Nyíri Attila
alittA irí˘

Időmértékes versek
wesrev sekétrémődI

,motat+of tto panlohaM
mo"ahabba djam loha

Maholnap ott folytatom,
ahol majd abbahagyom

élef léc A
(woros sekétrémődi)

neke!évsö ,nokosápa~
melle% nednim wi%ám tecréb
.nebketelé avlorodnáv

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

A cél felé

(időmértékes sorok)

Csapásokon, ösvényeken
bércet mászik minden szellem
vándorolva életekben.

Kispest, 2004. február 11.

,za sázoklálat neltelév aktiR
a sé akétamo! submaj a ah
wiseeb"e +úsgnah ra"am

Ritka véletlen találkozás az,
ha a jambus nyomatéka és a
magyar hangsúly egybeesik

ságová! A
(wosubmaj so+úsgnah ,semír)

,llá avti! am'oq A
.láb a llá enneb aH
,leq arlad ,arcnát iQ
.lel arlah ,arrob iQ
,ój ennel ,ennel zA
.ó% a nneb enréf aH
:őj ak'a' "e Xmál aN
.ő ak'am ekrü% A
,pél ah ,llah es ,tál eS
.pén a tő azznov eD
,rám arlad-ak'am "E
.ráv arlah ,etseb A

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

A nyávogás
(rímes, hangsúlyos jambusok)

A kocsma nyitva áll,
Ha benne áll a bál.
Ki táncra, dalra kel,
Ki borra, halra lel.
Az lenne, lenne jó,
Ha férne benn a szó.
Na lám! egy csacska jő:
A szürke macska ő.
Se lát, se hall, ha lép,
De vonzza őt a nép.
Egy macska-dalra már,
A beste, halra vár.

Kispest, 1997. február 2.

,erekö" lálah a telé zAy
Yerekö" telé za lálah a
gniq-uF nij

„Az élet a halál gyökere,
a halál az élet gyökere”
Yin Fu-king

wizotrat zehdner A
(srev sekétrémődi)

,naltazotláv a "E-sŐ zA
.ózotláv gáliv a ,tél A

A rendhez tartozik
(időmértékes vers)

Az Ős-Egy a változatlan,
A lét, a világ változó.

xnabám a tehel im wörÖ

Örök mi lehet a mában?

.ótahtál rokima ,ga!A

Anyag, amikor látható.

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. január 11.

,llá tlúm soravaz ttögöm ikalav aH
nebővöj űní%a=ór a tehih gém

!özöq naltácrA
(sut%epana űmetütah)

:ajórájelev mesahos wentelé eme lálah A
.atógér iken tjú!ado rebme za te+ema ,réb a zA

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Ha valaki mögött zavaros múlt áll,
még hihet a rózsaszínű jövőben

Arcátlan közöny

(hatütemű anapesztus)

A halál eme életnek sohasem velejárója:
Az a bér, amelyet az ember odanyújt neki régóta.

Kispest, 2002. december 12.

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

„Hanyatt-homlok a gombóchoz,
ímmel-ámmal a dologhoz”
népi mondóka

nabjátléD
(wosut%epana semír)

Déltájban
(rímes anapesztusok)

,%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

Megesik az olykor, amidőn hazaérsz,
ha a konyha kitárt: duruzsol a fazék.
A lakás is üres: kietlen fogadás,
üvegen bekacag remegő ragyogás.

,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

Odakint örömest kutya megy teveled,
egyre néz, ahogyan a helyed keresed.
Elhagyott fa alatt, ahová lepihensz:
egyedül ott a fű üdezöld a sziken.

,"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

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.

Yetekef néhet nednim nebtétöSy
gésse'löb ipén

„Sötétben minden tehén fekete”
népi bölcsesség

a!áih !éF
(%uehort so+úsgnah ,semír)

Fény hiánya
(rímes, hangsúlyos trocheus)

,arkáf a %ő za rám lüáR
.agrás atjar si bmol a "Í
,e!éf apmál a ,dne' a ráV
.engé erdner ah ,"ú antáL

Ráül már az ősz a fákra,
Így a lomb is rajta sárga.
Vár a csend, a lámpa fénye,
Látna úgy, ha rendre égne.

:am tú za %iv abráv améN
.artúq at%it ,erzív a "áV
_ evsel ebjé za _ me% a sÉ
.ertset iőn "e :tál e%%eM

Néma várba visz az út ma:
Vágy a vízre, tiszta kútra.
És a szem – az éjbe lesve –
Messze lát: egy női testre.

,a!rá% ekpel ,a!ko% akraT
.anráv ahtnim ,si llá ,si "eM
:evré er!éf ,intál za níQ
.evét a!ko% a nav artókS
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Tarka szoknya, lepke szárnya,
Megy is, áll is, mintha várna.
Kín az látni, fényre érve:
Skótra van a szoknya téve.

