Nyíri Attila
alittA irí˘

Szonettek
wetteno°

Alacsonyrendű igényeket kiszolgáló
értéktelen mű, művészi álarcban

óláglo%iq teke!égi űdner!o'alA
nabcralá i%évűm ,űm neletkétré

’’ig A

,tamrah a sé lokop ,!!em nabbároQ
,ajtlob gé tnappor ,bábiléd ,a=óR
,ajtlofní% worahiv imlezré djaM
.wattara +étne%ví% sé regnet!!öQ
,esézörküt simah gásólav A
,sötnöq neletsélzí ,ódoklaviH
:zötnö élpuri% semlezré te+eM?
.e%évűm ű!!öq űm !ális a Ő

A giccs

Korábban menny, pokol és a harmat,
Rózsa, délibáb, roppant ég boltja,
Majd érzelmi viharok színfoltja,
Könnytenger és szívszentély arattak.
A valóság hamis tükrözése,
Hivalkodó, ízléstelen köntös,
'Melyet érzelmes sziruplé öntöz:
Ő a silány mű könnyű művésze.

,wan"ah men trénaltaráj tatu tráJ
,so+ágad ,tlepé'le :dnom tima ,zA
.ebérökvűb noveb levima ,zE

Járt utat járatlanért nem hagynak,
Az, amit mond: elcsépelt, dagályos,
Ez, amivel bevon bűvkörébe.

,wan+ámoh a tegév tev romuh "aV
,so+ágar te%évűm a daram "aV
.egésgeteb ,ttöző"el mes giáM

Vagy humor vet véget a homálynak,
Vagy marad a művészet ragályos,
Máig sem legyőzött, betegsége.

nabávah te%é!e .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. november 19.

wa'men aigrene semete"e zA
si azzo+ába% ed ,azzorátahgem
tésédökűm gésnednimgáliv a

me%rop bbo"angel A

,dakaf tél loh? ,nebsétmeret A
.lüse!évré melepala tÖ
,lüzöq weze ősle za dlöf A
.taraka őrötarléc a tniM

Az egyetemes energia nemcsak
meghatározza, de szabályozza is
a világmindenség működését

A legnagyobb porszem

A teremtésben, 'hol lét fakad,
Öt alapelem érvényesül.
A föld az első ezek közül,
Mint a célratörő akarat.

:őreső za ,zűt a widosáM
.gászagi ű!éf ótíkav A
tsátagzom a itevöq tze djaM
.őgevel at%it ózohertéL

Második a tűz, az őserő:
A vakító fényű igazság.
Majd ezt követi a mozgatást
Létrehozó tiszta levegő.

,dalah avloraktá +em? ,zív A
:%el é””e "í nednim enneb sÉ
.őtmeret tsázotrate%%ö zA

A víz, 'mely átkarolva halad,
És benne minden így eggyé lesz:
Az összetartozást teremtő.

,daram aigrene za lügéV
:%et éssepéq ertetere% +eM?
.ővelnelej ttünednim "oh ,"Ú

Végül az energia marad,
'Mely szeretetre képessé tesz:
Úgy, hogy mindenütt jelenlevő.

nabávah őtevgam .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. október 8.

%tahludrofa%%iv gém nannoha ,naV

Van, ahonnan még visszafordulhatsz

ttőle gés+ém A

A mélység előtt

,ttoko%gem ,%ráj ne+ema ,datu zA
.%e%et "ú gidnim nebtez+eh ttoda S
,zedner rÚ za tima ,za sám tnigeM
.ttozokédná% innetgem le!!ét a S

Az utad, amelyen jársz, megszokott,
S adott helyzetben mindig úgy teszesz.
Megint más az, amit az Úr rendez,
S a ténnyel megtenni szándékozott.

.ttoda erőle sélednerle zA
xtekevűm ótahtál a rám detrÉ
,detehtré mes tza rokka ,men ah treM
.wotalodnog a ertél wennöj ?"oH

Az elrendelés előre adott.
Érted már a látható műveket?
Mert ha nem, akkor azt sem értheted,
Hogy' jönnek létre a gondolatok.

.neltetehdzükel sétevökle zA
,nalatko za tnim ,wo bbesőre 'niN
.wo"av emlezré wetétnelle za S

Az elkövetés leküzdhetetlen.
Nincs erősebb ok, mint az oktalan,
S az ellentétek érzelme vagyok.

.nelle jahó za timmes we%et meN
,nav ado gásnávíq ,"áv a pélleF
.wolahgem lügév evdekele' sÉ

Nem teszek semmit az óhaj ellen.
Fellép a vágy, kívánság oda van,
És cselekedve végül meghalok.

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. január 6.

ajdóm sönöt%ö sétígesnö zA
tláveb ,ató wevéderze ,rám

evlepala telé segés%ége zA

Az önsegítés ösztönös módja
már, ezredévek óta, bevált

Az egészséges élet alapelve

,ttotah erégéspé tset irebme zA
,iq wendőzejef nájpala wo%anaP
.inlezeq tekegésgeteb a lleq sÉ
.ttoda "í egés"e melle% _ welél _ tseT

Az emberi test épségére hatott,
Panaszok alapján fejeződnek ki,
És kell a betegségeket kezelni.
Test – lélek – szellem egysége így adott.

:ttőle iknednim tlov sogáliv gidniM
,aindula %el ój wentset tdaráflE
.aigrene gnetlút ah ,lleq ingozom S
.wőzem !okétah wendekeröt errE

Mindig világos volt mindenki előtt:
Elfáradt testnek jó lesz aludnia,
S mozogni kell, ha túlteng energia.
Erre törekednek hatékony mezők.

