secnereF 
.tegi% sokrap 
azóR éniréD 
.ttetelü% tti 

 
arbo% wo%áhuJ 

.ledneV tne° a 
tti nav si nömdöQ 

.lemme+es dlöz 
 
 
 

savra° 
 

a péklejsoráV 
;akibsavra% 

telüpé wereQ 
.amlamzará% 

 
watuq sezivéH 

;tremsi eziv 
lorát t!évön woS 

.treq-ipeP a 
 

  „Az élet rövid, a művészet örök, 
    A történelem az emberiség tanítómestere” 
               debreceni föliratok 
 
 
 
Útiképek 
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Gyula 
 
Szép műemléke 
a Városház. 
Hírét viszi a 
száraz kolbász. 
 
Termálvizében  
fürödni tudsz. 
Közelben túzok: 
a „magyar strucc” . 
 
 
 
Jászberény 
 
Ferences templom, 
parkos sziget. 
Déryné Róza 
itt született. 
 
Juhászok szobra 
a Szent Vendel. 
Ködmön is van itt 
zöld selyemmel. 
 
 
 
Szarvas 
 
Városjelkép a 
szarvasbika; 
Kerek épület 
szárazmalma.  
 
Hévizes kutak  
vize ismert; 
Sok növényt tárol 
a Pepi-kert. 
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ól%obo%údjaH 
 

nátu iak'oB 
,wúdjahsavol 

tlov sakrafek'eF 
.wujal%áz dlöz 

 
,zív"ó" sé zágdlöF 

,ne+ém watuq 
mórb ,dój ,ósah!oQ 

.nebéziv nav 
 
 
 

wonlo° 
 

av"aZ wilmö ttI 
;abá%iT a 

nabámuezúM 
.a- rát!élső 

 
pelet%évűM A 

,ttezre% tognar 
:eké itrap laB 

.tegila%iT 
 
 
 

necerbeD 
 

gásdaba% ra"aMy 
. Yasorávrő 

lőtgér asállaV 
.atsinivláq 

 
pol%o bara+áG 
;neb- trekkélmE 
ajdíh "ábotroH 

.neblezöq a 
 
 
 

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hajdúszoboszló 
 
Bocskay után 
lovashajdúk, 
Fecskefarkas volt 
zöld zászlajuk. 
 
Földgáz és gyógyvíz,  
kutak mélyen, 
Konyhasó, jód, bróm 
van vizében. 
 
 
 
Szolnok 
 
Itt ömlik Zagyva 
a Tiszába; 
Múzeumában 
őslénytár -a. 
 
A Művésztelep 
rangot szerzett, 
Bal parti éke: 
Tiszaliget. 
 
 
 
Debrecen 
 
„Magyar szabadság 
őrvárosa” . 
Vallása régtől 
kálvinista. 
 
Gályarab oszlop 
Emlékkert -ben; 
Hortobágy hídja 
a közelben. 
 
 
 
Kispest, 2004. január 16.  
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 ajla"eH sé gá%rokomoH 
ajléc itú sálrodnáv a 
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azáh"erí˘ 
 

nevén ulafrí˘ 
,tepere% paq 

idúrQ sé rúcneB 
.ttetelü% tti 

 
Ywáprity samlagro° 

,ertél atzoh 
sá!atrokob sÉ 

.eké!röq a 
 
 
 

jakoT 
 

wo!ávdaram ráV 
.ttelef wó+of 

tleréb rác retéP 
.te"ehőlő% 

 
néven icókáR 

,meretecnip 
watuatsiruT 
.ne- "eh-%apoQ 

 
 
 

adrávsiQ 
 

lób- ráv-irá'oM 
.a!rot gém llá 

a gésdlöz tájaS 
.a=ór iadráv 

 
,molpmet sukitóG 

;walba seví 
wetne% nokomáˇ 

.wanzokaros 
 

       Homokország és Hegyalja 
       a vándorlás úti célja 
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Nyíregyháza 
 
Nyírfalu néven 
kap szerepet, 
Benczúr és Krúdy 
itt született. 
 
Szorgalmas „tirpák” 
hozta létre, 
És bokortanyás 
a környéke. 
 
 
 
Tokaj 
 
Vár maradványok 
folyók felett. 
Péter cár bérelt 
szőlőhegyet. 
 
Rákóczi nevén 
pinceterem, 
Turistautak 
Kopasz-hegy -en. 
 
 
 
Kisvárda 
 
Mocsári-vár -ból 
áll még tornya. 
Saját zöldség a 
várdai rózsa. 
 
Gótikus templom, 
íves ablak; 
Gyámokon szentek 
sorakoznak. 
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dsevökőzeM 
 

,seríh eziv"óˇ 
.záH ó/aM a s 
etelesivpéN 

.sápmop nátlém 
 

,wü- !étöq ttezmíH 
,akrat Ycrusy a 

wédnájat%ereQ 
. Yam=oroqy a 

 
 
 

watapsoráS 
 

űríh sogá%rO 
:muigélloq 

rátv!öq sáttezoR 
.muezúm gem 

 
suirátinirT 
a- rotsoloq 

levvén ná/soroB 
.adollá% am 

 
 
 

cloksiM 
 

itelekgöröG 
a- molpmet pé% 

wiljah lóbkkoraB 
.abfpoc a tá 

 
,sorávmete"E 
;peletődrüf 

,wécnip nosavA 
.derüfalliL 
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Mezőkövesd 
 
Gyógyvize híres, 
s a Matyó Ház. 
Népviselete 
méltán pompás. 
 