Kispest, 1997. február 3.

srevráp :nohit%id A

A disztichon: párvers

sétetzemle"iF
(srevráp semír)

:we"el nomatu ,réq arra s ,lálah a %érü/üf lunalatdnoG

Figyelmeztetés
(rímes párvers)

Gondtalanul fütyürész a halál, s arra kér, utamon legyek:

.we"em ah ,!évsö za djam %iv avoh ,modut ah ,bboJ

Jobb, ha tudom, hova visz majd az ösvény, ha megyek.
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Kispest, 1999. február 15.

sé ,lüklén wo iq zzúh eNy
YXa%%iv "ét lettelü'eb
tarilefdraq

„Ne húzz ki ok nélkül, és
becsülettel tégy vissza!”
kardfelirat

rev"ef űlétéQ
(srev sekétrémődi)

,rev"ef űlétéq wa%őre za sé gésnelet'eb A
_ wenlé wülev ah _ tza witísebesgeM
,nabbaso+ús gém atroka" ed ,néde!!öq :evtévlE
.tegésnelle za _ wátná% wenika _ tniM

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ

Kétélű fegyver
(időmértékes vers)

A becstelenség és az erőszak kétélű fegyver,
Megsebesítik azt – ha velük élnek –
Elvétve: könnyedén, de gyakorta még súlyosabban,
Mint – akinek szánták – az ellenséget.

Kispest, 2004. január 26.

„Az időmértékes vers eltér a
magyar nyelv hangsúlyától,
sőt a jambus ellentétes vele”
Benedek Marcell

a rétle srev sekétrémődi zAy
,lótá+úsgnah vle! ra"am
Yelev setétnelle submaj a tős
lecraM wedeneB

tehel wnéiM

,rám arátah wnüre%dner A
.ótah"ahle ,zagi ólaV
,gáliv siq a ,telezpéq A
.ótahtínat _ tlüreq lezöQ

Miénk lehet

A rendszerünk határa már,
Való igaz, elhagyható.
A képzelet, a kis világ,
Közel került – tanítható.

,tneletgév a motaggaf eD
:wnunodjalut rám am +emA
xtú za tehel ú%%oh ne+iM
.wnudut tima xsimah xzagI

De faggatom a végtelent,
Amely ma már tulajdonunk:
Milyen hosszú lehet az út?
Igaz? hamis? amit tudunk.

,rágusmota ,nodar ,nárU
,nalatga!a wetehgebeL
mozorátah men "í tno%iV
.nalatno%ah teke!ét A

Urán, radon, atomsugár,
Lebeghetek anyagtalan,
Viszont így nem határozom
A tényeket haszontalan.

ótahtáleb bbótu-bbőlE
.gásidólav sege!él A
:sétedlüq a lüsejleteB
.gáliv"an a tehel wnéiM

Előbb-utóbb belátható
A lényeges valódiság.
Beteljesül a küldetés:
Miénk lehet a nagyvilág.
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Égeraracsa, 1996. november 21.

Aki a múltban rekedt, jelenről beszél;
aki a jövőben él, annak múlt a jelen

;lé%eb lőrnelej ,tdeker nabtlúm a ikA
nelej a tlúm wanna ,lé nebővöj a ika

wolara˘

Nyaralok

wosubmaj _ 1

1 – jambusok

,rám artrap a we"eM
,mocartam a meleV
:tráv avráv a ttöjlE
.molanjah a séseM

Megyek a partra már,
Velem a matracom,
Eljött a várva várt:
Mesés a hajnalom.

,tlláeb wéq a novaT
,moti=áp a mádiV
,tllá% ermezeq rágoB
.modokpa' evze"eL

Tavon a kék beállt,
Vidám a pázsitom,
Bogár kezemre szállt,
Legyezve csapkodom.

,ját a tláv ergeleM
,motalrát a we"eH
jáf ení% anrab A
.nomatáh a ,nopaN

Melegre vált a táj,
Hegyek a tárlatom,
A barna színe fáj
Napon, a hátamon.

wosuehort _ 11

2 – trocheusok

aráp a llá% erzíV
,ergelem "an irá˘
aláh a llá% ergÉ
.ertelekpan e%%eM

Vízre száll a pára
Nyári nagy melegre,
Égre száll a hála
Messze napkeletre.