"oha ,arknumá% wáigrene za "Í
,evtí%égeiq "av nesetétnellE
.wővete%%ö za ,nabsátah arsám"E

Így az energiák számunkra, ahogy
Ellentétesen vagy kiegészítve,
Egymásra hatásban, az összetevők.

topallá naltazo+úsne"eiq A
,esévkeröt%%ö ólav ar+úsne"E
.wőretelé za :nabságzom ódnallÁ

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

A kiegyensúlyozatlan állapot
Egyensúlyra való össztörekvése,
Állandó mozgásban: az életerők.

Kispest, 1996. január 19.

A boldogság az élet legalapvetőbb,
végső valósága

,bbőtevpalagel telé za gásgodlob A
agásólav ősgév

x nav denneB

Benned van ?

,wanráj lőle we!égi zA
,gésőtehel a wüttögöM
,gé ifréf ,őn nednim tré+eM?
.wanám a wa' ,lé tsom ikA

Az igények elől járnak,
Mögöttük a lehetőség,
'Melyért minden nő, férfi ég,
Aki most él, csak a mának.

xgásgodlob a im detnire°
."áv a lüsejleteb rokiM?
,"á za ne+i wentset tdaráF
.gássovro za wengeteb sÉ

Szerinted mi a boldogság?
'Mikor beteljesül a vágy.
Fáradt testnek ilyen az ágy,
És betegnek az orvosság.

.tahráz tupaq ,sőre ah ,"áV
,ttel ajléc "í wentelé zA
.gásólav a tlükű%el treM

Vágy, ha erős, kaput zárhat.
Az életnek így célja lett,
Mert leszűkült a valóság.

.wanráv evtere% tiq? ,godloB
,ttedegélE .nelet!égI
.gásttodlo za nav enneb sÉ

Boldog, 'kit szeretve várnak.
Igénytelen. Elégedett,
És benne van az oldottság.

nabávah te%é!e .11233334555567 ,luZ

Suhl, 1997. november 19.

telé za tél iaigóloib A
nelle lálah a asádazál

A biológiai lét az élet
lázadása a halál ellen

x őlé "av nelettelÉ

,wózotláv wogálivga!a zA
;widoklaru akizif a ttO
giánatsom "í lőttedzeq A
.wosátah a wasogásadzaG

Élettelen vagy élő ?

Az anyagvilágok változók,
Ott a fizika uralkodik;
A kezdettől így mostanáig
Gazdaságosak a hatások.

,nelettelé gel!ét ga!a zA
xtekevle sözöq tehtevöq "aV
,tezevle +em? ,"áv őlü%ef A
.nelet!émer men "oh ,ajtatuM

Az anyag tényleg élettelen,
Vagy követhet közös elveket?
A feszülő vágy, 'mely elvezet,
Mutatja, hogy nem reménytelen.

:wo za sám rám nabnattelé zA
;naltaludzom im? ,za lahgem ttO
.mezevlé tsom tsukimzoq a eD

Az élettanban már más az ok:
Ott meghal az, 'mi mozdulatlan;
De a kozmikust most élvezem.

,wo"av magamnö _ rebme za _ nÉ
;nabroq neletletih "e welé S
Xmetelé za djam lujúgem eD

Én – az ember – önmagam vagyok,
S élek egy hiteltelen korban;
De megújul majd az életem!

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. szeptember 15.

Xinzágiel tehel men tete%émret A

x ttet a őtehlétílE

xtrebme za tza wájvíh na"oH
nebételé %ége ikA
.nelle ienöt%ö ttödzüQ
.trem men inló% nebzöq ,ttödzüQ

A természetet nem lehet leigázni!

Elítélhető a tett ?

Hogyan hívják azt az embert?
Aki egész életében
Küzdött ösztönei ellen.
Küzdött, közben szólni nem mert.

.nat'lökre za segésretseM
,ze+etémgem teklel-tetseT
,zeré tima ,welél a aH
.nabágamnö ajmo!le wa~

Mesterséges az erkölcstan.
Testet-lelket megmételyez,
Ha a lélek, amit érez,
Csak elnyomja önmagában.

,trevehle loh? ,ebkelél A
,tágam ne+ém ilek%éfeB
.nav !ávsop si nebtset a "Í

A lélekbe, 'hol elhevert,
Befészkeli mélyen magát,
Így a testben is posvány van.

Xdreveq en takamlagof A
,dáv a wizgnah _ Yővet%onoGy
.nabájólav geteb wa' eD

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

A fogalmakat ne keverd!
„Gonosztevő” – hangzik a vád,
De csak beteg valójában.

Égeraracsa, 1999. augusztus 24.

le wilesiv nebbezehen narka" werebme zAy
Ytogásnalatgászagi za tnim ,togászagi za
č/isuN .B

inlesivlE

.wüjlé tsom téjedi wotanallip A
,wnudótalkaz not+of ,wnunahor not+oF
,wnutaraka daba% _ "of wa' er"e _ "oF
.wüjtré mes taknugam rám nák'assal sÉ
,lüröq %ev géstétös sé ravazrűz gém tsoM
;ólav nasogáslút wnütelé za treM
:ótahnednim %el men rebme za levim S
.lükenem abmolá lőle sádlogeM
wüjékéb iklel a tíges wankakoS
,gnál a gé wünneb trem ,intál neppéksáM
.lüvőbiq wnusádut léné!éf wen+eM?
,wüjréle djam névér wnusátál ősleB
,tnáb ah ,wüjlesivle tetelé za "oH
.lü%őgem jah a gím? ,tú za ú%%oh treM

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

„Az emberek gyakran nehezebben viselik el
az igazságot, mint az igazságtalanságot”
B. Nusič

Elviselni

A pillanatok idejét most éljük.
Folyton rohanunk, folyton zaklatódunk,
Fogy – egyre csak fogy – szabad akaratunk,
És lassacskán már magunkat sem értjük.
Most még zűrzavar és sötétség vesz körül,
Mert az életünk túlságosan való;
S mivel az ember nem lesz mindenható:
Megoldás elől álomba menekül.
Sokaknak segít a lelki békéjük
Másképpen látni, mert bennük ég a láng,
'Melynek fényénél tudásunk kibővül.
Belső látásunk révén majd elérjük,
Hogy az életet elviseljük, ha bánt,
Mert hosszú az út, 'míg a haj megőszül.

