Nyíri Attila
alittA irí˘

Tanító versek
wesrev ótínaT

,gof tognál ramah af lataif Ay
Ynabbol si le ramah ed
gésse'löb ipén

„A fiatal fa hamar lángot fog,
de hamar el is lobban”
népi bölcsesség

egib A
(wétájkere" igér)

A bige
(régi gyerekjáték)

baradaf i!%ara "E

Egy arasznyi fadarab

,evze"ehiq tladlotéq

kétoldalt kihegyezve,

,nattaplef :ár %tü lattoB
.eri%%em dötüle djam

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ

Bottal ütsz rá: felpattan,
majd elütöd messzire.

Égeraracsa, 2003. október 18.

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.

„Időszámításunk kezdetén
a jegyek egybeestek az
azonos nevű csillagképekkel”
Klepešta József - Rükl Antal

nétedzeq wnusátímá%ődIy
za wetseeb"e we"ej a
Ylekkepékgalli' űven sonoza
latnA lküR - fe=óJ atsepelQ

A HOLD a felelős

sőlelef a DLOH A

le"if ató wevéderzE
;őtev-ótná% a sé rot%áp
,ajkare%%ö djam ,lat%apaT
.ő tekeze ajdabbávot s

Ezredévek óta figyel
pásztor és a szántó-vető;
Tapasztal, majd összerakja,
s továbbadja ezeket ő.

,witeveniq ,wájgo+osoM
;nakos wájtrat wangásav"az
lőbégö%me% !ámodut A
.naso!ozib _ wizetél men

Mosolyogják, kinevetik,
zagyvaságnak tartják sokan;
A tudomány szemszögéből
nem létezik – bizonyosan.

nav asátah wandloH a mÁ
;erke!évön sé errebme
,inláv lleq mes ássójgalli~
.ejremsile ikráb tze "oh

Ám a Holdnak hatása van
emberre és növényekre;
Csillagjóssá sem kell válni,
hogy ezt bárki elismerje.

dloH a ttet tim ,indut trá meN
;ebéjő'löb roksételü%
zehke!évön ne+im nojaV
xnebételé za widóznov

Nem árt tudni, mit tett a Hold
születéskor bölcsőjébe;
Vajon milyen növényekhez
vonzódik az életében?

,ttöj argáliv a rokimA
;ajdloH a tllá neb"ejgalli'
,téte%émret wa'men +emA
.ajtatumgem si té!évön

Amikor a világra jött,
csillagjegyben állt a Holdja;
Amely nemcsak természetét,
növényét is megmutatja.

lánózotrat zehé"ej zűT
;ózorátah a taraka za
wizrágusiq lőbé!él "Í
.ólo'narap t+étniket a

Tűz jegyéhez tartozónál
az akarat a határozó;
Így lényéből kisugárzik
a tekintélyt parancsoló.

,wö'lömü" a ie!évöN
;anobag sé wese+evüh
,wöt a ,e!!id ,mo'idaraP
.acirokuq sé akirpap

Növényei a gyümölcsök,
hüvelyesek és gabona;
Paradicsom, dinnye, a tök,
paprika és kukorica.
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lánózotrat zehé"ej dlöF
;őf a e!ét sálkotrib a
,saiga!a ,ótahzíbgeM
.őre dráli% ajtnopsállá

Föld jegyéhez tartozónál
a birtoklás ténye a fő;
Megbízható, anyagias,
álláspontja szilárd erő.

:werekö" a ie!évöN
;apéragrás ,rellez ,am"ah
,ébálaraq ,apérréheF
.a!ogrub sé weter ,alkéc

Növényei a gyökerek:
hagyma, zeller, sárgarépa;
Fehérrépa, karalábé,
cékla, retek és burgonya.

lánózotrat zehé"ej géL
;molatah +em? ,za sádut a
,gási'návíq séger enneB
.no"an wázznov wogásnodjú s

Lég jegyéhez tartozónál
a tudás az, 'mely hatalom;
Benne regés kíváncsiság,
s újdonságok vonzzák nagyon.

:wogáriv a ie!évöN
;gásakrat sűred ,mádiv
,ilokkorb a ,loifraq A
.wátjaf jú ,sám nebőrem sé

Növényei a virágok:
vidám, derűs tarkaság;
A karfiol, a brokkoli,
és merőben más, új fajták.

lánózotrat zehé"ej zíV
;egilej a méntere% a
, Ysom totrap zív ússaly a ?%iH
.etelezpéq !ekémret ?+o

Víz jegyéhez tartozónál
a szeretném a jelige;
Hisz′ a „lassú víz partot mos” ,
oly' termékeny képzelete.

:welevel a ie!évöN
;at%opáq sé aksós ,tóneps
,wéléfre%űf ,am"ahdlöz A
.atálas sé ejre'aet

Növényei a levelek:
spenót, sóska és káposzta;
A zöldhagyma, fűszerfélék,
teacserje és saláta.

naltatahtlo ikalav aH
:tlo le!!évön s ,zeré tajmo%
tllá loh rokka ,wujdut nannO
.DLOH a nájpan esételü%

Ha valaki olthatatlan
szomjat érez, s növénnyel olt:
Onnan tudjuk, akkor hol állt
születése napján a HOLD.

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. szeptember 24.
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A holdtípus meghatározása

(melléklet A HOLD a felelős című vershez)
1. – keresse ki az 1. táblázatból a születési évszámát.
2. – keresse ki a 2. táblázatból a születési hónapszámát.
3. – adja össze a két számot.
4. – ehhez adja hozzá a születésnapjának számát. Aki szökőévben született még egyet.
5. – amennyiben a végösszeg 27 vagy nagyobb, vonjon le belőle 26, 54 vagy 81-t;
amennyiben a végösszeg 26 vagy kisebb, adjon hozzá még egyet.
6. – ezután keresse meg a maradék alapján a 3. táblázatból a végeredményt.
Példa → születési időpont: 1987. 10. 14. → évszám: 21, hónapszám: 27,
születésnapszám: 14, végösszeg: 62, levonható: 54, maradék: 8.
Végeredmény: születéskor Holdja a → Rák jegyében állt.
1. táblázat: évszám
1900: 20
1901: 3
1902: 13
1903: 22
1904: 4
1905: 16
1906: 26
1907: 8
1908: 17
1909: 1
1910: 11
1911: 20
1912: 3
1913: 14
1914: 24
1915: 6
1916: 16
1917: 0
1918: 10
1919: 19

1920: 1
1921: 13
1922: 23
1923: 5
1924: 14
1925: 26
1926: 8
1927: 17
1928: 0
1929: 12
1930: 21
1931: 3
1932: 13
1933: 25
1934: 7
1935: 16
1936: 26
1937: 10
1938: 20
1939: 2

1940: 12
1941: 23
1942: 5
1943: 14
1944: 25
1945: 9
1946: 18
1947: 0
1948: 11
1949: 22
1950: 4
1951: 13
1952: 24
1953: 7
1954: 17
1955: 26
1956: 10
1957: 20
1958: 2
1959: 12

1960: 23
1961: 6
1962: 15
1963: 25
1964: 8
1965: 19
1966: 1
1967: 11
1968: 21
1969: 4
1970: 13
1971: 24
1972: 7
1973: 17
1974: 26
1975: 10
1976: 20
1977: 3
1978: 12
1979: 23

1980: 5
1981: 16
1982: 25
1983: 8
1984: 18
1985: 1
1986: 11
1987: 21
1988: 4
1989: 14
1990: 24
1991: 7
1992: 17
1993: 27
1994: 9
1995: 20
1996: 2
1997: 13
1998: 22
1999: 5

2. táblázat: hónapszám

3. táblázat: maradék alapján a csillagjegy

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

0,
2,
5,
7,
9,
11,
14,
16,
18,
20,
23,
25,

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0
4
4
8
11
14
17
21
24
27
3
6

1, 27, 28
3, 4,
6
8
10,
12, 13
15,
17
19
21, 22
24
26
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Kos
(tűz)
Bika
(föld)
Ikrek
(lég)
Rák
(víz)
Oroszlán (tűz)
Szűz
(föld)
Mérleg (lég)
Skorpió (víz)
Nyilas
(tűz)
Bak
(föld)
Vízöntő (lég)
Halak
(víz)

mes iknes te+ema ,talodnog naV
el wnánrí men ah ,gem enremsi

ejere teremsiiklel A

,%lodnog tim? ,ddnom tza eN
X%e%ih nebima wa'
zrot wenví% a za treM
.%el teremsiiklel
etni%ő abáiH
,emletré detelé
,deví% a tlu"ál meN
.detréq avrís rábmá

nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

Van gondolat, amelyet senki sem
ismerne meg, ha nem írnánk le

A lelkiismeret ereje

Ne azt mondd, 'mit gondolsz,
csak amiben hiszesz!
Mert az a szívnek torz
lelkiismeret lesz.
Hiába őszinte
életed értelme,
Nem lágyult a szíved,
ámbár sírva kérted.

Égeraracsa, 2000. október 17.

wákjad a wésem Ay
Yiádnomednem
nótalP

„A mesék a dajkák
mendemondái”
Platón

esételü% esem A

,moladori men esem A
;sélzöq ilebó% órdosle
,mele sádo' wos itetlé
.sémle tnappor amlatrat sé

A mese születése

A mese nem irodalom,
elsodró szóbeli közlés;
élteti sok csodás elem,
és tartalma roppant elmés.

trem ,wenví% a sevdeq trézA
e!égi sádnomesem a
sátagllahgem a lusoráp
.enneb levégésűrö!ö"

Azért kedves a szívnek, mert
a mesemondás igénye
párosul a meghallgatás
gyönyörűségével benne.

wizotlávgem lunaltálroQ
,atalroka" !ét a nabba
ttel "í lőbgé za sé lóbáf
.ahalav af őré gigé

Korlátlanul megváltozik
abban a tény gyakorlata,
fából és az égből így lett
égig érő fa valaha.

tte+eh ólav űre%ődI
:nötgör tmeret telezpéq a
,!émkele' %el lóbó% ttözűf
.nöj argáliv esem a sé

Időszerű való helyett
a képzelet teremt rögtön:
fűzött szóból lesz cselekmény,
és a mese világra jön.

nabávah wele% .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. április 29.

Yettehremsigem tiako woglod a iq? ,godloBy
%uiligreV

imalav a immes A

,teseveq lórkos a %dut abáiH
.detehtré men gem te%ége za trem

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

„Boldog, 'ki a dolgok okait megismerhette”
Vergilius

A semmi a valami

Hiába tudsz a sokról keveset,
mert az egészet meg nem értheted.

Égeraracsa, 1996. október 3.

,sáláh %tehel nebtelé zA
sáláv áppaN datloh a ah

Az életben lehetsz hálás,
ha a holtad Nappá válás

even ra"am sőlne"é% A

A szégyenlős magyar neve

epere% tlov lénsétemeT
;wenékzemel ttet erme% a
,tze atlotóp emré loh? ,tloV
.wenlé lezze si am loh? ,nav s

Temetésnél volt szerepe
a szemre tett lemezkének;
Volt, 'hol érme pótolta ezt,
s van, 'hol ma is ezzel élnek.

etzirőgem wnüvle!a!A
,semedré trem ,tsáko% a tze
rebme űme% ttötüsel A
.semréme% :si even iam

Anyanyelvünk megőrizte
ezt a szokást, mert érdemes,
A lesütött szemű ember
mai neve is: szemérmes.

nabávah ré!eq jú .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. augusztus 7.

,wösőh "an samlakla vle! ra"am Ay
Yerésélkenégem wemlere% "an ,wettet "an
romlaV - drobseD

epén sádut A
(eksőlev)

.epén sádut a ra"am A
_ wétzedréq tza _ xtréim ed ,óJy
Y .ergévótu tehel si sám
.azzára"am evle! zéheN
,géssepéq nav nebéjef A
.ajlán%ah lój tevle! e "oh

nabávah a!adlöf .1111233334555567 ,a'araregÉ

„A magyar nyelv alkalmas nagy hősök,
nagy tettek, nagy szerelmek megéneklésére”
Desbordes - Valmore

A tudás népe
(velőske)

A magyar a tudás népe.
„Jó, de miért? – azt kérdezték –
más is lehet utóvégre.”
Nehéz nyelve magyarázza.
A fejében van képesség,
hogy e nyelvet jól használja.

Égeraracsa, 1999. szeptember 7.

welél ttór ebkelejsárí v!öq A

A könyv írásjelekbe rótt lélek

esémret af-sáduT A
(ajgnahótu nedÉ za)

A Tudás-fa termése
(az Éden utóhangja)

:lleq intezif trésádut A

A tudásért fizetni kell:

.lemmelertö" ,lassálunaT

Tanulással, gyötrelemmel.

,letevöq tőre a%jah A

A hajsza erőt követel,

.letétlef igödrö za zE

Ez az ördögi feltétel.

,le llá% nebgél ó%őlé zA

Az élőszó légben száll el,

.lelré témle v!öq ój a mÁ

Ám a jó könyv elmét érlel.

nabávah wele% .23711 ,tsepsiQ

Kispest, 2015. április 3.

„Az embert jobban győzik meg azok
az érvek, amikre maga jött rá, mint
azok, amikre mások jöttek rá
Pascal

woza gem wiző" nabboj trebme zAy
tnim ,ár ttöj agam erkima ,wevré za
ár wettöj wosám erkima ,woza
lák%áP

sédőlkörö !okézotláv A
(eksőlev)

.evré lluh men acirokuQ

A változékony öröklődés
(velőske)

Kukorica nem hull érve.

:segésretsem sálo=rom A

A morzsolás mesterséges:

.evré nav "í wanájáktu'

csutkájának így van érve.

Xtsédőlkörö za táh dle"iF
:segéstehel sázotláv A
.t!évröt wörö za avtrateb

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Figyeld hát az öröklődést!
A változás lehetséges:
betartva az örök törvényt.

Kispest, 1996. december 7.

arká= a intöq lleq tö'rög 1111233334

99 görcsöt kell kötni a zsákra

etedere ak'amabká= A

A zsákbamacska eredete

(nájpala anobab sukigám)

(mágikus babona alapján)

rebme za tre% %et "Ú

Úgy tesz szert az ember

:arácrát őmret tznéP

Pénzt termő tárcára:

töq ták'am etekef "E
.abká= "e le''rög woS
ták'amabká= a tzE
,ajda avdnom wanlú˘
,tréréllat "e wereQ
.avpa'eb tögödrö zA
;navgem telzü za aH

Egy fekete macskát köt
Sok görccsel egy zsákba.
Ezt a zsákbamacskát
Nyúlnak mondva adja,
Kerek egy tallérért,
Az ördögöt becsapva.
Ha az üzlet megvan;

:aropa% réllat A

A tallér szapora:

nabsirálle"ub A

A bugyellárisban

.arjú s ,arjú laiF

nabávah wele% .123711 ,cnirőltne%tseP

Fial újra, s újra.