Hímzett kötény -ük, 
a „surc” tarka,  
Keresztajándék 
a „korozsma” .  
 
 
 
Sárospatak 
 
Országos hírű 
kollégium: 
Rozettás könyvtár 
meg múzeum. 
 
Trinitárius 
kolostor -a 
Borostyán névvel 
ma szálloda. 
 
 
 
Miskolc 
 
Görögkeleti 
szép templom -a 
Barokkból hajlik 
át a copfba. 
 
Egyetemváros, 
fürdőtelep; 
Avason pincék, 
Lillafüred. 
 
 
 
Kispest, 2004. november 28. 
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            A Balaton 592 km2, 
            a Fertő-tó 335 km2, 
            a Velencei-tó 14 km2 területű 
 
 
 
Útiképek 
       9 
 
 
 
Balaton  
 
Smaragdzöld keret 
a tó partján, 
Azúrharangos 
légóceán. 
 
A mélye sekély, 
lágy,  selymes íz; 
Testet, vitorlást 
ringat a víz. 
 
 
 
A szegedi Fehér-tó 
 
Alföldön ez a 
legmélyebb pont, 
Halgazdasága 
nyújt ma haszont. 
 
Védett terület, 
madárvilág; 
Homoki Nagy film: 
Vadvízország.  
 
 
 
Fertő-tó  
 
Európában a 
harmadik tó, 
Vízterjedelme 
ingadozó. 
 
Egyetlen dolog, 
ami zavar: 
A tó negyede 
csak a magyar. 
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A nyíregyházi-Sóstó 
 
Igrice-patak 
sziksóval lep, 
Négy kút táplálta 
fürdőtelep. 
 
Falumúzeum, 
tájegységek: 
Mezőség, Nyírség, 
Rétköz részek. 
 
 
 
Velencei-tó 
 
Üdülő élet, 
barangolás; 
Ingó kövek és 
Borjú-forrás. 
 
Festői részek 
a nádasban, 
A Mészeg-hegyen 
emlékmű van. 
 
 
 
Az Orfűi-tavak 
 
Földgátak között 
a Pécsi-tó, 
Hullámverés nincs: 
versenyre jó. 
 
Mesterségesen 
épült öt tó, 
Balázshegy -en van 
a kilátó. 
 
 
 
Kispest, 2007. január 28. 
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         Külföldre az útlevélen kívül a 
         sorsunkat is magunkkal visszük 
 
 
 
 
Vágyódás 
 
 
 
Minden sárga, piros, barna, 
A nap sütne, ha akarna. 
De nem süt, mert alig látszik: 
Úgy tűnik, hogy ő is fázik. 
 
Én is fázom, legyek bárhol, 
Ha elmegyek szép hazámból. 
Mert a szívem visszavágyik: 
Hazám helyett nem lesz másik. 
 
Szép a tájék, jó emberek, 
Örülhetnék, de nem merek. 
Mert hazámban maradt álmom, 
Mindenhonnan visszavágyom. 
 
 
 
Suhl, 1997. október 13. 
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      „Ha Úrnapja tiszta, jó, 
        sok virág lesz, sok dió” 
               paraszti regula 
 
 
 
Virágoskert 
 
 
Virágoskert 
tarka, szép, 
neked ontja 
száz színét. 
 
Mint megannyi 
pántlika, 
úgy libeg a 
a tátika. 
 
Bazsarózsa, 
liliom; 
jaj, ne verje 
fel a gyom! 
 
Az ablakban 
mit látni? 
kihull piros 
muskátli. 
 
Török szegfű, 
viola, 
rózsa, jácint, 
dália. 
 
Fodros szoknya 
mellette: 
petúnia 
a neve. 
 
Csillagszemű 
margarét, 
harangvirág, 
csodaszép. 
 
Lelken fogja 
ez a kert 
színeivel 
az embert. 
 
 
Égeraracsa, 1998. július 29. 



Kis magyarázat a versekhez 
 
 
A mottók – (általános gondolatot kifejező tömör idézetek) valamilyen módon kapcso- 
 lódnak az alapgondolathoz. Az aláírás nélküliek saját alkotások. 
 (mítosz  →  hitrege, legenda  →  csodarege, epigramma  →  velőske) 
 
Népmese – a nép ajkán született, vagy külföldről átvett elbeszélés. 
Néprege – valóságos személyhez vagy tárgyhoz kapcsolódó meseszerű történet. 
Hitrege – a világ keletkezéséről, természeti jelenségekről szóló olvasmány. 
Csodarege – Istenhez, Jézushoz, szentekhez és csodákhoz fűződő (olvasandó) esemény. 
Monda – 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, Harry Harryson – Harryson Henri, 
Christine Breden – Breden Krisztina,  James Jeans – Jeans Jakab, 
Maurice Leblanc – Leblanc Móric,  Henryk Sienkiewicz – Sienkiewicz Henrik, 
Lev R. Sejnyin – Sejnyin R. Leó,  Daniel De Foe – De Foe Dániel, 
Emil Gaboriau – Gaboriau Emil,  Edna Ferber – Ferber Edina, 
Mihail Zoscsenko – Zoscsenko Mihály,  Karl Theodor Körner – Körner Károly Tódor, 
Wilham Collins – Collins Vilmos,  Felix Salten – Salten Félix, 
Henry King – King Henrik,   Siegmund Freud – Freud Zsigmond, 
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