Égeraracsa, 1997. április 28.

YgésirebmEy
alittA fe=óJ

„Emberiség”
József Attila

gésrebmE

,má!a ,deremsi '%ih ,todé%mo% A
,ttetré men degét roktlúm a iQ?
,detrékgem rokim? ,arra me%kélmE
.!ágam a atjar tőre ne"ev "oH
,ná"af ravdu za tto%ú'le rokiM?
.ttetrés tnim ,ne%őb lef tleq "oh ,dattáL
:tetlé rokka wa' mörö za megnE
.nálaf albátne"é% avtál téveN
,lánló% abáih iken "oh ,moduT
,lánlov dé%mo% men ah ,arra jlodnoG
.lálah a ázzoh anatílláeb S
,wástnorgem "ohen téjdner záh a "oH
,gásdnolob őddem dsál desévkeröT
.lálatgem si"ú ,raka ika sÉ

nabávah őtevgam .1111233334555567 ,tsepsiQ

Emberség

A szomszédot, hisz' ismered, anyám,
'Ki a múltkor téged nem értett,
Emlékszem arra, 'mikor megkérted,
Hogy vegyen erőt rajta a magány.
'Mikor elcsúszott az udvar fagyán,
Láttad, hogy kelt fel bőszen, mint sértett.
Engem az öröm csak akkor éltet:
Nevét látva szégyentábla falán.
Tudom, hogy neki hiába szólnál,
Gondolj arra, ha nem szomszéd volnál,
S beállítana hozzá a halál.
Hogy a ház rendjét nehogy megrontsák,
Törekvésed lásd meddő bolondság,
És aki akar, úgyis megtalál.

Kispest, 1995. október 11.

...,inlé %raka aH

Ha akarsz élni,...

sédőljef ótahtratnneF

,inlé si wnuraka nóg+ob ne+iM
xwnütehlé nene+im nabájólaV
,wnünzénebme% levim %el nebknővöJ
Xinléf gém tehel lőtima ,%el sÉ
,sádrohlejalat sé sátriődrE
,agáliv we!évön ózokta"oF
,asátít%upiq wojaf secnireG
.sátivitkaoidar ,moló ,néQ

Fenntartható fejlődés

Milyen bolygón akarunk is élni,
Valójában milyenen élhetünk?
Jövőnkben lesz mivel szembenéznünk,
És lesz, amitől lehet még félni!
Erdőirtás és talajelhordás,
Fogyatkozó növények világa,
Gerinces fajok kipusztítása,
Kén, ólom, radioaktivitás.

,izré bbákni er"e rám rebme zA
:tatág tahba% tnim wantama+of A
.sátíllá-ebsédőljef ríh a zE

Az ember már egyre inkább érzi,
A folyamatnak mint szabhat gátat:
Ez a hír fejlődésbe-állítás.

,ilré'ef men teke'niq ttoda zA
.tatrá" neőlémíkteze!röq sÉ
.sávíhiq ze netni% izöktezmeN

Az adott kincseket nem fecsérli,
És környezetkímélően gyártat.
Nemzetközi szinten ez kihívás.

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. február 8.

Ygö%"énkalbAy
+áhiM ’ibaB

„Ablaknégyszög”
Babits Mihály

sátavatáG

YXtáf a tza edi ,nasroˇ Xwekereˇy
,túq sekereq a ébböt rám lleq meN
.tuf nocnál lef-el rödöv a lén+eM?
.tág a mí %el tti ,ergév lü%éklE

Gátavatás

„Gyerekek! Gyorsan, ide azt a fát!”
Nem kell már többé a kerekes kút,
'Melynél a vödör le-fel láncon fut.
Elkészül végre, itt lesz ím a gát.

,gáliv nav gíma Xeb táh wüzzejeFy
Y .tupa lezze "í wüssehpelgem "oH
,tujazah wa' djam etse ,melémeR
.tátaláglo% a nnel ,tto avdatÁ

„Fejezzük hát be! amíg van világ,
Hogy meglephessük így ezzel aput. ”
Remélem, este majd csak hazajut,
Átadva ott, lenn a szolgálatát.

,rájáv "ohlevim ,lappan-lejjé tjeF
,rátlef la!!áká' te+em? ,tene% a S
.rádampég a tnim ,i%iv néde!!öQ

Fejt éjjel-nappal, mivelhogy vájár,
S a szenet, 'melyet csákánnyal feltár,
Könnyedén viszi, mint a gépmadár.

:mescniq a ttöjgem ,nav nohtti ergéV
Yx.M sevdeq ,dotáL Xteziv a dle"iFy
.nesednö' neppö' ebröbö' lőbő~

Végre itthon van, megjött a kincsem:
„Figyeld a vizet! Látod, kedves M.?”
Csőből csöbörbe csöppen csöndesen.

nabávah őtevgam .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. október 12.

Y+étsakdnö~y
esemE avÉ láG

„Csöndkastély”
Gál Éva Emese

ravaz-gnaH

Hang-zavar

,+étsaq tlo=áravle za tti záh a zE
.tábo% mes iknes iq tehev men nebbE
,rétcrah tto"ahle tnim ,na+o erétsE
.tágam itehzén nebröküt ebrög ttI

Ez a ház itt az elvarázsolt kastély,
Ebben nem vehet ki senki sem szobát.
Estére olyan, mint elhagyott harctér,
Itt görbe tükörben nézheti magát.