Pestszentlőrinc, 2016. április 9.

a ’nis giám er+ema ,wnugnah 1113 naV
:wezE .űteb őlelefgem nebvle! nital
= ,z ,ü ,/ ,% ,ö , ! ,(j) + ,w ," ,é ,' ,á

Van 13 hangunk, amelyre máig sincs
a latin nyelvben megfelelő betű. Ezek:
á, cs, é, gy, k, ly (j), ny, ö, sz, ty, ü, z, zs

tlé%eb mesahos ra"am a na"ohA

Ahogyan a magyar sohasem beszélt

(evzekélme arnávtsI .1 wotalodnog)

(gondolatok I. Istvánra emlékezve)

,ailais a ó% ne+iM
xwüjtré men "oh ,za nav na"oh
,sugni ,lergnim ,janan ,udrU
xwüpalov "av ma' ,nom ,av ,jat

Milyen szó a sialia,
hogyan van az, hogy nem értjük?
Urdu, nanaj, mingrel, ingus,
thaj, va, mon, csam vagy volapük?

,timmes tnelej mes neki"E
.wnujab tsom nav lekkeze men
:wussahgoflef tze "oh ,zohhA
.wnunzatule lleq abtlúm a
teknütih ső s taknusárÍ
,etlörötle +áriq návtsI
wnüvle! ra"am irokka za S
.ettet tnital a ebé+eh
ej- CBA za wenvle! E
:ajtí!ozib tégés!ége%
mes ejűteb nelte"e 'niN
.arknugnah pé% moráhnezit

Egyiken sem jelent semmit,
nem ezekkel van most bajunk.
Ahhoz, hogy ezt felfoghassuk:
a múltba kell elutaznunk.
Írásunkat s ős hitünket
István király eltörölte,
S az akkori magyar nyelvünk
helyébe a latint tette.
E nyelvnek az ABC -je
szegénységét bizonyítja:
Nincs egyetlen betűje sem
tizenhárom szép hangunkra.

t!áih a tze wopap ttovíH
:wátlotóp "ú lóbsámollah
levűteb bböt nabkusárÍ
.wáttoklagem lünelet+eh

Hívott papok ezt a hiányt
hallomásból úgy pótolták:
Írásukban több betűvel
helytelenül megalkották.

,sám sé dé%eB ittolaH A
,wetzekteleq rokke we+em?
lőbédé%eb wniedőlE
.gem "í timmes wetzirő men

A Halotti Beszéd és más,
'melyek ekkor keletkeztek,
Elődeink beszédéből
nem őriztek semmit így meg.

,ailais a nátu zE
,wnár "í wat"ah wő te+ema
evtje s avrí lura"am wa~
.wn- á+á= a ze :őtehtré %el

Ez után a sialia,
amelyet ők hagytak így ránk,
Csak magyarul írva s ejtve
lesz érthető: ez a zsályá -nk.

nabávah ré!eq jú .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. augusztus 20.

tazára"aM
'lömü"
vle! dni
vle! zugnut-u=dnam
vle! levtraq
vle! aniev
vle! jat-ianíq
vle! rabokin-i%aq
vle! remq-nom
vle! zénodni
segésretsem ősle za
vle! izöktezmen

Magyarázat
_ climig
_
udru
_
janan
_ lergnim
_ sugni
_
jat
_
av
_
nom
_
ma'
_ wüpalov

gimilc
urdu
nanaj
mingrel
ingus
thaj
va
mon
csam
volapük

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gyümölcs
ind nyelv
mandzsu-tunguz nyelv
kartvel nyelv
veinah nyelv
kínai-thaj nyelv
khaszi-nikobar nyelv
mon-khmer nyelv
indonéz nyelv
az első mesterséges
nemzetközi nyelv

,ikalav atarkomed gidda wa' wnuláNy
Yaráfakrobu za widok%apaq men löf gíma
%ulupiS

„Nálunk csak addig demokrata valaki,
amíg föl nem kapaszkodik az uborkafára”
Sipulusz

x atarkomeD _ x atarkot%irA

Arisztokrata ? – Demokrata ?

,!él a za atarkot%irA
, _ inrava'-inrű' lleq men _
,llá attala iq? ,tza ikA
.izénel dnim takoza

Arisztokrata az a lény,
– nem kell csűrni-csavarni – ,
Aki azt, 'ki alatta áll,
azokat mind lenézi.

,+éme% a za atarkomeD
, _ inremsilef zéhen men _
,llá ettölöf iq? ,tza ikA
.izénel dnim takoza

Demokrata az a személy,
– nem nehéz felismerni – ,
Aki azt, 'ki fölötte áll,
azokat mind lenézi.

,no"av a sé gnar a %et tiM
xtakos da géstehet a s
,arra mícgoj mes wi"e mÁ
.takosám wnüzzénel "oh

Mit tesz a rang és a vagyon,
s a tehetség ad sokat?
Ám egyik sem jogcím arra,
hogy lenézzünk másokat.

nabávah te%é!e .11113711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2014. november 28.

Az aszú szőlő mennyisége határozza meg
azt, hogy az aszúbor hány puttonyos

gem azzorátah egési!!em őlő% ú%a zA
so!ottup !áh robú%a za "oh ,tza

sétí%ékú%A

néké!röq sé jakoT
.ú%%oh ,zará% %ő za
arásátah wennE
.ú%a za le lü%éq

Tokaj és környékén
az ősz száraz, hosszú.
Ennek hatására
készül el az aszú.

%énep %itirtoB A
evpelle tötrüf a
lassádahtor semeN
.e%%ö ajtírogu=

A Botritisz penész
a fürtöt ellepve
Nemes rothadással
zsugorítja össze.

,sepéq men indejrE
.rokuc a enneb wos
,witnö abrob sedneR
.rrofiq lügév loha

Erjedni nem képes,
sok benne a cukor.
Rendes borba öntik,
ahol végül kiforr.

zohódroh icnög "E
evét la!!ottup wa'
ú%a za le lü%éQ
.evré árrob semen

Egy gönci hordóhoz
csak puttonnyal téve
Készül el az aszú
nemes borrá érve.

marahop melemE
Xerkőlevűmőlő% a
nabkcalap witleq wŐ
.ertelé tézüt pan a

Emelem poharam
a szőlőművelőkre!
Ők keltik palackban
a nap tüzét életre.

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

tazára"aM
retil 33335 _
retil 3333-2333 _

Aszúkészítés

ódroh icnög "e
!ottup "e

Égeraracsa, 2002. október 25.

Magyarázat
egy gönci hordó
egy puttony

–
–

140 liter
35-40 liter

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.

,gnah%%ö za navgem aH
Xsi inlusonoza jdut

Ha megvan az összhang,
tudj azonosulni is!

wemelle%dév _ wemele zA
(eksőlev)

.rátse'niq "an te%émret A

Az elemek – védszellemek
(velőske)

A természet nagy kincsestár.

:ókalsoráv tda!áv ,anzéV

Vézna, ványadt városlakó:

Xráv si dáret 'niq wos a ze

ez a sok kincs terád is vár!

xlekkemele za %lé na"oH
, _ ój ah _ tsázlút lleq inlüreQ
Xlleq si t!éfpan inatígíh s

nabávah terégí .1111233334555567 ,a'araregÉ

Hogyan élsz az elemekkel?
Kerülni kell túlzást – ha jó – ,
s hígítani napfényt is kell!

Égeraracsa, 1999. május 13.

,tehel séremsilef sotaduT
xsézrégem sönöt%ö "av
wopala sétnöd

Tudatos felismerés lehet,
vagy ösztönös megérzés?
döntés alapok

asázoglodlef sélüsetré zA

Az értesülés feldolgozása

nebjef nedniM
.eketléf téq
:si wene+iM
Xeleb wnüzzén

Minden fejben
két félteke.
Milyenek is:
nézzünk bele!

,raka wi"E
;segés%éq sé
lüzöq őtteQ
.zevlé t!élöf

Egyik akar,
és készséges;
Kettő közül
fölényt élvez.

,le"if wisáM
;tál nabkotlof
iremsi meN
.tákigol a

Másik figyel,
foltokban lát;
Nem ismeri
a logikát.

ladlolab A
;se%ef gidnim
,nazój ,at%iT
.zere%dner ah

A baloldal
mindig feszes;
Tiszta, józan,
ha rendszerez.

nőléf bboj A
;ódagofeb
,'nin dnerődI
.ótízal ?+o

A jobb félőn
befogadó;
Időrend nincs,
oly' lazító.

,soko lab A
;not+of ge'ef s
ekrü% ajgnaH
.notonom sé

A bal okos,
s fecseg folyton;
Hangja szürke
és monoton.

,lé%eb bboj A
;nezehen ed
súd emlezrÉ
.nebpéq s nebrét

A jobb beszél,
de nehezen;
Érzelme dús
térben s képben.

,zemele laB
;izré bboj a
,lab a bbajÚ
.igér bboj a
,lab !ekéveT
;men za bboj a
tsédökűm bboJ
Xnesettü"e
nabávah ré!eq jú .11113711 ,a'araregÉ

Bal elemez,
a jobb érzi;
Újabb a bal,
a jobb régi.
Tevékeny bal,
a jobb az nem;
Jobb működést
együttesen!
Égeraracsa, 2014. augusztus 16.

,timmes %ré men rám wanmojaMy
Y"av abotso gidep wenrebme
sárdnA iáF

„Majomnak már nem érsz semmit,
embernek pedig ostoba vagy”
Fáy András

óznátu zA
(eksőlev)

Az utánzó
(velőske)

.ar'ú' a lef tröt óznátU

Utánzó tört fel a csúcsra.

:géle si za ,atlodnog tzA

Azt gondolta, az is elég:

.ajlosám ah? tépékadlép

példaképét 'ha másolja.

.tege za "í le etré meN

Nem érte el így az eget.

,gésiné"e tnim ,tte%evlE

Elveszett, mint egyéniség,

.ttegebel tzöq dlöf sé gé wa'

csak ég és föld közt lebegett.

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. július 26.

itmeret ttü"e telezpéq a sé gásólav Ay
lénkere" a t+úsne"e za gem
Ynabátama+of sálávéttőnlef a
ajno° recinuQ

alór tehet a!rot lebáB

itere% iknedniM
,tétezmen tájas a
,ttetelü% loha ,tto
.téme% a aj!uhel s
:menneb widőtevleF
_ a'ruf ?+im _ pén wos a
"ú wi%garah tréim
xarkisám a ejdnim

„A valóság és a képzelet együtt teremti
meg az egyensúlyt a gyereknél
a felnőttéválás folyamatában”
Kunitzer Szonja

Bábel tornya tehet róla

Mindenki szereti
a saját nemzetét,
ott, ahol született,
s lehunyja a szemét.
Felvetődik bennem:
a sok nép – mily' furcsa –
miért haragszik úgy
mindje a másikra?

, _ lakko _ a!rot lebáB
,ttotuj ebme%e +em?
wnüvle! a loha ,tto
.ttodoravaze%%ö

Bábel tornya – okkal – ,
'mely eszembe jutott,
ott, ahol a nyelvünk
összezavarodott.

,dnim tít%up atózA
: _ igér "í akodni _
za men trem ,tréza wa'
.ilé%eb tévle! ő

Azóta pusztít mind,
– indoka így régi – :
csak azért, mert nem az
ő nyelvét beszéli.

nabávah terégí .1112711 ,"ehbávS

Svábhegy, 2008. május 15.

Yvle!zöq őlé nákja pén a vle!pén Ay
sonáJ lgneD

ü/ürü/üfakaB

„A népnyelv a nép ajkán élő köznyelv”
Dengl János

Bakafütyürütyü

ne+ehrásávőzemdóH wátvíh na"oH

Hogyan hívták Hódmezővásárhelyen

;űlüfdlöz men iq? ,ajdut tze _ táksup a

a puskát – ezt tudja, 'ki nem zöldfülű;

,inze"ejgem semedré ,tlov even pé°
.ü/ürü/üfakab :wétzeven "ú trem

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Szép neve volt, érdemes megjegyezni,
mert úgy nevezték: bakafütyürütyü.

Kispest, 2000. december 15.

iknednim dut meNy
Yinnetgem tnednim
gésse'löb ipén

„Nem tud mindenki
mindent megtenni”
népi bölcsesség

'ánat ój itáraB

,erőle zzén lemme°
Xabtlúm a lekkelél
nenelej a rokkA
.arjú %el damlatah
,zök%e !ámodut A
Xnartáb ssetlü s jlálmo"
denneb sévkeröt A
.masrát ,tatum arléc

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ

Baráti jó tanács

Szemmel nézz előre,
lélekkel a múltba!
Akkor a jelenen
hatalmad lesz újra.
A tudomány eszköz,
gyomlálj s ültess bátran!
A törekvés benned
célra mutat, társam.

Égeraracsa, 2003. június 26.

,ak+up a anokor wú/ A
aváp a sé wú/"nö"

A tyúk rokona a pulyka,
gyöngytyúk és a páva

wifmoraB

,apa za sakaq A
.a!a za wú/ a tti
,ebi' a were" A
.ehip a ipelle
,ekri'siq a őnleF
.előleb %el ecréj
,takosájot wijoT
.takos ój ,te"e men
:iazah a wützöQ
.igalrap ra"am a
,nav sakaq wos ah"oH
.nappaq %el wülőleb

Baromfik

A kakas az apa,
itt a tyúk az anya.
A gyerek a csibe,
ellepi a pihe.
Felnő a kiscsirke,
jérce lesz belőle.
Tojik tojásokat,
nem egyet, jó sokat.
Köztük a hazai:
a magyar parlagi.
Hogyha sok kakas van,
belőlük lesz kappan.

,apa za ré'ág A
.a!a za ójot a
,a'aksiq a were" A
.asah a nav elet

A gácsér az apa,
a tojó az anya.
A gyerek a kiskacsa,
tele van a hasa.

,apa za ránúg A
.a!a za ójot a
,abilsiq a were" A
.abih enneb si 'nin

A gúnár az apa,
a tojó az anya.
A gyerek a kisliba,
nincs is benne hiba.

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

Égeraracsa, 1995. november 16.

tazára"aM
lótároq seteh 12 even wú/ a _ ecréj
giroq sevé 1
sakaq ttotínalatravi _ nappaq

Magyarázat
jérce

– a tyúk neve 6 hetes korától
1 éves korig
kappan – ivartalanított kakas

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.