,ajdámi dámon ráB
,erődi tüs ah ,paN
:ajtál tza wa' ergéV
.erőb a ttel anraB

Bár nomád imádja,
Nap, ha süt időre,
Végre csak azt látja:
Barna lett a bőre.

a dalahtá a"naH
,erétse nocartaM
am nálat wanazjaR
.errév a wogo!ú°

Hangya áthalad a
Matracon estére,
Rajzanak talán ma
Szúnyogok a vérre.
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wosut%epana _ 111

3 – anapesztusok

delevel mosavlO
,nojalat sevüf A
temegne tíkavlE
.notalaB ógacaQ

Olvasom leveled
A füves talajon,
Elvakít engemet
Kacagó Balaton.

waragob órpa zA
,nórakat ráj adaH
,wa' er"e ,pí' er"E
.morakav rokimA

Az apró bogarak
Hada jár takarón,
Egyre csíp, egyre csak,
Amikor vakarom.

,táado !o'adaB
,!okaB a tál edI
bbákni evdereveH
.nopan a wölüseL

Badacsony odaát,
Ide lát a Bakony,
Heveredve inkább
Lesülök a napon.

wosulitkad _ 1111

4 – daktilusok

:ezüf !o'adaB pé°
,ahurbmol ilováT
,eziv notalaB wéQ
.agubdán nielé°

Szép Badacsony füze:
Távoli lombruha,
Kék Balaton vize,
Szélein nádbuga.

evlü noladlolúT
,adah wótagotáL
er"e nopan irá˘
.ajaz wédiv a llá°

Túloldalon ülve
Látogatók hada,
Nyári napon egyre
Száll a vidék zaja.

,ürüb dlöz a e%%eM
.eger gnireq alóR
:ürü lárgu erdneR
.e"el loka ipí~

Messze a zöld bürü,
Róla kering rege.
Rendre ugrál ürü:
Csípi akol legye.
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Kispest, 1996. március 24.
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,tsám wotahda meNy
Ymege!él im wa'
’ádaM

„Nem adhatok mást,
csak mi lényegem”
Madách

őzédigödrÖ
(wosubmajiroq semír)

,gödrö za wanmázah egréf bbesemengeL
;werebmenév sánobab wenzédi ah ,tiQ?
wörö enneb nátuza sé ,winelejgeM

Ördögidéző
(rímes chorijambusok)

Legnemesebb férge hazámnak az ördög,
'Kit, ha idéznek babonás vénemberek;
Megjelenik, és azután benne örök

.delevet wa' ,"em ?es le rám :%lálat arsráT

Társra találsz: már el se' megy, csak teveled.
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Kispest, 1999. február 14.

,telé even wanjí zAy
Ylálah evűm a
'löb görög

„Az íjnak neve élet,
a műve halál”
görög bölcs

lüneltetöq sé nodaba°
(woros sekétrémődi)

,imalav %el lőbnedniM
,llá ze ernednim nabálatlÁ
;lőbimalav %el nednim S
.+ába% 'nin arra ,im lőbim "oH

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ

Szabadon és kötetlenül
(időmértékes sorok)

Mindenből lesz valami,
Általában mindenre ez áll,
S minden lesz valamiből;
Hogy miből mi, arra nincs szabály.

Égeraracsa, 2004. június 24.

:ttese ado' wnulánim ráMy
Yttel agofól wanóki' a
akódnom ipén

„Már minálunk csoda esett:
a csikónak lófoga lett”
népi mondóka

wü!éf eme°

Szeme fényük

(wosulitkad semír)

(rímes daktilusok)

,elet lajjuacláp ezeq wükere"siQ
.etelé za :etél ado' saraguspan
,ava% nav si erdnim a ev%érö"üg sÉ
.adah wonokor pé% er"e tegelme tim?
,irevlef aka%jé agam téteze!röQ
.i%evlef si ikráb ah ,ajtíkalatá
,asab wöröt a ő ah ,si gacaq ,si lÉ
.ajab tehel si men ahos wenika tnim
,er"e takaizáh a ajtínalatgu˘
xelev sonoza _ dnim isel _ tehel iq "oh
,aj!a lelef ah ,nezehen "an arra sÉ
.ajpa were" a :tlökörö lőtika "oh
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Kisgyerekük keze pálcaujjal tele,
napsugaras csoda léte: az élete.
És gügyörészve a mindre is van szava,
'mit emleget egyre szép rokonok hada.
Környezetét maga éjszaka felveri,
átalakítja, ha bárki is felveszi.
Él is, kacag is, ha ő a török basa,
mint akinek soha nem is lehet baja.
Nyugtalanítja a háziakat egyre,
hogy ki lehet – lesi mind – azonos vele?
És arra nagy nehezen, ha felel anyja,
hogy akitől örökölt: a gyerek apja.

Égeraracsa, 1997. május 30.

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,
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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Tartalomjegyzék

(Időmértékes versek)
Ez a versrendszer szigorúbb szabályokhoz kötött, és csak olyan nyelven írható, ahol a
magánhangzók hosszúsága nem függ a hangsúlytól.
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