,telé za nahus notúsavmálluh A
,ttolah%tet a tnim ,%el na+o ika ,naV
:wenlémer gidnim sé ,tenem élefeL
.tokalba avti! ,wantahpaq tőgeveL

A hullámvasúton suhan az élet,
Van, aki olyan lesz, mint a tetszhalott,
Lefelé menet, és mindig remélnek:
Levegőt kaphatnak, nyitva ablakot.

xnav im néjetet wéreksáiró zA
.nabníq tehel za ,nav aglod wenikA
.abotso siq na+o tlov wenim ed ,óJ

Az óriáskerék tetején mi van?
Akinek dolga van, az lehet kínban.
Jó, de minek volt olyan kis ostoba.

,wanráze%%ö tikráb ah"oh ,ántahduT
:wangásólav at%up ,wen!ét entehiH
Xahos arátnihröq a lef nöjlü eN

nabávah őtevgam .233334555567 ,tsepsiQ

Tudhatná, hogyha bárkit összezárnak,
Hihetne ténynek, puszta valóságnak:
Ne üljön fel a körhintára soha!

Kispest, 1995. október 14.

,tedegédnev dlet%iTy
YXsi neltetih ah
lóbnároQ a tezédI

„Tiszteld vendégedet,
ha hitetlen is!”
Idézet a Koránból

ek'üt wnuzáH

Házunk tücske

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

A hirtelen hidegre változott napokban
A melegre igyekvő „vadállatok” között,
A szúnyogokkal együtt, egy tücsök is bejött
A házba, s elfoglalta helyét a lakásban.

,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

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.

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

Dickens írása jutott eszembe azonnal,
Ám hitvesem ellenzi, hogy mi legyünk azok:
„Akinek tücsök szól a tűzhelyén” – esténként.

,nabnoza mezré "ú ,gedih gém wnusákal ráB
,wopan a wedivör "oh ,lótta lünelteggüF
.tégelem nohtto za ajtjú! si ségerrip E

Bár lakásunk még hideg, úgy érzem azonban,
Függetlenül attól, hogy rövidek a napok,
E pirregés is nyújtja az otthon melegét.

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. augusztus 31.

A sötétből születik a fény

!éf a witelü% lőbtétös A

péktez+eH

,ajóhoq womlá za sé wemér"a zA
;eretní% wemér sé ejezem wa"áV
,e+édevne% seveh wotaraka zA
.aros ózó"íq walanov!rá za sÉ
,ótja za naromoq avráz wnüttőlE
;wnullágem evdőnűt gém nöbö%üq A
,wnugásúromo% a teknim résíklE
.órakat a atjar lepel etekeF
Xanlov si ój ed ,jeh :intállüt%ereQ
xtétös "av ságo"ar :ettögöm nav iM
.óram +em? ,!úgnö wa' wnugási'návíQ
:anló% ajáta' wosáiró ahtniM
,ténötröb a ajti! talodnog daba°
.óraka intál a zén ebneletgéV

nabávah terégí .1233334555567 ,a'araregÉ

Helyzetkép

Az agyrémek és az álmok kohója,
Vágyak mezeje és rémek színtere;
Az akaratok heves szenvedélye,
És az árnyvonalak kígyózó sora.
Előttünk zárva komoran az ajtó,
A küszöbön még tűnődve megállunk;
Elkísér minket a szomorúságunk,
Fekete lepel rajta a takaró.
Keresztüllátni: hej, de jó is volna!
Mi van mögötte: ragyogás vagy sötét?
Kíváncsiságunk csak öngúny, 'mely maró.
Mintha óriások csatája szólna:
Szabad gondolat nyitja a börtönét,
Végtelenbe néz a látni akaró.

Égeraracsa, 1996. május 14.

es nimmes "oh ,zohhA
Xlleq indut ,lázzokládo'

Ahhoz, hogy semmin se
csodálkozzál, tudni kell!

sádagat sőtteQ

Kettős tagadás

,sogaló%tál gidnim gésserü zA
.nabágam nab"rát a ,ólavinduT
,nabsádut tlunat a enneb 'nin zE
.wotalodnog a :witehlekézrÉ

Az üresség mindig látszólagos,
Tudnivaló, a tárgyban magában.
Ez nincs benne a tanult tudásban,
Érzékelhetik: a gondolatok.

,agáliviklel rávis rebme zA
,gássogali"rát úga%%énep A
:wássomiq "ohráb ,wetenemtá zA
.nab"rát a lüzgör tenezü nedniM

Az ember sivár lelkivilága,
A penészszagú tárgyilagosság,
Az átmenetek, bárhogy kimossák:
Minden üzenet rögzül a tárgyban.

xlóbtlúm a imráb nebrebme za naV
,tsélehret a ajríb welél a wa~
.ajábórpőre welél a tset a S

Van az emberben bármi a múltból?
Csak a lélek bírja a terhelést,
S a test a lélek erőpróbája.

loha ,tto nebtétnelle lekkebböT
tsézejefikső immes ne'nin A
.ajlán%ah lój no"an pén ra"am A

Többekkel ellentétben ott, ahol
A nincsen semmi őskifejezést
A magyar nép nagyon jól használja.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. november 3.

ze _ gássotnop sé gásasroˇy
Yegésgeteb wnudazá% im a
rogI jik%tavoho%oR

X inetíred lleq iQ
(lőbéröq te%é'löb a)

„Gyorsaság és pontosság – ez
a mi századunk betegsége”
Roszohovatszkij Igor

Ki kell deríteni !

(a bölcsészet köréből)

,nav ajléc wensézetél A
.emletré telé za +emA
evlü%éklef gém wnu"av meN
.nabsázoktanov a nebbE

A létezésnek célja van,
Amely az élet értelme.
Nem vagyunk még felkészülve
Ebben a vonatkozásban.

géssönöt%ö %el s nav gidniM
,nabá%aka% sédőljef A
,nav sádoklodnog ah mÁ
.wéjdőzedner "oh ,péla%%iV

Mindig van s lesz ösztönösség
A fejlődés szakaszában,
Ám ha gondolkodás van,
Visszalép, hogy rendeződjék.