,netér a %tál ah tepén sogloDy
Ynepé% destnö%öq ,tő destnö%öQ
welE wedeneB

rám entehdőséveB

:aglo% a tza lój sé rú za ajdut lóJ
.aglod a wos weniq? ,pan a ú%%oh meN

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

„Dolgos népet ha látsz a réten,
Köszöntsed őt, köszöntsed szépen”
Benedek Elek

Bevésődhetne már

Jól tudja az úr és jól azt a szolga:
Nem hosszú a nap, 'kinek sok a dolga.

Égeraracsa, 2003. augusztus 1.

a ika ,godlob a zAy
Yajtáltá táko woglod
%uiligreV

„Az a boldog, aki a
dolgok okát átlátja”
Vergilius

séserekgásgodloB

Boldogságkeresés

ótahlálat men gásgodlob A

A boldogság nem található

;nab"á za mes ,nebnegedi

idegenben, sem az ágyban;

,óg+osom men "í ,+omoq sé tne°
.nav nebdeklel a :nabágam

nabávah molá .23711 ,tsepsiQ

Szent és komoly, így nem mosolygó,
magában: a lelkedben van.

Kispest, 2015. december 2.

„Először iszom az egészségemre,
azután a feleségem férjére, végül
magamról sem feledkezem meg!”
tréfás köszöntő

,ermegés%ége za mo%i rö%őlEy
lügév ,eréjréf megéselef a nátuza
YXgem mezekdelef mes lórmagam
őtnö%öq sáfért

woroB

,rekis :

rob ój A

.regi' : rob %%or a

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

Borok

A jó bor

: siker,

a rossz bor : csiger.

Kispest, 1999. február 20.

avah getegreF
avah ótnobgéJ
avah telekiQ
avah wele°
avah terégÍ
avah netsipaN
avah sádlÁ
avah ré!eq jÚ
avah a!adlöF
avah őtevgaM
avah te%é!E
avah molÁ
wesézevenle iső

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ráunaj
ráurbef
suicrám
silirpá
sujám
suinúj
suilúj
sut%ugua
rebmetpe%
rebótko
rebmevon
rebmeced

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

...wo"av ek%üB

téven nital wopanóh A
,ettevtá si wnugáliv
:nav si wüven nölüq wnuláN
.erre _ "í _ wo"av ek%üb
,avah óhlét a ráunaJ
,ótulét a ráurbef
,őle%avat a suicráM
.óh%avat a silirpá

Büszke vagyok...

A hónapok latin nevét
világunk is átvette,
Nálunk külön nevük is van:
büszke vagyok – így – erre.
Január a télhó hava,
február a télutó,
Március a tavaszelő,
április a tavaszhó.

,ótu%avat nav nabsujáM
,suinúj a őlerá!
,avah óhrá! a suilúJ
.sut%ugua za óturá!

Májusban van tavaszutó,
nyárelő a június,
Július a nyárhó hava,
nyárutó az augusztus.

,őle%ő za "í rebmetpe°
,rebótko za óh%ő sé
,ótu%ő rám rebmevon A
.rebmeced őlelét a s

Szeptember így az őszelő,
és őszhó az október,
A november már őszutó,
s a télelő december.

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Kispest, 1999. december 25.

Fergeteg hava
Jégbontó hava
Kikelet hava
Szelek hava
Ígéret hava
Napisten hava
Áldás hava
Új kenyér hava
Földanya hava
Magvető hava
Enyészet hava
Álom hava
ősi elnevezések

latlá gásóláviq a sé gás!ávtih Ay
Ymellej nednim wizöbnölüq
%életot%irA

„A hitványság és a kiválóság által
különbözik minden jellem”
Arisztotelész

x mellej wa~
(eksőlev)

Csak jellem ?
(velőske)

.ttelleq mellej wenrebme zA

Az embernek jellem kellett.

%onog sé ój lórlab-lórbboJ

Jobbról-balról jó és gonosz

.ttellem alláv ikráb tto llá
,lügév mellej a ne+imráB
_ zoko todnog sélétígem A _
.lüklén gásój za ré mes tim

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

áll ott bárki válla mellett.
Bármilyen a jellem végül,
– A megítélés gondot okoz –
mit sem ér az jóság nélkül.

Égeraracsa, 1996. október 23.

,gásguzah ttede%neme% na+o 'niNy
Yúnat andaka en er+ema
%uinilP

„Nincs olyan szemenszedett hazugság,
amelyre ne akadna tanú”
Plinius

...rokka sika~
(eksőlev)

.wnülé nebtsüf ,nabgásguzaH
nav ravazrűz sé sátímÁ

Csakis akkor...
(velőske)

Hazugságban, füstben élünk.
Ámítás és zűrzavar van

.wnüttöröq tsom tte+eh sádut

tudás helyett most köröttünk.

Xsoráq a im "oh ,lef dremsI

Ismerd fel, hogy mi a káros!

,naltatahlah deklel "oh sÉ

És hogy lelked halhatatlan,

.%oáq bböt 'nin denneb rokka

akkor benned nincs több káosz.

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. május 11.

tazára"aM

Magyarázat

ravazrűz * %oáq

káosz — zűrzavar

:ajtahtáleb ikráb t!ét A
agalli' nav weniknednim

A tényt bárki beláthatja:
mindenkinek van csillaga

tadámigalli~

,dosros %el énne+im :wikub "av llá datjar wa~

Csillagimádat

Csak rajtad áll vagy bukik: milyenné lesz sorsod,

.dotokla dagamnö t%érómo!lút levim

mivel túlnyomórészt önmagad alkotod.

,nebdetlé gikogalli' a %ré nebtese "E

Egy esetben érsz a csillagokig éltedben,

.ne!émeq %edzükgem trégéső'id a ah

ha a dicsőségért megküzdesz keményen.

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. július 26.

wnupaN nebgeresdah igé zAy
Yanotakzöq nápu'
llimaQ noiramalF

„Az égi hadseregben Napunk
csupán közkatona”
Flammarion Kamill

wkoratgalli~

Csillagtarokk

e!éf ótatzárpáq ré!átpan ózzi zA
:ttozotláv ersöröv őgé nebbedíle°
getérgél gatsav a nétnem rátahótáL
.tóludúz erdlöF a ,t!éf a atlomávgeM

Az izzó naptányér kápráztató fénye
Szelídebben égő vörösre változott:
Látóhatár mentén a vastag légréteg
Megvámolta a fényt, a Földre zúdulót.

waltahtál gidnim gém nátu etnemelpaN
.nebéségnered wéq telükrü% irágloP
,ttala rátahótál nav lakkof 12 paN A
.ervé!éf ráp men sé ercrep 1112 lőtdlöF A

Naplemente után még mindig láthatlak
Polgári szürkület kék derengésében.
A Nap 6 fokkal van látóhatár alatt,
A Földtől 8 percre és nem pár fényévre.

tnékpan isáiró ózzi wogalli' A
,notlobgé tétös a tnéknassal lef wennűT
négévgel telükrü% ita%ágalli' a S
.nógollip wanzotláv "av ,er"e wanzárki°

A csillagok izzó óriási napként
Tűnnek fel lassanként a sötét égbolton,
S a csillagászati szürkület legvégén
Szikráznak egyre, vagy változnak pillogón.
A látóhatárhoz közel eső fények
Szinte hunyorognak, annyira vibrálnak,
Árasztva a legkülönbözőbb színeket:
Nem csillagként hatnak, hanem kis gyémántnak.

we!éf őse lezöq zohrátahótál A
,wanlárbiv ari!!a ,wangoro!uh etni°
:tekení% bbőzöbnölükgel a avt%arÁ
.wantnámé" siq menah ,wantah tnékgalli' meN
,negé za wótahtál wák'ognoroq siq-siQ
.iq dará !éf tdogu! ,setelne"e wulóR
,devét ,i%ih tza iq? ,wogalli' men wezE
.iasrát wenknüdlöF s ,wüzzeven wankóg+oB

Kis-kis korongocskák láthatók az égen,
Róluk egyenletes, nyugodt fény árad ki.
Ezek nem csillagok, 'ki azt hiszi, téved,
Bolygóknak nevezzük, s Földünknek társai.
Fényesebb csillagok feltűnőbb csoportját
A régi időkben már összekötötték,
S a csillagképeket, 'melyek így adódtak,
Regés hősökről vagy állatról jegyezték.

tájtropo' bbőnűtlef wogalli' bbese!éF
,wéttötöke%%ö rám nebkődi igér A
,watdóda "í we+em? ,tekepékgalli' a S
.wétze"ej lórtallá "av lőrkösőh ségeR
,wujlán%ah arra am tekepékgalli' A
,wülev tetelüret a wüjlölejgem "oH
.wujlálat negé za togalli' a lohA
.wüven a sőremsi ah ,ze űre%"e ?+I

A csillagképeket ma arra használjuk,
Hogy megjelöljük a területet velük,
Ahol a csillagot az égen találjuk.
Ily' egyszerű ez, ha ismerős a nevük.
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Göncölről – a híres táltosról – nevezték,
A magyar mondákból, a Göncölszekeret.
Megértette fák és madarak beszédét,
S kocsikázik ott, fenn, mivel az égre ment.

,wétzeven _ lórsotlát seríh a _ lőrlöcnöG
.tereke%löcnöG a ,lóbkádnom ra"am A
,tédé%eb waradam sé wáf ettetrégeM
.tnem ergé za levim ,nnef ,tto wizáki'oq S

A meglévő távot ötször is felmérve
A szekér két hátsó csillagán keresztül:
Ez a Göncölmása nem nagy csillagképe,
És a Sarkcsillagot benne meglelhetjük.

evrémlef si rö%tö továt ővélgem A
:lüt%ereq nágalli' óstáh téq réke% A
,epékgalli' "an men asámlöcnöG a zE
.wüjtehlelgem enneb togalli'kraS a sÉ
,wnüdlöF gerö za gem ludrof lüröq tnop E
.teküme% wizege% erre worodnáv A
,wnüső za nabát%up etzén tze "oh ,teheL
.tezütrobát őgé evlüebröq ,si im S

E pont körül fordul meg az öreg Földünk,
A vándorok erre szegezik szemüket.
Lehet, hogy ezt nézte pusztában az ősünk,
S mi is, körbeülve égő tábortüzet.
Jelentős a Napnak látszólagos útja
Különféle égi csillagzatok között.
Állatövnek hívták Felső-Egyiptomban,
S az elnevezése úgy látszik, hogy örök.

ajtú sogaló%tál wanpaN a sőtneleJ
.ttözöq wotazgalli' igé eléfnölüQ
,nabmotpi"E-ősleF wátvíh wenvötallÁ
.wörö "oh ,wi%tál "ú esézevenle za S

A görög-római eredetű nevek
Váltak általában ismertté minálunk:
Vízöntő és Halak, Kos, Bika és Ikrek, ( , , , ,  )
Rák az Oroszlánnal, és a Szűz jön hátul. ( , ,  )

weven űtedere iamór-görög A
:wnulánim éttremsi nabálatlá watláV
| , , , ,\ ,werkI sé akiB ,soQ ,walaH sé őtnözíV
|  , , \ .lutáh nöj zű° a sé ,lannál%orO za wáR

| , , ,\

,waB sé sali˘ a djam ,óiprokS sé gelréM
.arjú dzeq lőrlöle ,luráz ros a lezzE
,paN a tza ajrakat tá nopanóh "e-"E
.ajtú %iverőle wenknüdlöF a "ohA

Mérleg és Skorpió, majd a Nyilas és Bak, ( , , ,  )
Ezzel a sor zárul, elölről kezd újra.
Egy-egy hónapon át takarja azt a Nap,
Ahogy a Földünknek előrevisz útja.

:wosám wannav lüvíq nöknüre%dneróg+oB
.adamrag wogalli' nebre%dnertújeT A
,wotál _ erkevé!éf _ e%%em-e%%em rám ,tőS
.azah armomá% nav nödlöf e ,tti sigéM

Bolygórendszerünkön kívül vannak mások:
A Tejútrendszerben csillagok garmada.
Sőt, már messze-messze – fényévekre – látok,
Mégis itt, e földön van számomra haza.

nabávah őtevgam .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. október 5.
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,tza wüssereq nabkailováT
nav nebknülezöq a ima

Távoliakban keressük azt,
ami a közelünkben van

né - "E

nabgáliv a lohsám loheS
,wen- né za 'nin amá% sebböt
ilekézré ra"am a wa~
.wen- né"e si t- né "e za
,abmá% sebböt gém i%et tőS

Egy - én

Sehol máshol a világban
többes száma nincs az én -nek,
Csak a magyar érzékeli
az egy én -t is egyén -nek.
Sőt teszi még többes számba,

,wené :za "í winelejgem s

s megjelenik így az: ének,

wétí!ozib bbojgel errE

Erre legjobb bizonyíték

.wené"e za :ó% a agam

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

maga a szó: az egyének.

Kispest, 1998. december 19.

,bbasotazála lénneMy
Ybbasotazála" lánna
akódnom ipén

„Mennél alázatosabb,
annál gyalázatosabb"
népi mondóka

x S-ne"E
(eksőlev)

.sotazála rebme +eméN
,ecnip "e tnim ,ne+ém na+O
.sotazála" rám-rám ze sé
xűtedere ne+im ze "oH

Egyen-S ?
(velőske)

Némely ember alázatos.
Olyan mélyen, mint egy pince,
és ez már-már gyalázatos.
Hogy ez milyen eredetű?

ecnireg a trem ,modut meN

Nem tudom, mert a gerince

.űteb S za tnim , Ysene"ey

„egyenes” , mint az S betű.

nabávah sádlá .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. július 11.

,ré tebböt jalo ppe' "E
sáknumka% %%or téq tnim

Egy csepp olaj többet ér,
mint két rossz szakmunkás

lavós-"E

,laggolod "e %dakale aH
:lakko nálat "av ,lüklén wo
,lakko'ánat léjdőröt eN
Xlakkoti% lázzoklalgof en s
:lavó% sám "av ,tlotnofgem "éL

Egy-sóval

Ha elakadsz egy dologgal,
ok nélkül, vagy talán okkal:
Ne törődjél tanácsokkal,
s ne foglalkozzál szitokkal!
Légy megfontolt, vagy más szóval:

Xlavós me% "e le %ré tebböt

többet érsz el egy szem sóval!

nabávah őtevgam .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. október 3.

,serekaif a tráj errEy
Ysereq aif a ?ppé tika
mírníq tremsizöq

„Erre járt a fiakeres,
akit épp' a fia keres”
közismert kínrím

asázatu wnielE
aros wi'oq útagofóL
,takáctu za eb atráj
,neppékkélme gem nojdaraM
:ta!áhén woloroslef
,rátab ,azé' ,édroq ,ótniH
,negér tlov teloirbaq
,silfnoq ,réke% ,ótufkomoH
.nevén sám ilbátrofmoq
reuadnal ,ildárimuG
,i'oq sédárap a gem
,ak'irb ,=ápivke ,rekáiF
.intat+of entehel gém s

Eleink utazása

Lófogatú kocsik sora
járta be az utcákat,
Maradjon meg emlékképpen,
felsorolok néhányat:
Hintó, kordé, cséza, batár,
kabriolet volt régen,
Homokfutó, szekér, konflis,
komfortábli más néven.
Gumirádli, landauer
meg a parádés kocsi,
Fiáker, ekvipázs, bricska,
s még lehetne folytatni.