:nabtadut a sédekletéQ
watág tálroq-gésőteheL
.gém wesétetzektevöq "aV

Kételkedés a tudatban:
Lehetőség-korlát gátak
Vagy következtetések még.

xnabbasro" tahlusólavgeM
,wan+of wocrah gidnim trézE
.gér si nelle gásatub a S

Megvalósulhat gyorsabban?
Ezért mindig harcok folynak,
S a butaság ellen is rég.

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. december 21.

tnána" ój wnupaq turá !áliS

esélzöq we+ehzöq ttetézzöQ

,imalav wilmará mettölüröQ
,anlov sotnof ahtnim ,na+o imA
:atjar sotaládo' a za wa' sÉ
.inallah ,inetré wanraka meN
,űre%"e s i'iq :ótahtál imA
.naltatahtál a wa' sáiró zA
,naltatahllá ika ,za wo"av nÉ
.űme%"e őlé ttözöq wokav A
inadnomiq lleq lettelüdnel "aN
,takoglod ttodutzöq ,tremsi lój A
.űteb a ávó% ,é!!ét wiláv "Í
ima ,jú immes nabkotadnom A
,wasotnof si men ,sézré se+éme°
.űred a wnünneb té% wilmö "í treM

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Silány árut kapunk jó gyanánt

Közzétett közhelyek közlése

Körülöttem áramlik valami,
Ami olyan, mintha fontos volna,
És csak az a csodálatos rajta:
Nem akarnak érteni, hallani.
Ami látható: kicsi s egyszerű,
Az óriás csak a láthatatlan.
Én vagyok az, aki állhatatlan,
A vakok között élő egyszemű.
Nagy lendülettel kell kimondani
A jól ismert, köztudott dolgokat,
Így válik ténnyé, szóvá a betű.
A mondatokban semmi új, ami
Személyes érzés, nem is fontosak,
Mert így ömlik szét bennünk a derű.

Kispest, 1996. december 16.

Az ember egyenlőtlen

neltőlne"e rebme zA

zjarkeléL

Lélekrajz

.gér welél a widőljeF
,tlí! ótja wos neletgéV
.tlit +ema ,gásólav wa~
.gév a tti "í 'nis ahoS

Fejlődik a lélek rég.
Végtelen sok ajtó nyílt,
Csak valóság, amely tilt.
Soha sincs így itt a vég.

:tenemtá welél nedniM
,sám immes sé wofő'péL
,sátiv men ze ,wofő'péL
.tetelé "e tlöteb +eM?

Minden lélek átmenet:
Lépcsőfok és semmi más,
Lépcsőfok, ez nem vitás,
'Mely betölt egy életet.

_ trésíkle +em? _ welél A
lótpanget neltetnirÉ
.ttetehréq topanloh %éQ

A lélek – 'mely elkísért –
Érintetlen tegnaptól
Kész holnapot kérhetett.

,trét tídóh amroftél sáM
:ló% avt%arriv tővöj sÉ
YXtenezü za nav denneBy

Más létforma hódít tért,
És jövőt virrasztva szól:
„Benned van az üzenet!”

nabávah telekiq .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. március 14.

Yajdut es rebme "e téttöj wanlálah Ay
ianoko~

„A halálnak jöttét egy ember se tudja”
Csokonai

detéL

Léted

,tah wensönölüq ráb ,akizif A
.a!ámodut woglod űre%"e zA
:agáliv sepezöq a %evlüröQ
.da"a ttezeterém ertni% ne+I

A fizika, bár különösnek hat,
Az egyszerű dolgok tudománya.
Körülvesz a közepes világa:
Ilyen szintre méretezett agyad.

,ttete%%ö ajámroftél wőlé zA
,naltatahtílnosahe%%ö etni°
nalpap ótírobeb tetelé zA
.tekedlöf a óh tnim ,ajrakatlE

Az élők létformája összetett,
Szinte összehasonlíthatatlan,
Az életet beborító paplan
Eltakarja, mint hó a földeket.

talvát-ődi ,géssebes a segéV
,neletgév nebsédejretiq samráH
.tnednim a ingoflef dodut men géM
taraka za wnünneb widokláknuM
,nelle sélüreq ab+úsne"e zA
.tnelej tlálah ze nebteze!röq treM

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Véges a sebesség, idő-távlat
Hármas kiterjedésben végtelen,
Még nem tudod felfogni a mindent.
Munkálkodik bennünk az akarat
Az egyensúlyba kerülés ellen,
Mert környezetben ez halált jelent.

Kispest, 1997. január 3.

wika ,wenelteremsi wannaVy
wiremsi nabboj ramahka'
Ywösőremsi igér a tnim ,tsám"e
sojaL anáupaQ

...ajdroh nabágam iknedniM
(lőbéröq natkelél a)

:pere% a avt%o nav iq nebtelé zA
.tadalef a sám sé sám léniknedniM
,dalahle dettellem ikalav rokiM?
.tehel neltelév wa' za "oh ,sotzib meN

„Vannak ismeretlenek, akik
csakhamar jobban ismerik
egymást, mint a régi ismerősök”
Capuana Lajos

Mindenki magában hordja...
(a lélektan köréből)

Az életben ki van osztva a szerep:
Mindenkinél más és más a feladat.
'Mikor valaki melletted elhalad,
Nem biztos, hogy az csak véletlen lehet.

,sázokládo' arsám"e náros tú zA
;séremsi arkisám őtnebbödgem A
,séveq őtlörebme "e inetrégeM
.sá tokrá atnopan deken sros a treM

Az út során egymásra csodálkozás,
A megdöbbentő másikra ismerés;
Megérteni egy emberöltő kevés,
Mert a sors neked naponta árkot ás.

,deteglüreq abáih travazrűz A
,inadlogem lleq lüleb takodnog A
.sázoklálat a widőltémsi ?ppéksáM

A zűrzavart hiába kerülgeted,
A gondokat belül kell megoldani,
Másképp' ismétlődik a találkozás.

,tegele %tehet "ú wansárávle zA
iaclop detelé za ardomá% aH
.sátujle zehsédeseteléköt A

Az elvárásnak úgy tehetsz eleget,
Ha számodra az életed polcai
A tökéletesedéshez eljutás.

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. október 6.

A költő él
és ösztökél

lé őtlöq A
léköt%ö sé

avdlágem lekkezedniM

.ój ah ,mír a :erev"ef őtlöq A
nőzem sogáriv "e nabgásat%uP
,őg+evét ttodlá leggésiné"E
.ótatuq tnelteteh%ékrüfiq sÉ
.neltetehtré arámá% wnuroq A
,tődi sé teret ő %ev ebimmeS
tős ,lunalatmo! wennűtle we+eM?
.nebtelüveh iőtlöq ajdloleF
_ ó% ima ,ó% _ má ,ek"e nebkeléL
,nav etih "an :lelö erélbeq A
.nezü avló% lőrví% óllav S
.ótál ebővöj sé őzén abtlúM
nabgálivmolá ttezederöt "E
.ne%érem tete%étlöq a ilÉ

nabávah te%é!e .1111711 ,a'araregÉ

Mindezekkel megáldva

A költő fegyvere: a rím, ha jó.
Pusztaságban egy virágos mezőn
Egyéniséggel áldott tévelygő,
És kifürkészhetetlent kutató.
A korunk számára érthetetlen.
Semmibe vesz ő teret és időt,
'Melyek eltűnnek nyomtalanul, sőt
Feloldja költői hevületben.
Lélekben egyke, ám – szó, ami szó –
A keblére ölel: nagy hite van,
S valló szívről szólva üzen.
Múltba néző és jövőbe látó.
Egy töredezett álomvilágban
Éli a költészetet merészen.

Égeraracsa, 2004. november 5.

.nav elej itedzeq moráh wanrokgerö zAy
.esélügne" tezekélme úvátdivör a ősle zA
Yme%kélme men erőtteq wisám a ...őtteq wisám A
őzre% nelteremsI

x matraka si tiM

„Az öregkornak három kezdeti jele van. Az első
a rövidtávú emlékezet gyengülése. A másik
kettő... a másik kettőre nem emlékszem”
Ismeretlen szerző

Mit is akartam ?

.wandót%o men wetjesgedi zA
weregni tekő wiré men aH
:were%dóm őtnekres bé"e "aV
.wanlut%uple "av wendegerÖ

Az idegsejtek nem osztódnak.
Ha nem érik őket ingerek
Vagy egyéb serkentő módszerek:
Öregednek vagy elpusztulnak.

,tehever%é iknednim timA
,ahos !ekédelef tlov men iQ?
ako wenne "oh ,ajdut men sÉ
.tehel sálmortezekélme zA

Amit mindenki észrevehet,
'Ki nem volt feledékeny soha,
És nem tudja, hogy ennek oka
Az emlékezetromlás lehet.

,wandólorát wepékkélme zA
,ótahtrat neb%é nednim wos "Í
.tekesétlöt a avtíbbávoT

Az emlékképek tárolódnak,
Így sok minden észben tartható,
Továbbítva a töltéseket.

,wanlo'pakiq nájpanahén aH
:ólav men inzoktavih errE
.tezekélme za tto"ahnebre~

Ha néhanapján kikapcsolnak,
Erre hivatkozni nem való:
Cserbenhagyott az emlékezet.

nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. július 28.

„A temető csendes laboratórium,
ahol a halál életté alakul át”
Pitigrilli

,muirótarobal sedne' őtemet Ay
Ytá lukala éttelé lálah a loha
illirgitiP

nebőtemet a %Ő

Ősz a temetőben

nebgéssedne' somlá ótatzú'úb tara! A
.womri%gáriv tdavreh ttellem wevöq réhef A
ttogól notúléf ttözöq tagu! sé léd pan A
.nebéjtreq wobmodrís etzevö wő!efcul A

A nyarat búcsúztató álmos csendességben
A fehér kövek mellett hervadt virágszirmok.
A nap dél és nyugat között félúton lógott
A lucfenyők övezte sírdombok kertjében.

,ttögöm wáfő!ef a ,nebőgevel at%it A
,derbé ó%gnarah wlah ,nebéjdne' sálúmle zA
,ebétse útalliatna" a lluheleb djaM
.ttölöf werebme ólo%á" a wil%oté% sÉ

A tiszta levegőben, a fenyőfák mögött,
Az elmúlás csendjében, halk harangszó ébred,
Majd belehull a gyantaillatú estébe,
És szétoszlik a gyászoló emberek fölött.

nebélö "ál wení% tlunrable natdaráf A
.tagolób ejef "an wá=óri%ő réhef A
.ttörötle arátah télmen sé tél a aráM

A fáradtan elbarnult színek lágy ölében
A fehér őszirózsák nagy feje bólogat.
Mára a lét és nemlét határa eltörött.

,negér watdó%tájel rámmi wetenétröt A
:takoros e ebsrev a moríel rokimA
Xwörö za telé za néjé"=em sálúmle zA

A történetek immár lejátszódtak régen,
Amikor leírom a versbe e sorokat:
Az elmúlás mezsgyéjén az élet az örök!

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. augusztus 31.