,i'okatsop a tráj nátzA
:tagof a ttezlej si tsám s
sotah ,sötö ,se"én ,akjorT
.takidóm a attatum

Aztán járt a postakocsi,
s mást is jelzett a fogat:
Trojka, négyes, ötös, hatos
mutatta a módikat.

wetle"iri si nánadjaH
,tamlatah ,tsonodjalut
,watzotlávgem wi'oq a ráB
…tdaramgem ő _ rebme za

Hajdanán is irigyeltek
tulajdonost, hatalmat,
Bár a kocsik megváltoztak,
az ember – ő megmaradt…

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. december 1.

tazára"aM
tagof űkerek"én ,ttedef "av ttoti!
agilat űkerektéq
i'oq űkerek"én ,ű!!öq
ótnih segevü ,ttedef ,|ővkef\ ógól nokógur
tagof savol"e ,űkerektéq ,ű!!öq
i'oq űkerek"én ,ttoti! ,sagam ,ű!!öq
ótíllá%rehet űkerek"én ttotatnov levőreagi
i'okréb savol"e
i'okréb űkereq so'norba-imugrömöt
levőtet ótahtjahel ,ótnih sesélü"én
ótnih irú
i'okréb savoltéq
tagof irú ű!!öq
i'oq savol ű!!öq ,sesélü"én ,sagam

Magyarázat
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

ótnih
édroq
azé'
rátab
teloirbaq
ótufkomoh
réke%
silfnoq
ildárimug
reuadnal
tagof sédárap
rekáif
=ápivke
ak'irb

hintó
kordé
cséza
batár
kabriolet
homokfutó
szekér
konflis
gumirádli
landauer
parádés fogat
fiáker
ekvipázs
bricska

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nyitott vagy fedett, négykerekű fogat
kétkerekű taliga
könnyű, négykerekű kocsi
rugókon lógó (fekvő), fedett, üveges hintó
könnyű, kétkerekű, egylovas fogat
könnyű, magas, nyitott, négykerekű kocsi
igaerővel vontatott négykerekű teherszállító
egylovas bérkocsi
tömörgumi-abroncsos kerekű bérkocsi
négyüléses hintó, lehajtható tetővel
úri hintó
kétlovas bérkocsi
könnyű úri fogat
magas, négyüléses, könnyű lovas kocsi

motpi"E ó% aiméq A
wizamrá% lőbéven igér

A kémia szó Egyiptom
régi nevéből származik

wemelE

Elemek

lénkögörög irokó zA
,wemele za watlov wosám
,rám wetremsi t!ávsá wos ráb
.wettetzöbnölükgem ,bböt im

Az ókori görögöknél
mások voltak az elemek,
bár sok ásványt ismertek már,
mi több, megkülönböztettek.

temele "én %élkodepmE
,tőzetél tnim ,wa' löf loros
,si zűt a sé zív ,dlöf a ze
.tőgevel a ettevázzoh s

Empedoklész négy elemet
sorol föl csak, mint létezőt,
ez a föld, víz és a tűz is,
s hozzávette a levegőt.

lőbéléfbböt wemele zA
,e%%ö gidnim wendőzedner
atjafsám téq zehmele "e
.evledner nav gásnodjalut

Az elemek többféléből
rendeződnek mindig össze,
egy elemhez két másfajta
tulajdonság van rendelve.

,gedih ,zará% dlöf a ttel "Í
,gedih ,sevden gidep zív a
,gelem ,zará% mele zűt a
.gelem ,sevden őgevel a s

Így lett a föld száraz, hideg,
a víz pedig nedves, hideg,
a tűz elem száraz, meleg,
s a levegő nedves, meleg.

,givé reze ságoflef E
:lé si am gém ttözöq pén a s
nétese ráq -zívrá , -%évzűt
.lé%eb lórsápa' imele

E felfogás ezer évig,
s a nép között még ma is él:
tűzvész- , árvíz- kár esetén
elemi csapásról beszél.

nabávah telekiq .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. március 12.

tazára"aM
agá%ro dlöf etekef _ imaq

Magyarázat
Chami – fekete föld országa

:taz!ári eléfkos A
xtazála" "av tazála

A sokféle irányzat:
alázat vagy gyalázat?

nabma+of a réflE

ózlút tahtliteB
,timráb ,tsátokla
laddóm a lezzE
.tíbba%%oh tetél

Elfér a folyamban

Betilthat túlzó
alkotást, bármit,
Ezzel a móddal
létet hosszabbít.

natdogu! nejneM
,bbávot nednim wa'
bbótu "av bbőlE
.tágam ajtjofgem

Menjen nyugodtan
csak minden tovább,
Előbb vagy utóbb
megfojtja magát.

re%űf i!tepi~
,te%évűm ój a
_ ne!émöt _ tós woS
.tehzevlé men rám

Csipetnyi fűszer
a jó művészet,
Sok sót – töményen –
már nem élvezhet.

nabávah te%é!e .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. november 19.

ésséveq negi werebme serekis Ay
Ytetelé za wizevlé
návtsI wokíL

ődnelüreklE

,gáv ebnevele si gásrókgnar A
.gásso!áih setelkörö tnim

anbávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

„A sikeres emberek igen kevéssé
élvezik az életet”
Leacock István

Elkerülendő

A rangkórság is elevenbe vág,
mint örökletes hiányosság.

Kispest, 2002. március 29.

rokim ,tsávla za in"ahabba ój rokkAy
ű!!öq men wa' _ Ywise nabbojgel a
sátípallágem 'löb

x semedrÉ

,nabros ráp meré'id lünelteremsI
;elev inatíro% tezeq wéntere% s
,atdnom tza rokima ,tlov azagi treM
. Yeleb wise agam ,leq nároq iqy :"oh

nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

„Akkor jó abbahagyni az alvást, mikor
a legjobban esik” – csak nem könnyű
bölcs megállapítás

Érdemes ?

Ismeretlenül dicsérem pár sorban,
s szeretnék kezet szorítani vele;
Mert igaza volt, amikor azt mondta,
hogy: „ki korán kel, maga esik bele” .

Égeraracsa, 2000. október 9.

,dut tebböt ika ,za gésteheTy
Ytlunat ti!!ema tnim
őnrE távsO

nebte%évűm a sélekétrÉ

,sátílláiq "av sádaőle teheL
.mántahrú za wos ttözöq wőzén a
nekesemen ttetelü% a evétlúT
.mántahdnom _ widek%efföp av%tájgem
,lözöq tetelétí ,tokla t!émeléV
.gól nolá%anréc za ,tíllá tima
,t!émelév tájas ,ajda tágamnö meN
.wóbjah űpék"an a dnom takó%lej

„Tehetség az, aki többet tud,
mint amennyit tanult”
Osváth Ernő

Értékelés a művészetben

Lehet előadás vagy kiállítás,
a nézők között sok az úrhatnám.
Túltéve a született nemeseken
megjátszva pöffeszkedik – mondhatnám.
Véleményt alkot, ítéletet közöl,
amit állít, az cérnaszálon lóg.
Nem önmagát adja, saját véleményt,
jelszókat mond a nagyképű hajbók.

,ttőle imráb ő wise arsah ,motáL
.sám nebimalav s jú imalav ah
,wédezmen őzektevöq a irpöslE
.sámollágév 'nin nabságrofröq e

Látom, hasra esik ő bármi előtt,
ha valami új s valamiben más.
Elsöpri a következő nemzedék,
e körforgásban nincs végállomás.

xigér sé ttopoq ah ,za e-sekétrÉ
.segréf ima ,lluhiq si lőbigéR
,tódnadaram a ajlozagi ődI
.segév dődi za ,lü de!émelév ráb

Értékes-e az, ha kopott és régi?
Régiből is kihull, ami férges.
Idő igazolja a maradandót,
bár véleményed ül, az időd véges.

nabávah te%é!e .3711 ,tsepsiQ

Kispest, 2010. november 24.

tazára"aM

Magyarázat

úsázamrá% isemen men _ |bon%\ etatilibon enis

sine nobilitate (sznob) – nem nemesi származású

,neletgév talodnog A
neletpéq in"ofle "í

A gondolat végtelen,
így elfogyni képtelen

da temletrÉ

,etlé za samlatrat wa' %el rokka má ,timráb tehtrégeM
.e!émelév ttotíkalaiq lój wenrebme za nav ah

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

Értelmet ad

Megérthet bármit, ám akkor lesz csak tartalmas az élte,
ha van az embernek jól kialakított véleménye.

Égeraracsa, 2003. augusztus 11.

Ywe"ejgnah ilüklén mallaDy
űmenez tríel

„Dallam nélküli hangjegyek”
leírt zenemű

őtehtrÉ

,nebknütset a vre% "e naV
,nerebé ótahlán%aH
,nesedner lörő ,goroF
,nedetlé za résíklE
,mesahos wipoq men lE
.nebvle! a tno' ne'nin treM

.nabávah te%é!e .123711 ,sorávcnereF

Érthető

Van egy szerv a testünkben,
Használható éberen,
Forog, őröl rendesen,
Elkísér az élteden,
El nem kopik sohasem,
Mert nincsen csont a nyelvben.

Ferencváros, 2016. november 18.

,levimalavsa+o nav elet gáliv Ay
,zohha enednim navgem wenima
Ynessehel nabgáliv a "oh
+ehzöq ipanzöq

...lé bbávot sÉ

„A világ tele van olyasvalamivel,
aminek megvan mindene ahhoz,
hogy a világban lehessen”
köznapi közhely

És tovább él...

.wise őse-SND tsoM
,nekédiv a dejretavoT
,wi%et ,wéttet tréza tze sÉ
.nejlé bbávot jaf a ze "oH

Most DNS-eső esik.
Tovaterjed a vidéken,
És ezt azért tették, teszik,
Hogy ez a faj tovább éljen.

.wise őse-sátísatU
,gászagi za setelpéq meN
,wisel ,wi%iv wéhip seh+eP
.wássalluhle togam a "oH

Utasítás-eső esik.
Nem képletes az igazság,
Pelyhes pihék viszik, lesik,
Hogy a magot elhullassák.

.wise őse-őt%evönaF
,wnabtada :rát itnopzöq A
,wizetél za wa' arámá°
.gnar a nég a lüde"e "oH

Fanövesztő-eső esik.
A központi tár: adatbank,
Számára csak az létezik,
Hogy egyedül a gén a rang.

.wise őse-őt%ejretgaM
,nejnehip en akrab ,topaˇ
,witevel djam ,ze wétájní°
.nejnem bbávot telé za "oH

Magterjesztő-eső esik.
Gyapot, barka ne pihenjen,
Színjáték ez, majd levetik,
Hogy az élet tovább menjen.

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 8.

Ygásdámi mendjam aknum Ay
návtsI etekeF

„A munka majdnem imádság”
Fekete István

tlemeleF

,matlov lüde"e gíM?
;tekésem matdnom
avrázeb meme°
.welél a tla!rá%
,lőrteleq ttöjgem eD
;ttegé laggnál ső
avgofeb tamá% A
.tegrésíq ,tjah ,zű
,tlov tétös gidde loH?
:ttel !éf ótíkav
,jő% takomlá eNy
YXtepéq-talodnog
,sevűmdlöf tnih togaMy
XtelÉ za za :dzén
lüde"e izrő Ő
Y .tegéskörö za

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

Felemelt

'Míg egyedül voltam,
mondtam meséket;
Szemem bezárva
szárnyalt a lélek.
De megjött keletről,
ős lánggal égett;
A számat befogva
űz, hajt, kísérget.
'Hol eddig sötét volt,
vakító fény lett:
„Ne álmokat szőj,
gondolat-képet!”
„Magot hint földműves,
nézd: az az Élet!
Ő őrzi egyedül
az örökséget. ”

Kispest, 1999. február 12.

,negé za gellefsá%aq ,gellef!áráBy
Ynetéh a neze dsálgem %el őse wos
aluger it%arap

wétájőhleF

„Bárányfelleg, kaszásfelleg az égen,
sok eső lesz meglásd ezen a héten”
paraszti regula

Felhőjáték

,nebőgevel a nav aráP
;őnlef avdópa'iq
,even a döq :nav lezöq aH
.őhlef :"ú ,lovát ah

Pára van a levegőben,
kicsapódva felnő;
Ha közel van: köd a neve,
ha távol, úgy: felhő.

,wense nassal wék'eppe' A
;wangoloráp nebzöq
si ajkala wőhlef a "Í
.tahzotláv néde!!öq

A cseppecskék lassan esnek,
közben párolognak;
Így a felhők alakja is
könnyedén változhat.

gebel őhleflo/áf moniF
;nevén °UTÁRT°ORRIC
tokla lüröq dloH a sé paN
.negé za tűrű"!éf

Finom fátyolfelhő lebeg
CIRROSZTRÁTUSZ néven;
Nap és a Hold körül alkot
fénygyűrűt az égen.

,nabsagam a őhlef+eheP
;wan- °URRIC wájvíh tze
,wentev si men takoké!rÁ
.wanllá lőbkűtgéj sé

réhef °ULUMUKORRIC A
;ga+obmog "av 'amap
,w- őhlef!áráb tnim ,negé zA
.wantokla takoros

,°ULUMUQ a őhlef+omoG
;ré men arsagam ed
,wéksetétös wujla amiS
.réhef wüjetet a

Pehelyfelhő a magasban,
ezt hívják CIRRUSZ -nak;
Árnyékokat nem is vetnek,
és jégtűkből állnak.

A CIRROKUMULUSZ fehér
pamacs vagy gombolyag;
Az égen, mint bárányfelhő -k,
sorokat alkotnak.

Gomolyfelhő a KUMULUSZ,
de magasra nem ér;
Sima aljuk sötéteskék,
a tetejük fehér.

,nelét nav °ULUMUKOTÁRT°
;ajtlof tétös a wos
őhlef+omog segetér tniM
.ajrakat tege za

SZTRÁTOKUMULUSZ van télen,
sok a sötét foltja;
Mint réteges gomolyfelhő
az eget takarja.
Rétegfelhő lesz a SZTRÁTUSZ,
esők után főleg;
Alacsonyan száll, mint a köd,
gyorsan járó tömeg.

,°UTÁRT° a %el őhlefgetéR
;gelőf nátu wőse
,döq a tnim ,llá% na!o'alA
.gemöt óráj nasro"
,gatsav negi °UTÁRT°OBMIN
;atjar tá zűt mes paN
%év tnéq- őhlefgetérősE
.ajla abkí'őse

NIMBOSZTRÁTUSZ igen vastag,
Nap sem tűz át rajta;
Esőrétegfelhő -ként vész
esőcsíkba alja.
A NIMBUSZ az esőfelhő,
'mely néha bajt kavar;
Különösen, ha jéggel jön,
s kitör a zivatar.

,őhlefőse za °UBMIN A
;ravaq tjab ahén +em?
,nöj leggéj ah ,nesönölüQ
.rataviz a rötiq s

Viharos förgetegfelhő -n
villám hasít eget,
És NIMBOKUMULUSZ néven
a nyomunkba ered.

n- őhlefgetegröf sorahiV
,tege tísah málliv
nevén °ULUMUKOBMIN sÉ
.dere abknumo! a

Rezgő harmat, suttogó szél,
bárányfelhő égen;
A lelkébe gyökerezett
a magyarnak régen.

,lé% ógottus ,tamrah őgzeR
;negé őhlef!áráb
ttezerekö" ebéklel A
.negér wanra"am a

nabávah sádlá .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. július 23.
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...,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.

,mo%i trob ,nav meziv ahy
Ymo%i teziv ,'nin meziv aH
atarilef molam iki!lebub A

„Ha vizem van, bort iszom,
Ha vizem nincs, vizet iszom”
A bubelnyiki malom felirata

srev’’örF

Fröccsvers

,%et ávámén zív at%it A
.títuble nabágam rob
,ój lezzívki% rob a trézE
.tínat "í erre etőG

A tiszta víz némává tesz,
bor magában elbutít.
Ezért a bor szikvízzel jó,
Goethe erre így tanít.

ete%évűm sátígíh A
,!ámodut űre%"e men
etlésemle bbála ?"ohA
:márobmic sőlgédnev "e

A hígítás művészete
nem egyszerű tudomány,
Ahogy' alább elmesélte
egy vendéglős cimborám:

lezzív %ér "e ,larrob %ér "E
,lóbávaj lü%éq ’’örfsiq
lleq zív %ér "e zöh- ’’örf"an A
.lóbárob a gada téq s
wenzív %ér téq ,wanrob moráH
,even a retsemzáh rám
,moráh zív a ,rob a %ér téQ
…eciv wa' rám ze !ozib
t!ára zív _ rob zeh"e za "éN
,dezeven wan- rúizáh
lőbzív %ér "én ,lóbrob %ér "E
.deken zoh tö- ’’örfókal
,lozajmo%gem _ luádlép _ aH
_ débe za tlov sódaiq _
:teziv %ér téq sé trob %ér "E
.déle war t- sépélú%%oh

Egy rész borral, egy rész vízzel
kisfröccs készül javából,
A nagyfröccs -höz egy rész víz kell
s két adag a borából.
Három bornak, két rész víznek
már házmester a neve,
Két rész a bor, a víz három,
bizony ez már csak vice…
Négy az egyhez bor – víz arányt
háziúr -nak nevezed,
Egy rész borból, négy rész vízből
lakófröccs -öt hoz neked.
Ha – például – megszomjazol,
– kiadós volt az ebéd –
Egy rész bort és két rész vizet:
hosszúlépés -t rak eléd.

indek%ére! ah ,sédréq sáM
;sőlgédnev !áhén raka
,lezzív trob a avtíropa°
.sőlne"é% si men wa' gém

Más kérdés, ha nyerészkedni
akar néhány vendéglős;
Szaporítva a bort vízzel,
még csak nem is szégyenlős.

,wenet%ev?tjar dnim weze eD
;lürediq wugássiprut
a wa' inláni' trob lőbzíV
.tlürekis nabáilbiB

De ezek mind rajt'vesztenek,
turpisságuk kiderül;
Vízből bort csinálni csak a
Bibliában sikerült.

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 20.

tazára"aM

Magyarázat

wájvíh si wanáfért teziv %ér 111 sé trob %ér 11 A

A 2 rész bort és 3 rész vizet tréfának is hívják

rebme za izeven wanmoˇy
we+ema ,teke!évön a takoza
Ylef etremsi men gém tiemedré
n%remE .V .R

„Gyomnak nevezi az ember
azokat a növényeket, amelyek
érdemeit még nem ismerte fel”
R. W. Emerson

x mo" a e-zaG

Gaz-e a gyom ?

,simah iq? ,naV
;zagi iq? ,nav
,mo" a "í sám
.zag a sám sé

Van, 'ki hamis,
van, 'ki igaz;
más így a gyom,
és más a gaz.

,zag a ótrÁ
;mo" a son%ah
tze bbejlefgel
.modut men gém

Ártó a gaz,
hasznos a gyom;
legfeljebb ezt
még nem tudom.

nabávah netsipan .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. június 2.

nelet!émer mesahos meledévnö sogoj A

A jogos önvédelem sohasem reménytelen

%tagllah már aH
(eksőlev)

Ha rám hallgatsz
(velőske)

.lavágam rá za rám rodoS

Sodor már az ár magával.

:segelselef inllá%ebme°

Szembeszállni felesleges:

.llavár si ze ,soka%őre
,weléf men ráb ,molo'ánaT
_ sereq te+eh iq? ,wenikráB _

erőszakos, ez is rávall.
Tanácsolom, bár nem félek,
– Bárkinek, 'ki helyet keres –

.welé%-zív a webbesedne'

csendesebbek a víz-szélek.

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 18.

tezeheh a arknumá°
tezehen éssiq tnelej

Számunkra a hehezet
jelent kissé nehezet

wemledejretgnaH

,nárpo% a gnah bbasagamgeL
;nárpo%ozzem itevöq tzE
,nabros ,nepé% nöj tla za djaM
.ar- ronet a tlávtá nátzA
,sévkef bbe+ém notirab A
.%ége za %éq %el las- su%%ab S

Hangterjedelmek

Legmagasabb hang a szoprán,
Ezt követi mezzoszoprán;
Majd az alt jön szépen, sorban,
Aztán átvált a tenor -ra.
A bariton mélyebb fekvés,
S basszus -sal lesz kész az egész.

emledejret womaló% A

A szólamok terjedelme

.eb"e lelö továtko téQ

Két oktávot ölel egybe.

:la!rá% si am ,tlov gnah sádo~
.lavvátko "én wamu° amI

nabávah terégí .1111233334555567 ,a'araregÉ

tazára"aM
tla ,nárpo%ozzem ,nárpo% _
gnahkené iőn
su%%ab ,notirab ,ronet _ gnahkené ifréf

Csodás hang volt, ma is szárnyal:
Yma Sumac négy oktávval.

Égeraracsa, 1999. május 25.

Magyarázat
női énekhang – szoprán, mezzoszoprán, alt
férfi énekhang – tenor, bariton, basszus

,nebő%eviq sáko%pén woS
Xnevőb ?+o 'nin ,gem wüzzirő

őzén!áel _ őzénzűtzáH

nebétese ŐZÉNZŰTZÁH
agásnokor !ál trékgem a
,zeh!égel a tagotálle
.agásadzag ne+im :wizén s
nebétese ŐZÉN˘ÁEL
,tagotál ika ,!égel a
lénielü% !áel a sé
.takokób dnom _ ttőle séréq _

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Sok népszokás kiveszőben,
őrizzük meg, nincs oly′ bőven!

Háztűznéző – leánynéző

HÁZTŰZNÉZŐ esetében
a megkért lány rokonsága
ellátogat a legényhez,
s nézik: milyen gazdasága.
LEÁNYNÉZŐ esetében
a legény, aki látogat,
és a leány szüleinél
– kérés előtt – mond bókokat.

Égeraracsa, 2001. november 25.

ttet a sé sézejefiq A
talodnog tlusólavgem

A kifejezés és a tett
megvalósult gondolat

wáfilgoreih so!áiH

nabmotpi"E tlov men "av ,tloV
xsápa' wos ,ű!rö% a za
itílme ?%ih ,űní%ólaV
.sátiv men ,ailbiB a
nabmotpi"E nabirokkA
,tdaka wos ódutsárí
wümlenétröt trígem lój mÁ
.takoglod e aj"ahiq
,wővettomá% wosápa' A
;sáríel a ló% mesgém
xze wiz!áih tréim "oh sÉ
Xsám immes ,esem wa' trem

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Hiányos hieroglifák

Volt, vagy nem volt Egyiptomban
az a szörnyű, sok csapás?
Valószínű, hisz' említi
a Biblia, nem vitás.
Akkoriban Egyiptomban
írástudó sok akadt,
Ám jól megírt történelmük
kihagyja e dolgokat.
A csapások számottevők,
mégsem szól a leírás;
És hogy miért hiányzik ez?
mert csak mese, semmi más!

Égeraracsa, 2001. augusztus 13.

Magyarázat
tazára"aM
lejsárí ttesév ebőq * afilgoreih
lejsárí ttetsef errőb *
akitareih
wala ttetísűre%"e *
akitomed

hieroglifa — kőbe vésett írásjel
hieratika — bőrre festett írásjel
demotika — egyszerűsített alak

xwengédnev a wnujda tiM
tsélü'ebgem :nabrosőslE

Mit adjunk a vendégnek?
Elsősorban: megbecsülést

adzagizáh izagI

,géssepéq a za gém ár őzmelleJ
.wézré sé ví% őlleq enneb nav "oh

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Igazi házigazda

Jellemző rá még az a képesség,
hogy van benne kellő szív és érzék.

Kispest, 2000. március 3.

rebme za s ,meledzüq telé zAy
Yagam sédzüq e ajléc
ermI ’ádaM

„Az élet küzdelem, s az ember
célja e küzdés maga”
Madách Imre

X jdzüq bbáknI

,meledzüq aknum A
,rö!ö" :meledzüq a

Inkább küzdj !

A munka küzdelem,
a küzdelem: gyönyör,

,gésneltét géstser A

A restség tétlenség,

.römö' :gésneltét a

a tétlenség: csömör.

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. március 25.

„A jó bűnbak olyan, mint a villámhárító:
levezeti a felesleges feszültséget, s
békességet teremt maga körül”
Immermann Károly

:ótíráhmálliv a tnim ,na+o wabnűb ój Ay
s ,tegéstlü%ef segelselef a itezevel
Ylüröq agam tmeret tegéssekéb
+oráQ namremI

…tlov tremsI

avrú% wo"av edI
:ebégév réke% A
,t!ámokar a motraT
.el _ melőt _ tehlőd men

Ismert volt…

Ide vagyok szúrva
A szekér végébe:
Tartom a rakományt,
nem dőlhet – tőlem – le.

melüklén amla% A
,andoknaltácnokar
ebgerém ne+im XűH
.adzag a anlurug

A szalma nélkülem
rakoncátlankodna,
Hű! milyen méregbe
gurulna a gazda.

tereke% a atkaR
;acnojfi ,ejgerö
,wo"av dúr arámroF
.acnokar gem ervén

Rakta a szekeret
öregje, ifjonca;
Formára rúd vagyok,
névre meg rakonca.

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 30.

”ú ah ,rebme za tehtevökle takábiHy
Ytekő estípé en lef wa' ,ajraka
sonáJ .V etőG

„Hibákat elkövethet az ember, ha
úgy akarja, csak fel ne építse őket”
Goethe W. János

sálámrofsélzÍ

Ízlésformálás

,tehel őgnetlút nöt%ö őtí%íd A
,ajótokla za iremsilef ah
,ttezejefeb ppé te+em? ,lénűm a "oh
.ajtahnof men abraq tézeq téq a
ttözöq Ywőléy za gem wennelej rokkE
,wemele ódnallá ttezeven"ú
:ttötöq mes lórlovát wüsélezeq a
.we%íd a wájtlávlef teke!évön
wo'norbaimug sé wevö'!éf tlán%aH
,trebme za ramahka' lüröq wi%ev
,wozobod tlürüiq ,wegevü sení%
.treq "e wülev wiletgem nasro" sé
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A díszítő ösztön túltengő lehet,
ha felismeri az alkotója,
hogy a műnél, 'melyet épp befejezett,
a két kezét karba nem fonhatja.
Ekkor jelennek meg az „élők” között
úgynevezett állandó elemek,
a kezelésük távolról sem kötött:
növényeket felváltják a díszek.
Használt fénycsövek és gumiabroncsok
veszik körül csakhamar az embert,
színes üvegek, kiürült dobozok,
és gyorsan megtelik velük egy kert.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

tsétí!i'iq tnelej men sétírűs A
,le wuj"ah tsegelsölöf a ah ,"ú
,trégí "í te+ema ,sádlogem ój a
.lemeiq tima ,za sege!él "oh
,wentreq a emledév +o őgepit A
,ge!ő% ődévge!ő% a nabzáh tnim
,wenze+eh si tnolján gém er+em?
.tedőpic a innev lleq el lügév s
,wétpél a ságzom sé tset irebme zA
,návíq tekétrém őlelefgem +em?
wéssetgepit "oh ,tza iréq mes iknes
.nák'opal órpa arájfú' gáliv
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A sűrítés nem jelent kicsinyítést
úgy, ha a fölöslegest hagyjuk el,
a jó megoldás, amelyet így ígért,
hogy lényeges az, amit kiemel.
A tipegő oly védelme a kertnek,
mint házban a szőnyegvédő szőnyeg,
'melyre még nylont is helyeznek,
s végül le kell venni a cipődet.
Az emberi test és mozgás a lépték,
'mely megfelelő mértéket kíván,
senki sem kéri azt, hogy tipegtessék
világ csúfjára apró lapocskán.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

1

,abját a itöq sátáliq tetreq A
,tóláhkóp a wóp lakkalá% "oha
,ajláníq tégéspé% ját ttevnö'löq a
.tóládo' etni%ő za itökel sé
workob a sé wáf :rét ite%émret A
,ebtreq a wázzoheb "í taját a
wogáriv sé we%íd segésretsem a
.evele wájráziq tegéspé% a
,wót%alluf ,wótjof we%íd se!i'iq A
,da togásdaba% rét ttoti! a gím?
wótja za gem wanlí! ergéspé% ilovát
.tah galótatgu! +ema ,za ze sé
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A kertet kilátás köti a tájba,
ahogy szálakkal pók a pókhálót,
a kölcsönvett táj szépségét kínálja,
és leköti az őszinte csodálót.
A természeti tér: fák és a bokrok
a tájat így behozzák a kertbe,
a mesterséges díszek és virágok
a szépséget kizárják eleve.
A kicsinyes díszek fojtók, fullasztók,
'míg a nyitott tér szabadságot ad,
távoli szépségre nyílnak meg az ajtók
és ez az, amely nyugtatólag hat.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

etremsi men ika ,za tlov godlob géM
:tájákonu ttozjafle ségröd!!em
etre%gáliv +em? ,tepég órí!űf a
.tsádókzár"a zoko levőhlefzűb
le wétré nebdne' negér na+o si meN
őtetdökrö!ö" teklel ,teme% a
,leppég ógnojaz men ,toti=áp divör
.ővöj a ékohuj nalatgnah sé
zohólras ,zohá%aq arjú wnujludroF
,nebketreknágam a si bbálagel
zoko todnog si "ú nekeretzöq a
.netni% isálopá sétí%íd a
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