A költő a márkás kölni finom
illatához, a rímfaragó a pacsuli
elviselhetetlen szagához hasonlít

monif inlöq sákrám a őtlöq A
ilu'ap a ógarafmír a ,zohátalli
tílnosah zohága% neltetehlesivle

wankógarafmíR

xnabólav wnützöq e-%lé ttI
xsi am dodnom tege!él A
,simah a im "oh ,e-dezrÉ
xnabmolam a %tatmo! wa' "aV
,levimalav létzekledneR
xdenedzeq ttelleq arjú "aV
,tekeze mezedréq delőT
.lekedré megne ze ,ddih "ú S

Rímfaragóknak

Itt élsz-e köztünk valóban?
A lényeget mondod ma is?
Érzed-e, hogy mi a hamis,
Vagy csak nyomtatsz a malomban?
Rendelkeztél valamivel,
Vagy újra kellett kezdened?
Tőled kérdezem ezeket,
S úgy hidd, ez engem érdekel.

,panloh a zoh tim "oh ,doduT
x+ámoh rám ze ardomá% "aV
,lemmír a %náb rokim? ,%tínaT

Tudod, hogy mit hoz a holnap,
Vagy számodra ez már homály?
Tanítsz, 'mikor bánsz a rímmel,

:x%tagopat nebtétös wa' "aV
,ráhop+átsirq za ,%revel tiM?
.leddeklel a ,nát%it %tál men S

Vagy csak sötétben tapogatsz?:
'Mit leversz, az kristálypohár,
S nem látsz tisztán, a lelkeddel.

nabávah netsipan .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. június 17.

ilröt panloh a tásádut panget A

A tegnap tudását a holnap törli

larrá za nebme°

Szemben az árral

,wnülé nebnözörágus ,mes "av wi%teT
.sám ajtlávlef taknia!ámo"ah A
,sánabbormota tnim ,gésnelej na+O
.wnüpékrév a wizotlávgem lőt+emA

Tetszik vagy sem, sugárözönben élünk,
A hagyományainkat felváltja más.
Olyan jelenség, mint atomrobbanás,
Amelytől megváltozik a vérképünk.

,sédevne% nednim tnim ,si gésgeteb A
,tehel zök%e őleven nabájólaV
,dere lőbgésirebme %ége za +eM?
.sétmeret a tlálat arknusátívaj S

A betegség is, mint minden szenvedés,
Valójában nevelő eszköz lehet,
'Mely az egész emberiségből ered,
S javításunkra talált a teremtés.

,wnü%ér nav nebtelé ipanzöktéh A
,talvát-tnopóludrof a séveq neb+eM?
.sélehret a őn arámá% né"e wa~
,wnüléf men :wenző" iőre tset a aH
,tahláv éttlüdi nétese +úsne"E
.sétemet a nöj :wégne" wőre za aH

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

A hétköznapi életben van részünk,
'Melyben kevés a fordulópont-távlat,
Csak egyén számára nő a terhelés.
Ha a test erői győznek: nem félünk,
Egyensúly esetén idültté válhat,
Ha az erők gyengék: jön a temetés.

Kispest, 1997. január 25.

xnegI x"av iq "oh ,e-doduT
nekközer+eh detelé "Ú

Tudod-e, hogy ki vagy? Igen?
Úgy életed helyrezökken

womlá tteseté°

,neltelév súb apu' gáliv %ége zA
nasamlaná% metdereveq wüjézöQ
:nab!ágam !émeq metelé za evtlöT
.nelle megésegne" dzüq e!özöq sros A

Szétesett álmok

Az egész világ csupa bús véletlen,
Közéjük keveredtem szánalmasan
Töltve az életem kemény magányban:
A sors közönye küzd gyengeségem ellen.

,wentehel ahén wa' weneltelév pé°
.!ágam a űreseq nebkődi ótjúS
,!áh erréke% tót a te+em? ,tnékané°
.welleq mes weniknes :tírob lepelóH

Szép véletlenek csak néha lehetnek,
Sújtó időkben keserű a magány.
Szénaként, 'melyet a tót szekérre hány,
Hólepel borít: senkinek sem kellek.

.neltekenef nebmeklel a gés+ém A
,sédzüq at%it a molatuj nelte"E
.werem mes inlodnog erégév wen+eM?

A mélység a lelkemben feneketlen.
Egyetlen jutalom a tiszta küzdés,
'Melynek végére gondolni sem merek.

.neltetehel nabcrah a nebbe inzőˇ
,sév gásólav a tima :metlém%eáR
.wetenétröt atub ,nelte"eq wozA

nabávah te%é!e .11711 ,tsepsiQ

Győzni ebben a harcban lehetetlen.
Ráeszméltem: amit a valóság vés,
Azok kegyetlen, buta történetek.

Kispest, 2002. november 30.

a tetezré ttezeven wengéshé zAy
Yiq ajtláv aságzom őzűrű" romo"
ajno° recinuQ

„Az éhségnek nevezett érzetet a
gyomor gyűrűző mozgása váltja ki”
Kunitzer Szonja

nesehé aró°

,meteglüreq atógér ráM
:sám telé zA
.sápa'lökÖ
.negedi ttel mázahőlü°
.modok%apaq ed ,nesö'röG
wenzőlegeM
,we!évrögéL
.motaládo' a tto"ofle S
…me%kélme men ,nednim lluhiQ
,solit a woS
xmogáliv a lálpát leviM

Szóra éhesen

Már régóta kerülgetem,
Az élet más:
Ökölcsapás.
Szülőhazám lett idegen.
Görcsösen, de kapaszkodom.
Megelőznek
Légörvények,
S elfogyott a csodálatom.
Kihull minden, nem emlékszem…
Sok a tilos,
Mivel táplál a világom?

xmeletré za tahló% zehiQ
,so!ágam ?+O
.nopalnoh a űteb a tniM

Kihez szólhat az értelem?
Oly' magányos,
Mint a betű a honlapon.

nabávah getegref .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. január 31.