Még boldog volt az, aki nem ismerte
mennydörgés elfajzott unokáját:
a fűnyíró gépet, 'mely világszerte
bűzfelhővel okoz agyrázkódást.
Nem is olyan régen csendben érték el
a szemet, lelket gyönyörködtető
rövid pázsitot, nem zajongó géppel,
és hangtalan juhoké a jövő.
Forduljunk újra kaszához, sarlóhoz
legalább is a magánkertekben,
a köztereken úgy is gondot okoz
a díszítés ápolási szinten.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

2

,nabknázah etre% wnuráj erremrákA
,lakkádo'sétíreq wnuzoklálat
nabbároq wótímá watlov men weze
.laggálivmelezré óludro'lút
sévetlút nosám"e ódoklavih A
,ólat%aramgédnev a neppé men
,séveq si men ge%%ö ttetetkefeb a
.ótahtatzárpákle őlélme% a s
nabgá%ro za gém am sétíreq a woS
,si nabgásólav sé nesepéklej
:a!ámvív bbőfgel sédőljef a ttoloh
.simah men +ema ,gásnalatrátah
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

Akármerre járunk szerte hazánkban,
találkozunk kerítéscsodákkal,
ezek nem voltak ámítók korábban
túlcsorduló érzelemvilággal.
A hivalkodó egymáson túltevés
nem éppen a vendégmarasztaló,
a befektetett összeg nem is kevés,
s a szemlélő elkápráztatható.
Sok a kerítés ma még az országban
jelképesen és valóságban is,
holott a fejlődés legfőbb vívmánya:
határtalanság, amely nem hamis.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

,tágam ajtatum wenűzekőb %íd A
,asátjahú//af gásrakuf ttoloh
,tláv ánnalatléc ah , Y...ebtreq a %el ójy
.asádaram %el "í né+eh igér
gásmádiv a wéjdoklaru nebtreq A
,lüklén wotacaq őlli men ado
,wámocic itreq a na"u wódnalum
.lügév gésneletsélzí za wörö
,ótahtíbba%%oh men gem rokkemre" A
,naltatahzoha%%iv ,tte%evle ah
,ólav a amukimoq géstlélút a
.naltatahtá'obgem ,sukigart +em?
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A dísz bőkezűnek mutatja magát,
holott fukarság fattyúhajtása,
„jó lesz a kertbe...” , ha céltalanná vált,
régi helyén így lesz maradása.
A kertben uralkodjék a vidámság
oda nem illő kacatok nélkül,
mulandók ugyan a kerti cicomák,
örök az ízléstelenség végül.
A gyermekkor meg nem hosszabbítható,
ha elveszett, visszahozhatatlan,
a túléltség komikuma a való,
'mely tragikus, megbocsáthatatlan.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. augusztus 20.

3

mesahos wika ,werebme za wozAy
,+é%ev a si arokkemráb ,wenléf
"av ,wábotso eri!bböt
Ywőremkav nábotso lavó% sám
fluV .H

„Azok az emberek, akik sohasem
félnek, bármekkora is a veszély,
többnyire ostobák, vagy
más szóval ostobán vakmerők”
H. Wulf

talsavaJ

,stípé es?hos takarávgéL
Xne!émeq lokalgem trem
wizoglod "oh ,tekép a dzéN
.nebréhef ,neűrö!ö"
,witeveniq ,típé ikA
.eznép a "ofle nebzöq s
,%el si !ége% sé samlaná°
.egév a gásúromo! s

nabávah molá .23711 ,sorávcnereF

Javaslat

Légvárakat soh'se építs,
mert meglakol keményen!
Nézd a péket, hogy dolgozik
gyönyörűen, fehérben.
Aki épít, kinevetik,
s közben elfogy a pénze.
Szánalmas és szegény is lesz,
s nyomorúság a vége.

Ferencváros, 2015. december 15.

,nesemle"if ssavlO
Xneltemlerüt "él en

Olvass figyelmesen,
ne légy türelmetlen!

X gem dze"eJ

:+ába% ődnetevöq ,%őn men lef giddemA
Xlánkú/ a bbasoko sájot a ne"el eN

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ

Jegyezd meg !

Ameddig fel nem nősz, követendő szabály:
Ne legyen a tojás okosabb a tyúknál!

Égeraracsa, 2004. június 6.

„De megragadni a kívánt időt,
Ez a világ találós meséje”
Körner Károly Tódor

,tődi tnávíq a indagargem eDy
Yejésem sólálat gáliv a zE
rodóT +oráQ renröQ

neb%ér téq tadnomleJ
(nátu poP .A)

Jelmondat két részben
(A. Pope után)

:agáslunat srev a ótahtnob er%ér téQ

Két részre bontható a vers tanulsága:

;ajlábórpiq tajú za iq? ,ősle "él eN

Ne légy első, 'ki az újat kipróbálja;

:"an %el avlláe%%ö le%%ér widosám A
X"ahlef levigér a iq? ,mes óslotu za mÁ

nabávah telekiq .123711 ,cnirőltne%tseP

A második résszel összeállva lesz nagy:
Ám az utolsó sem, 'ki a régivel felhagy!

Pestszentlőrinc, 2016. március 24.

:tset a gésnelle izáHy
Ytser arój ,ar%%or a ssirf
akódnom ipén

„Házi ellenség a test:
friss a rosszra, jóra rest”
népi mondóka

'ánat óJ

Jó tanács

:le %tehré "ú abroq sődI

Idős korba úgy érhetsz el:

Xlekkétrém ed ,%tahi ,%tehE

Ehetsz, ihatsz, de mértékkel!

nabávah ré!eq jú .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. augusztus 16.

nolfum a ahujdav apóruE

Európa vadjuha a muflon

wohuJ

,apa za soq a ttI
.a!a za akrib a
,!áráb a were" A
.már zén nedíle% +em?
,itezev ráma% A
ileret %áhuj a
,ajá/uq s ,tajá! A
.anátu tuf ilup

Juhok

Itt a kos az apa,
a birka az anya.
A gyerek a bárány,
'mely szelíden néz rám.
A szamár vezeti,
a juhász tereli
A nyájat, s kutyája,
puli fut utána.

,nőzem-nődre wanráJ
.nőlegel :nnikado
,nabábus si neléT
.nabábo% gelem men s

Járnak erdőn-mezőn,
odakinn: legelőn.
Télen is subában,
s nem meleg szobában.

nabálatlá ó+koT
.nabároq lataif
ekrej a %el akriB
.e%rep _ őnlef ah ,djam

Toklyó általában
fiatal korában.
Birka lesz a jerke
majd, ha felnő – persze.

:ajátjaf iazaH
.ajágic sé akcar
lóbsoq a %el ürÜ
.órút lőbjethuj a s

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

Hazai fajtája:
racka és cigája.
Ürü lesz a kosból
s a juhtejből túró.

Égeraracsa, 1995. november 5.

tazára"aM
111133-1113 even huj a _ ó+kot
nabároq sopanóh
bbalataif lénsevé"e za _ ekrej
even !áráb !étsőn
soq ttotínalatravi nolataif _
ürü

Magyarázat
toklyó
jerke
ürü

– a juh neve 13-24
hónapos korában
– az egyévesnél fiatalabb
nőstény bárány neve
– fiatalon ivartalanított kos

,ólavintál a wos nogáliv a nezE
ólavarrob wos-wos a azzokofel ed

wosádaiq sotazohráQ

Ezen a világon sok a látnivaló,
de lefokozza a sok-sok borravaló

Kárhozatos kiadások

,go!ú% ólavarrob A
.rú% abdácrát +em? ,go!ú%
,itezifgem iknedniM
.rú "av aglo% za ne"el

A borravaló szúnyog,
szúnyog, 'mely tárcádba szúr.
Mindenki megfizeti,
legyen az szolga vagy úr.

,nav si am ,tlov si negéR
.immes tti ttozotláv men
wansójah a tsulobO
.itezifgem iknednim

Régen is volt, ma is van,
nem változott itt semmi.
Obolust a hajósnak
mindenki megfizeti.

nabávah te%é!e .12711 ,tsepsiQ

tazára"aM
ttolah a te+ema ,emréznép _
%évér a "oh ,wettet abájá%
artraplút a nó+of a e"ivtá

Kispest, 2006. november 27.

Magyarázat
%ulobo

obolus – pénzérme, amelyet a halott
szájába tettek, hogy a révész
átvigye a folyón a túlpartra

Őshazája hegyes vidék

wédiv se"eh ajázahsŐ

wék'eQ

,apa za wab a ttI
.a!a za !étsőn a
,adig a were" A
.argubargu siq a

Kecskék

Itt a bak az apa,
a nőstény az anya.
A gyerek a gida,
a kis ugrabugra.

,anokor wohuj A
.azzodnog rebme za
tallá nelet!égI
.lalláka%ek'eq siq

A juhok rokona,
az ember gondozza.
Igénytelen állat
kis kecskeszakállal.

,dolálpát ah ,sáláH
.todála' "e tálle
:even a ttel trézE
.enehet we!ége%

Hálás, ha táplálod,
ellát egy családot.
Ezért lett a neve:
szegények tehene.

,legel nabdaba% aH
.lleq inzá"iv no"an
avgárel te"ür A
.nabkáf a zoko tráq

Ha szabadban legel,
nagyon vigyázni kell.
A rügyet lerágva
kárt okoz a fákban.

,sárgukab :asárgU
.gástalum sotájas
,tegrekgem lavávra°
.tehlelkö si lef gém

Ugrása: bakugrás,
sajátos mulatság.
Szarvával megkerget,
még fel is öklelhet.

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

Égeraracsa, 1995. november 25.

,rrof "ú e+é%e°y
;naltaq őgé "e tnim
"oh ,ár %tahtímá% S
Ynalatahtímá%iq
+oráQ "aN

„Szeszélye úgy forr,
mint egy égő katlan;
S számíthatsz rá, hogy
kiszámíthatatlan”
Nagy Károly

sét%ev ekéf neltelleQ

Kelletlen féke vesztés

es iknes ne"el eN
Xajbar gésőslüq a
tehdükse men lazzA
.arzagi sé erpé%

Ne legyen senki se
a külsőség rabja!
Azzal nem esküdhet
szépre és igazra.

_ lőbkélme segésűH
:nav ima nebkeklel
za lédöfme% !arA
.nab!ágam őgredid

Hűséges emlékből –
lelkekben ami van:
Arany szemfödél az
didergő magányban.

sé ótjalluhtamraH
takáka%jé réhef
ttözöq dlöf a sé gÉ
.tahtál men ógnopa'

Harmathullajtó és
fehér éjszakákat
Ég és a föld között
csapongó nem láthat.

si ezüt +é%e% A
.nallile nőtegé
el lurob romám tne°
.nabsádagivavrís

A szeszély tüze is
égetőn elillan.
Szent mámor borul le
sírva vigadásban.

nabávah getegref .23711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2015. március 1.

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.

:tehel sevdeq nabmolagiV
tele% inpa' wanko!ál a

Vigalomban kedves lehet:
a lányoknak csapni szelet
…tev tele% iQ?

,wenkele% a nav wujázaH
.wenléger si takos wulóR
,wanjúf tim ,loh Xtáh gem wüzzéN
xwan- nufját _ "í _ wnüzeven tim S
nasorahiv ,lé% ólobmoR
.nabái=Á-teleQ júf ttO
,ravaq mumá% nabákirfA
.rahivkomoh zará% ,órroF

′Ki szelet vet…

Hazájuk van a szeleknek,
Róluk sokat is regélnek.
Nézzük meg hát! hol, mit fújnak,
S mit nevezünk – így – tájfun -nak?
Romboló szél, viharosan
Ott fúj Kelet-Ázsiában.
Afrikában számum kavar,
Forró, száraz homokvihar.

,arób a júf notrap támlaD
.anózrahiv ttöj lórka%É
,nőf a llá% ah ,gelem ,zará°
.nöj élefel lóbplA za sÉ

Dalmát parton fúj a bóra,
Északról jött viharzóna.
Száraz, meleg, ha száll a főn,
És az Alpból lefelé jön.

,iléd ,sáráp ókkoris A
.ikéllem regnet-izökdlöF
,lé%ógrof "an ódánrot A
.lé nab- ÁSU s nabáidnI

A sirokkó párás, déli,
Földközi-tenger melléki.
A tornádó nagy forgószél,
Indiában s USÁ -ban él.

,erké%moráH nöj lőrteleQ
.eremen a zará% ,gediH
,tá júf élef őtílne"E
.tá%%ap a ze :nav si lé% bböT

Keletről jön Háromszékre,
Hideg, száraz a nemere.
Egyenlítő felé fúj át,
Több szél is van: ez a passzát.

,ráv nu%nom a nabáidnI
.ráj lüröq trap a%%iv-adO
,i"eh _ lárt%im aicnarf-léd A
.ika%é wa' ele% zará°

Indiában a monszun vár,
Oda-vissza part körül jár.
A dél-francia misztrál – hegyi,
Száraz szele csak északi.

tmeret t- nolkic vögé órroF
.neregnet sé nekédivtraP
nájtrap löbö-ióki%keM
.nákirruh a :lúd nákro %őB

Forró égöv ciklon -t teremt
Partvidéken és tengeren.
Mexikói-öböl partján
Bősz orkán dúl: a hurrikán.

,t%ará teziv la%savat lé°
.t%aráf tsatu ,tatuq tebe`
,lé si rebme tleléb lellé°
...lé% a tjúfle te+em? ,em%e S

Szél tavasszal vizet áraszt,
Zsebet kutat, utast fáraszt.
Széllel bélelt ember is él,
S eszme, 'melyet elfújt a szél...

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 29.

lénséveq a ődnegele zA

Az elegendő a kevésnél

bbeseveq lánkos a ,bböt

több, a soknál kevesebb

natgési!!em siQ

Kis mennyiségtan

wnudoklodnog narka" negI

Igen gyakran gondolkodunk

,nabkamlagof nebtelé zA

Az életben fogalmakban,
Számszerűen mennyiséget

tegési!!em neűre%má°
.nasotnop men ed ,wnülöleJ

Jelölünk, de nem pontosan.

abroko' siq inde%e%%Ö

Összeszedni kis csokorba

,molábórpgem tekü%ér "E

Egy részüket megpróbálom,
Kerek érték: száz fő, 'kikre

erkiq? ,őf zá% :wétré wereQ
.mosátímá% wizoktanoV

Vonatkozik számításom.

,iknes etni% _ +éme% téq-"E

Egy-két személy – szinte senki,

,na!áhén _ a ,rebme tah-tÖ

Öt-hat ember, a – néhányan,

,neseveq _ wa' ttözöq zít-clo˘

Nyolc-tíz között csak – kevesen,

.naráp ój _ a %úh-töneziT

Tizenöt-húsz a – jó páran.

lammá%kelél tönezit-zíT

Tíz-tizenöt lélekszámmal

,neseveq gal!o%iv _ wannaV

Vannak – viszonylag kevesen,

%érde"en _ tzöq cnimrah sé %úH

Húsz és harminc közt – negyedrész

.nese+eh sézevenle zA

Az elnevezés helyesen.

gitöcnimrah a lótcnimraH

Harminctól a harmincötig

,nabólav nav _ wos gal!o%iV

Viszonylag sok – van valóban,

tzöq tönev"en sé töcnimraH

Harmincöt és negyvenöt közt

.nakos _ "í wentehel !oziB

Bizony lehetnek így – sokan.

1

nav tzöq tönevtö s tönev"eN

Negyvenöt s ötvenöt közt van

,wen%ége za _ e%éreleF

Felerésze – az egésznek,

rám lánnavtah sé tönevtÖ

Ötvenöt és hatvannál már

.wenlé%eb lór- wos no"an A

A nagyon sok -ról beszélnek.

gisenevteh-lótsanavtaH

Hatvanastól-hetvenesig

,wujlán%ah t- negetegner _ A

A – rengetegen -t használjuk,

ttözöq navclo! a sé nevteH

Hetven és a nyolcvan között

.wumá% a %el de"enmoráH

Háromnegyed lesz a számuk.

gitönevcneliq-lótnavco˘

Nyocvantól-kilencvenötig

sé ,even a _ wos lüvíkdneR

Rendkívül sok – a neve, és

clo!nevcneliq-tönevcneliQ

Kilencvenöt-kilencvennyolc

.%ége za mendjam _ nav ttözöQ

Között van – majdnem az egész.

nabávah wele% .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. április 24.

tazára"aM

Magyarázat

wos no"an _

nalatmá%

wos lüvíkdner _

számtalan

– nagyon sok

wos neletgév

végtelen sok

– rendkívül sok

rebme 5 _

má%tél sejlet

teljes létszám – 100 ember

ttölöf óillim _

i!regnet

tengernyi

naltatahlálmá%gem a nav lügév

– millió fölött

végül van a megszámlálhatatlan

2

Ywanó% tríel a nav eletih ttozlúTy
návtsI wedeneB

nattotatláglo%iQ

„Túlzott hitele van a leírt szónak”
Benedek István

Kiszolgáltatottan

tledzűtelet lessédevéT
.gásólav a nebkev!öq
,zamlahtada ttevtá lu%%oR
.wábih a wenge=meh sé

Tévedéssel teletűzdelt
könyvekben a valóság.
Rosszul átvett adathalmaz,
és hemzsegnek a hibák.

,ű!!öq tnappor inzoktaviH
.séveq +eh ótahzíbgem
tzöq wetezén ódnomtnellE
.%é nazój a wi%evle

Hivatkozni roppant könnyű,
megbízható hely kevés.
Ellentmondó nézetek közt
elveszik a józan ész.

abtadutzöq tá "em lu%%oR
.!ávtih "í , Yseletihy a
,lótsárrof a tú za ú%%oH
.!ámo"ahjá% a delé s

Rosszul megy át köztudatba
a „hiteles” , így hitvány.
Hosszú az út a forrástól,
s éled a szájhagyomány.

lóbgásólav sé lóbta%táL
.tada za iq lukala
,ó% tríel a sevét "av !éT
.daramgem gigévdnim sé

Látszatból és valóságból
alakul ki az adat.
Tény vagy téves a leírt szó,
és mindvégig megmarad.

,'ánat ój "e lütezegéV
:arámá% ikráb son%ah
,timráb jdagof lassátratnneF
Xanátu zzén s ,tá dlodnog

Végezetül egy jó tanács,
hasznos bárki számára:
Fenntartással fogadj bármit,
gondold át, s nézz utána!

nabávah ótnobgéj .123711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2016. február 6.

_ evdösőregem neőlleq _ waradam őzötlöq A
wanlunov la%savat sé le%%ő wa'

woráljaq ólrobóQ

wankaradam a e%ér "E
,atjaf nalatgu! ?+o
,inko% raka si men s dut meN
.ajtjah imalav trem
wente%émret ólrodnáv A
,géskü% lo'narap men
,tekő izű re%!éq ősleB
.géshé za gidep men
,we!égelgga ilüklén ráP
,wo!o%%anév őddem
:nesettü"e we"evzö za S
.woráljaq ólrobóq
,akóif 'nin ,wük%éf ne'niN
;neb+eh ajtrat mes im
widózúh "í wusálunoV
.nevé %ége za tá
witet%éq si wózodagaR
,tekő ersézötlöq
wantahlo%jah si temlelÉ
.tekődi %%or evlé
avzokaró% we+em? ,wannaV
,tekü+eh a wájtláv
si bbasagát "ava röq wű°
.telüret a tehel
ajtjah őre neltetehdzüQ
,arrama lőrreme
iógrava' wogá%ro wŐ
.av"ahado tnednim

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

A költöző madarak – kellően megerősödve –
csak ősszel és tavasszal vonulnak

Kóborló kajlárok

Egy része a madaraknak
oly' nyugtalan fajta,
Nem tud s nem is akar szokni,
mert valami hajtja.
A vándorló természetnek
nem parancsol szükség,
Belső kényszer űzi őket,
nem pedig az éhség.
Pár nélküli agglegények,
meddő vénasszonyok,
S az özvegyek együttesen:
kóborló kajlárok.
Nincsen fészkük, nincs fióka,
mi sem tartja helyben;
Vonulásuk így húzódik
át az egész éven.
Ragadozók is késztetik
költözésre őket,
Élelmet is hajszolhatnak
élve rossz időket.
Vannak, 'melyek szórakozva
váltják a helyüket,
Szűk kör avagy tágasabb is
lehet a terület.
Küzdhetetlen erő hajtja
emerről amarra,
Ők országok csavargói
mindent odahagyva.

Égeraracsa, 2002. június 21.

eléf-lbáH a "Í
nekkö' si ódnallá

Így a Hubble-féle
állandó is csökken

e!émzektevöq wosátahnö'löq sukimzoQ

xsigém anlov segéstehel ;nav ima ,za neltetehiH
.si !éf a gém widőzelef ttala ődi ttozorátaH

nabávah wele% .12711 ,tsepsiQ

Kozmikus kölcsönhatások következménye

Hihetetlen az, ami van; lehetséges volna mégis?
Határozott idő alatt feleződik még a fény is.

Kispest, 2006. április 16.

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.

YXlo%i ah ,arsárrof a lézzekélmEy
gésse'löb ipén

wnusá tatuq Ł wnusátatuQ

,wnussá tatuq :wnutadaleF

„Emlékezzél a forrásra, ha iszol!”
népi bölcsesség

Kutatásunk → kutat ásunk

Feladatunk: kutat ássunk,

Xwnusárrof ssirf nát%it jgozuB

Buzogj tisztán friss forrásunk!

nabávah te%é!e .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. november 28.

Megbecsülhetetlen segítőtárs

srátőtíges neltetehlü'ebgeM

wá/uQ

,apa za naq a ttI
.a!a za aku% a
,wö+öq a were" A
.wörö agástárab
a/uk%ádav sevdeQ
.al=iv ra"am pé% a
,t%avuq a deremsI
xt%airgem gidnim +em?
,atjafra"am moráH
:a/ukro%áp soko
ilup sé rodnomoQ
.imup i'iq a gem
ráviq ,tjah takadaV
.rága ra"am sro" a
óhob siq ne+im XdzéN
.ópoq i+édre za
llá tti négév mesreV
:+ába% a avríel
,dstnáb en sé dzoníq eN
Xtá/uq a gem dlü'eb

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

Kutyák

Itt a kan az apa,
a szuka az anya.
A gyerek a kölyök,
barátsága örök.
Kedves vadászkutya
a szép magyar vizsla.
Ismered a kuvaszt,
'mely mindig megriaszt?
Három magyarfajta,
okos pászorkutya:
Komondor és puli
meg a kicsi pumi.
Vadakat hajt, kivár
a gyors magyar agár.
Nézd! milyen kis bohó
az erdélyi kopó.
Versem végén itt áll
leírva a szabály:
Ne kínozd és ne bántsd,
becsüld meg a kutyát!

Égeraracsa, 1995. november 10.

„A költő csak addig szabad,
míg az első szót le nem írja”
Frost Róbert

,daba% gidda wa' őtlöq Ay
Yajrí men el tó% ősle za gím
trebóR t%orF

Xx ótahtáL

waV

Látható ?!

Vak

wavol

lovak

,wavola!áb a

a bányalovak,
waV

Vak

wavat

tavak

,watdará%iq a

a kiszáradtak,
waV

Vak

wavah

havak

,wattolluhel a

a lehullottak,
waV

Vak

wavaj

javak

;wattolluhté% a

a széthullottak;
waV
wava%

Vak
szavak

.watdnom men iq a

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

a ki nem mondtak.

Kispest, 1996. február 23.

wogásnalatno%ah tetelé zAy
Yéssevdeq wi%et
aróM

„Az életet haszontalanságok
teszik kedvessé”
Móra

wárópstelé őgebeL

Lebegő életspórák

,ótahlág=iv telé za ráB

Bár az élet vizsgálható,

;tese ótahzo!ámlunat s

s tanulmányozható eset;

tehel mesgém ,nav si ?"ohráB
.ólav a ze :inremsigem

nabávah te%é!e .23711 ,tsepsiQ

Bárhogy' is van, mégsem lehet
megismerni: ez a való.

Kispest, 2015. november 3.

,nab"af ,nabóh im wnutratiQy
.nabra"am a sutriv gém naV
,nejlé gidnim gásújfi zA
YXnejléf esos indoklodnoG
sumgir ipén

gáslataif a sovro bbojgeL
(nájpala !ámo"ahjá%)

„Kitartunk mi hóban, fagyban,
Van még virtus a magyarban.
Az ifjúság mindig éljen,
Gondolkodni sose féljen!”
népi rigmus

Legjobb orvos a fiatalság
(szájhagyomány alapján)

:ajámolpid iken si 'nin ah"oH

Hogyha nincs is neki diplomája:

.a!ámodut a bbótahzíbgemgel

legmegbízhatóbb a tudománya.

nabávah őtevgam .1113711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2013. október 11.

„Balsorsban őrizd meg lelked egyensúlyát!”
Horatius

YXtá+úsne"e deklel gem dzirő nabsroslaBy
%uicároH

tsetkeléL

,wentset a segéskü% +ema ,za welél A
.rát a wenknüklel ed ,nápu' záv wnütset ráb
,depset náglab tset a lüklén welél Xle ddiH
.rátah a wnütset sé la!rá% wnüklel a trem
,ajókal wentset +o nöt%ö satnala zA
;ólavinnet nednim aknum nelteklel sé
,ajólavinsereq immes wenkelél loH?
.ótagomiskelél ,sádlá atjar 'nin sé

Lélektest

A lélek az, amely szükséges a testnek,
bár testünk váz csupán, de lelkünknek a tár.
Hidd el! lélek nélkül a test balgán tesped,
mert a lelkünk szárnyal és testünk a határ.
Az alantas ösztön oly testnek lakója,
és lelketlen munka minden tennivaló;
'Hol léleknek semmi keresnivalója,
és nincs rajta áldás, léleksimogató.

,naltatahdagat ze ,!él seklel rebme zA
;gisánabbor %ége asárrof wesézré
,naltaq ttetíveh tnim ,tehel na+o lüleB
.wisám a lodnog tim? ,rokke winűt mes lef

Az ember lelkes lény, ez tagadhatatlan,
érzések forrása egész robbanásig;
Belül olyan lehet, mint hevített katlan,
fel sem tűnik ekkor, 'mit gondol a másik.

,atjar nav deklel a ,mes "av %dnom tazagI
;teremsiiklel a zoníq men tiq? nav ed
,ajtjahel natdogu! téjef a wonlá zA
.detehremsilef si lőrre ttözöq webböt

Igazat mondsz vagy sem, a lelked van rajta,
de van 'kit nem kínoz a lelkiismeret;
Az álnok a fejét nyugodtan lehajtja,
többek között erről is felismerheted.

:zeré ttü"e ika ,nebkelél nav wnüleV
,matnári ,datnári rágus-taludniój
ze ré tebböt er"e ,tnire% ó% si men aH
.nabgáliv nelte"eq ,tláv ássakrafrebme

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Velünk van lélekben, aki együtt érez:
jóindulat-sugár irántad, irántam,
Ha nem is szó szerint, egyre többet ér ez
emberfarkassá vált, kegyetlen világban.

Égeraracsa, 1996. szeptember 22.

tetere% itnári te%évűm a géle meN

Nem elég a művészet iránti szeretet

sédréq iteremsiikleL

Lelkiismereti kérdés

,ózodomlá %évűm nedniM
;irtö" gásújmo% "an
,ajótagzom géső'id ah
Xiknes * ő %évűm men

Minden művész álmodozó,
nagy szomjúság gyötri;
ha dicsőség mozgatója,
nem művész ő — senki!

lassátavih etni%ő mÁ
,ttodlá leggéstehet s
,ózodlálef si tágamnö
.togáliv "e tehre!

nabávah terégí .2711 ,a'araregÉ

Ám őszinte hivatással
s tehetséggel áldott,
önmagát is feláldozó,
nyerhet egy világot.

Égeraracsa, 2005. május 25.

ókaf ,+eseq ,sereD
ój wenní%ól jep a s

Deres, kesely, fakó
s a pej lószínnek jó

wavoL

,apa za rödő' A
.a!a za acnaq a
,óki' a were" A
.ój intagomis tő
tápa za nevén sáM
.wájvíh si wenném gém
,seném a ttel lőbbE
.segév amá% wen+em?

Lovak

A csődör az apa,
a kanca az anya.
A gyerek a csikó,
őt simogatni jó.
Más néven az apát
még ménnek is hívják.
Ebből lett a ménes,
'melynek száma véges.

:itegreq sóki' A
,ileret tseném a
návol ajtatgottaP
.tárotso sákiraq

A csikós kergeti:
a ménest tereli,
Pattogtatja lován
karikás ostorát.

,atjaf %uinón naV
.apirap ótuf lój s
inlepic tehret A
.izökarum a ój

Van nóniusz fajta,
s jól futó paripa.
A terhet cipelni
jó a muraközi.