Ya"rát wa!rÁy
senéD siQ

„Árnyak tárgya”
Kiss Dénes

a!rá wa"ráT

Tárgyak árnya

nabnátuléd i%ő bbókaf lánókaF
.wentteno% %ékléf a monllá lleq ikeN
,getter lótta er"e mőt%ekre%pal A
.ajlálat men s ,zopal ósavlo za "oH

Fakónál fakóbb őszi délutánban
Neki kell állnom a félkész szonettnek.
A lapszerkesztőm egyre attól retteg,
Hogy az olvasó lapoz, s nem találja.

:avrázeb nav ávoh "oh ,tza mándut aH
.wensrev a einnel lleq tti lohalaV
,wegnese tréretsem "e bbótu-bbőlE
.a!rá séséq túr a már nojlluh en "oH

Ha tudnám azt, hogy hová van bezárva:
Valahol itt kell lennie a versnek.
Előbb-utóbb egy mesterért esengek,
Hogy ne hulljon rám a rút késés árnya.

.wezén éle etse siq pé% ,motahdnoM
:wesékle ah ,tza gem mozára"am "oH
.asánalliv eme% %el ó!áherme°

Mondhatom, szép kis este elé nézek.
Hogy magyarázom meg azt, ha elkések:
Szemrehányó lesz szeme villanása.

,inti!iq modut men ah ,iq wezén lóJ
itnihelet "ú wnüretsemzáh leviM
.a"rát wnüsésereq %elgem gím? ,giddA

Jól nézek ki, ha nem tudom kinyitni,
Mivel házmesterünk úgy telehinti
Addig, 'míg meglesz keresésünk tárgya.

nabávah őtevgam .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. október 13.

Könnyű a más gyerekét
tanácsadással nevelni

tékere" sám a ű!!öQ
inleven lassáda'ánat

...wütré netteT

Tetten értük...

,bbákni metdekletéq lejjefkereˇ
,pan "e-"e tnűt wenneletgév rokiM?
,tdaka% egév wanknukétáj a gíM?
.gású%%ob a tlov idólav gém ttO

Gyerekfejjel kételkedtem inkább,
'Mikor végtelennek tűnt egy-egy nap,
'Míg a játékunknak vége szakadt,
Ott még valódi volt a bosszúság.

,togásórpa siq "e wnütsereq aH
,wuttál loh ,lój wnützekélme ahoN
,wutdalef rám t!émer a rokim? sÉ
.tto men e%rep ,őle tlüreq rokkA

Ha kerestünk egy kis apróságot,
Noha emlékeztünk jól, hol láttuk,
És 'mikor a reményt már feladtuk,
Akkor került elő, persze nem ott.

,tátiv wos-wos tlü% gásnaltamlaziB
,sete%émret nabroq a nabba +eM?
.togásga!ah a wütré nettet treM

Bizalmatlanság szült sok-sok vitát,
'Mely abban a korban természetes,
Mert tetten értük a hanyagságot.

.gáliv a tdaram sé tlov naltatnoP
,ze sédevét tnire% wettőnlef A
.tlov sádóla' tto _ Xle ddih _ rokka eD

Pontatlan volt és maradt a világ.
A felnőttek szerint tévedés ez,
De akkor – hidd el! – ott csalódás volt.

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. március 25.

temlenétröt naltatísimah A
inlunatgem tehel lőtpén a

A hamisítatlan történelmet
a néptől lehet megtanulni

wnurí temlenétröT

Történelmet írunk

gáliv lozág avnahortÁ
.wnuzatu loh? ,nebknütelÉ
,wnusatu za melle° na+O
.tábih tsom tév narka" +emA

Átrohanva gázol világ
Életünkben, 'hol utazunk.
Olyan Szellem az utasunk,
Amely gyakran vét most hibát.

.simah nednim lút no"áv'eB
,nasoko men ,lunalatkO
nasonot+of lunalatgoJ
.si am wnurí temlenétröT

Becsvágyon túl minden hamis.
Oktalanul, nem okosan,
Jogtalanul folytonosan
Történelmet írunk ma is.

,táti% djam trat telétÍ zA
,tahdakannef ikráb ne+eM?
.%ih wa'men ,si tí!ozib iQ?

Az Ítélet tart majd szitát,
'Melyen bárki fennakadhat,
'Ki bizonyít is, nemcsak hisz.

,tllágem aró ttozúhlút A
:tahdalah men "í telÉ zA
x%iv avoh tú neltődi zA

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

A túlhúzott óra megállt,
Az Élet így nem haladhat:
Az időtlen út hova visz?

Égeraracsa, 1997. szeptember 23.

,ajózorátahgem gésiné"e za tnim ,welél A
nebkete%évűm a tuj ersézejefiq

x naltazotláv _ ózotláV

A lélek, mint az egyéniség meghatározója,
kifejezésre jut a művészetekben

Változó – változatlan ?

.gásólav téq amrof"e 'niN
,ado' a za ,loko%gem tiM?
:aru wőre za %tehel eT
.sádut a "í lüse!évrÉ

Nincs egyforma két valóság.
'Mit megszokol, az a csoda,
Te lehetsz az erők ura:
Érvényesül így a tudás.

,naltazotláv a im ,dotáL
xózotláv a im "oh ,tza sÉ
,ó+of nednim dettölüröQ
.nabtanallip a dezré tzE

Látod, mi a változatlan,
És azt, hogy mi a változó?
Körülötted minden folyó,
Ezt érzed a pillanatban.

xsáludni "av %el sállágeM
tnékkí'!éf "av %e%el se'éM
xnabkala gnál avot %nahoR
Xsárrof iső lef nojgozuB
,t!égi za lef dda en ahoS
Xnabsagam a %tehgebel "oH

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Megállás lesz vagy indulás?
Mécses leszesz vagy fénycsíkként
Rohansz tova láng alakban?
Buzogjon fel ősi forrás!
Soha ne add fel az igényt,
Hogy lebeghetsz a magasban!

Égeraracsa, 1996. augusztus 9.

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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