,anokor a ráma°
.anrab ,réhef ,ekrü%
,rév%ö wükéreveQ
.rétle lótinóp a

Szamár a rokona,
szürke, fehér, barna.
Keverékük öszvér,
a pónitól eltér.

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

Égeraracsa, 1995. november 4.

tazára"aM
lakkalá% réhef ní% tétös
nábál ól a ní%komoh
ní% agrássékrü%
ní% anrabad=or
ól űsét%é!et ra"am
ném ttotínalatravi

Magyarázat
_
_
_
_
_
_

sered
+eseq
ókaf
jep
%uinón
apirap

deres
kesely
fakó
pej
nóniusz
paripa

–
–
–
–
–
–

sötét szín fehér szálakkal
homokszín a ló lábán
szürkéssárga szín
rozsdabarna szín
magyar tenyésztésű ló
ivartalanított mén

widok%agar zeh+ehókal a bbáknI

Inkább a lakóhelyhez ragaszkodik

wák'aM

,apa za rúdnaq A
.a!a za !étsőn a
,acic a were" A
.amis :erő% ahup
,si am wnützöq lé "Ú
.sirgit i'iq "e tnim
,cudráp a anokoR
.zúih sé nál%oro
,asállah a selÉ
.asátál a gém táh
,terege za ajgoF
.teseveq si men sé
:lukala eme% A
.lugátiq nebtétös
ne%ége ,wizotláv S
.neb!éf ,ákkí' !ekseq
gidnim djam evseeL
,wise aráplat a
,ttedegéle ah sÉ
.tegele lobmorod

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

Macskák

A kandúr az apa,
a nőstény az anya.
A gyerek a cica,
puha szőre: sima.
Úgy él köztünk ma is,
mint egy kicsi tigris.
Rokona a párduc,
oroszlán és hiúz.
Éles a hallása,
hát még a látása.
Fogja az egeret,
és nem is keveset.
A szeme alakul:
sötétben kitágul.
S változik, egészen
keskeny csíkká, fényben.
Leesve majd mindig
a talpára esik,
És ha elégedett,
dorombol eleget.

Égeraracsa, 1995. november 26.

Egy időben, egymás mellett,
két írásjel hogy′ lehetett?

,ttellem sám"e ,nebődi "E
xttetehel ?"oh lejsárí téq

ettiv lavágaM

,tasavlo %%or iR-eM-uS A
.tabaL ,treppO dnom si timráb

Magával vitte

A Su-Me-Ri rossz olvasat,
bármit is mond Oppert, Labat.

, -wé tto tlov ráb ,tlán%ah tsávoR

Rovást használt, bár volt ott ék- ,

.géstezmen * =röt eR-eM-ezS a

a Sze-Me-Re törzs — nemzetség.

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. március 23.

,sátokla irebme wa' sállav A
őkpala :tiH ólav neb!éF a

A vallás csak emberi alkotás,
a Fényben való Hit: alapkő

gástláviq ra"aM

sáduT inetsI zA
lassádut idlöf a
.tlüse"e negér

Magyar kiváltság

Az Isteni Tudás
a földi tudással
régen egyesült.

,gaM a ttetelü%geM
amlatah sáduT a s
.tlüreq "í wnázzoh

Megszületett a Mag,
s a Tudás hatalma
hozzánk így került.

:wnüvenpén a ragaM
,wnu"av epén sáduT
.tlürediq si ze

Magyar a népnevünk:
Tudás népe vagyunk,
ez is kiderült.

,nebtétös a nebbE
:dözrőgem t!éf a ah
.lürekis nednim

Ebben a sötétben,
ha a fényt megőrzöd:
minden sikerül.

nabávah telekiq .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. március 1.

lessé%tem ttezgév nese+eh Ay
Ywnütmeret totopallá i+úsne"e
sá/áM i'áhoM

„A helyesen végzett metszéssel
egyensúlyi állapotot teremtünk”
Mohácsy Mátyás

gá sáM

sáko% i!!a ,nav záh !áhA
Xsákéh _ gem ddut ,nabroq nednim
;ságofa! sám ,ját sám ,ní% sáM

Más ág

Ahány ház van, annyi szokás
minden korban, tudd meg – hékás!
Más szín, más táj, más nyafogás;

.sátiv si men ze ,wnuzotláv

változunk, ez nem is vitás.

;ságaraf sám ,nav wétré sáM

Más érték van, más faragás;

.sámrof "ava ,ózrot ne"el

legyen torzó, avagy formás.

,sádo' nátlém tih sólav A

A valós hit méltán csodás,

.sállav a sám s ,tih a sám trem
,sáláh %tehel tréima ,zA
.ságo"ar a :!éf őlködnüt
: Xsákéh _ dodut ,gássám a wa~

mert más a hit, s más a vallás.
Az, amiért lehetsz hálás,
tündöklő fény: a ragyogás.
Csak a másság, tudod – hékás! :

.sádlogem men dnim erkeze

ezekre mind nem megoldás.

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. március 16.

,bbesetelékötgel a vle! a zAy
lavó% bbesevekgel a +ema
Yiq itehzejef tebbötgel a
óttO ne%rep%eJ

„Az a nyelv a legtökéletesebb,
amely a legkevesebb szóval
a legtöbbet fejezheti ki”
Jespersen Ottó

tnelej tsáM

,wesereq timalav ah"oH
.molán%ah tó% inlálat A
,tehel neltesereq inleL
.motárab siq ,lünelteléV
őnelejgem nebgésserÜ
.aktir :ó% a erimalaV
őle ludrof tzöq woglod sáM
.aktit ó% ré" :tto-tti ,imráB

Mást jelent

Hogyha valamit keresek,
A találni szót használom.
Lelni keresetlen lehet,
Véletlenül, kis barátom.
Ürességben megjelenő
Valamire a szó: ritka.
Más dolgok közt fordul elő
Bármi, itt-ott: gyér szó titka.

ermeledzüq se!émderE
Xmeken ””ih ,nav wnuva% téQ
,segéső'id ah ,ladaiD
.melező" wa' tnékbé"E

Eredményes küzdelemre
Két szavunk van, higgy nekem!
Diadal, ha dicsőséges,
Egyébként csak győzelem.

,lénkerebme ,nétese péN
.tedere za őzöbnölüQ
lé tedere sonoza aH
.tezmen a za :ttü"e levvle˘

Nép esetén, embereknél,
Különböző az eredet.
Ha azonos eredet él
Nyelvvel együtt: az a nemzet.

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. január 20.

,neb+éme% ajkala wosáló% A
tahzotláv si nabdóm sé nebődi

A szólások alakja személyben,
időben és módban is változhat

wenzöbnölüq nesőtehelgeM

Meglehetősen különböznek

,sézejefiq téq ólnosaH
.sám si gém esétnelej
,iq wa' lüred nabtalán%aH
.sáló% a rakat si tim

Hasonló két kifejezés,
jelentése még is más.
Használatban derül csak ki,
mit is takar a szólás.

nebétese őtteq a dniM
.egéspé% a nav enneb
iq? ,za tágam ajtagzi meN
.eréví% a i%ev men

Mind a kettő esetében
benne van a szépsége.
Nem izgatja magát az, 'ki
nem veszi a szívére.

geli'lökre lánkisám A
,egéssőlelef %el men
:ajlalláv men ikalav aH
.eréklel a i%ev men

A másiknál erkölcsileg
nem lesz felelőssége,
Ha valaki nem vállalja:
nem veszi a lelkére.

nabávah ré!eq jú .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. augusztus 15.

Azelőtt a mű dicsérte a mesterét,
ma a mester dicséri a művét

,téretsem a etré'id űm a ttőlezA
tévűm a iré'id retsem a am

teht%evétgeM

,nebtelüvér tokla %évűm A

Megtéveszthet

A művész alkot révületben,

;telhi za ajpala wen+em?

'melynek alapja az ihlet;

nasotadut rebmeretsem A

A mesterember tudatosan

.teknim el zén avtí!ári

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

irányítva néz le minket.

Kispest, 2002. december 27.

,óh ne"eHy
;ót neb"löV
őttekcnimraH
Yój es "E
akódnom ipén

„Hegyen hó,
Völgyben tó;
Harminckettő
Egy se jó"
népi mondóka

ttozotlávgeM

,ődi za tláv trem ,si vén a tláV

Megváltozott

Vált a név is, mert vált az idő,

.ődösődi :wa' rokgerö za

az öregkor csak: idősödő.

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. február 1.

,"an sé %tehel dagaM
"av iq "oh ,dodut ah

Magad lehetsz és nagy,
ha tudod, hogy ki vagy
x izagi za wi+eM

xaloksi za tínat eriM
,erkevle sot%agam ,pé°
indozagi' lüklén +ema
.nebtelé za wnándut men
xtelé za gem tínat eriM
,erkettet italrokaˇ
gésirebme za lüklén +em?
.en%evle nebtelé za
xwnü””ih weniM xwnü"et si tiM
,llah wnülüf tima ,wannA
;wnutál lemme% wa' tima "av
.lad a tláv éleftéq trem
,gáliv a ttel italrokaˇ
;ar?zagi wi%keröt men
tekekétré irebme zA
.ajtagzom znép a narka"

Melyik az igazi ?

Mire tanít az iskola?
Szép, magasztos elvekre,
amely nélkül 'igazodni
nem tudnánk az életben.
Mire tanít meg az élet?
Gyakorlati tettekre,
'mely nélkül az emberiség
az életben elveszne.
Mit is tegyünk? Minek higgyünk?
Annak, amit fülünk hall,
vagy amit csak szemmel látunk;
mert kétfelé vált a dal.
Gyakorlati lett a világ,
nem törekszik igaz'ra;
Az emberi értékeket
gyakran a pénz mozgatja.

,ővíh ,ttoti! lataif A
;óvkana" gem sődi za
,lodnog tima ,tza itjerlE
.ó% wos a tólav a tnim

A fiatal nyitott, hívő,
az idős meg gyanakvó;
Elrejti azt, amit gondol,
mint a valót a sok szó.

si aloksi za nostínaT
xtekedré sönö ,tájas
géssőnemár sé wa%őrE
Xtehel men vlepala za

Tanítson az iskola is
saját, önös érdeket?
Erőszak és rámenősség
az alapelv nem lehet!

gásguzah sé gésrebmezaG
,troq a tze "í izmellej
lessége%tih wonlá +ema
.trot tsom lü nö'lökre za
,tahrrofeb"e ttet a sé ó°
;molakla ár %el wa' djam
nejlerézev s ,””ih nabdagaM
X molazib a lőrlüleb

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Gazemberség és hazugság
jellemzi így ezt a kort,
amely álnok hitszegéssel
az erkölcsön ül most tort.
Szó és a tett egybeforrhat,
majd csak lesz rá alkalom;
Magadban higgy, s vezéreljen
belülről a bizalom !

Égeraracsa, 2000. szeptember 20.

Hazája valószínűleg Kína,
1730 körül hozták be

,aníQ gelűní%ólav ajázaH
eb wátzoh lüröq 3335567

x %uk%ibih a iM

Mi a hibiszkusz ?

x%uk%ibih a im ,e-doduT
,agáriv pé% wniá!a"aN
evtetlü ebpére' +emA
.nabákalba gidnim tllá ttO

Tudod-e, mi a hibiszkusz?
Nagyanyáink szép virága,
Amely cserépbe ültetve
Ott állt mindig ablakában.

,agrás ,réhef ,ní%a=ór tloV
;sörövtétös a bbe%gel mÁ
,ttelleq invó sé inetléF
.sökörö :tlov e+eh sotziB

Volt rózsaszín, fehér, sárga,
Ám legszebb a sötétvörös;
Félteni és óvni kellett,
Biztos helye volt: örökös.

inatídzom roksázgáriV
xam wájvíh ?"oh s ;daba% tlov meN
:tza gem matdut tnékttőnlef wa~
.a=órav+ám a gáriv E
,atazotláv irá!"e naV
.giko"af a wizgáriv +eM?
:segésnözöq tréim av+ám A
xwizgnah nebbe% %uk%ibih A

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Virágzáskor mozdítani
Nem volt szabad; s hogy' hívják ma?
Csak felnőttként tudtam meg azt:
E virág a mályvarózsa.
Van egynyári változata,
'Mely virágzik a fagyokig.
A mályva miért közönséges:
A hibiszkusz szebben hangzik?

Kispest, 2000. december 21.

„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.

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

Égeraracsa, 1996. november 21.

Ytiá+káf telé za wájdatá ,wótuf a tnim sé...y
%uicérkuL

x Ő rehet ,tréiM

,sárávado' ipennü were" A
,őn evtlö tetset neblöa!a ttetjeR
,sázohlef naból"ak"nö" lőb+ém A
.őre tláv éttet a arjú réta%%iV
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH

„...és mint a futók, átadják az élet fáklyáit”
Lucretius

Miért, teher Ő ?

A gyerek ünnepi csodavárás,
Rejtett anyaölben testet öltve nő,
A mélyből gyöngykagylóban felhozás,
Visszatér újra a tetté vált erő.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?

,sádok%apaq absám"e tdelefnÖ
őrégí t%avat a neblét űzektno~
,%áhof amén tnim ,mörö tlüsedne~
.ődelé abgáliv ,!émer őtrésíQ
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH

Önfeledt egymásba kapaszkodás,
Csontkezű télben a tavaszt ígérő
Csendesült öröm, mint néma fohász,
Kísértő remény, világba éledő.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?

,sám "av sódnaráv ,topallá ttodlÁ
:őkpala rám +em? ,'narap iső wörÖ
,sátat+of-nég ,géskörö ttodatÁ
.őtehet ássotzib sálujú za "Í
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH

Áldott állapot, várandós vagy más,
Örök ősi parancs, 'mely már alapkő:
Átadott örökség, gén-folytatás,
Így az újulás biztossá tehető.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?

,gása!a za rö!ö" őtehrém meN
őlpere% lüde"e nebsétmeret A
,sázotrate%%ö ,wetelé sözöQ
.ővetlef tásros a típé ertih A
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH
sámam-sápap irokkemre" a "Í
,ővö% tosros lallá%me+es ógolli~
,sátat+of tlúm tnim ,nelej a "áv A
.ővöj a :e!éf eme% dála' a sÉ
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Nem mérhető gyönyör az anyaság,
A teremtésben egyedül szereplő
Közös életek, összetartozás,
A hitre épít a sorsát feltevő.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?
Így a gyermekkori papás-mamás
Csillogó selyemszállal sorsot szövő,
A vágy a jelen, mint múlt folytatás,
És a család szeme fénye: a jövő.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?

Égeraracsa, 1996. szeptember 1.

.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.

nabgnah%%ö ne"el nebtelé zA
Xlekkegésőtehel a mörö za

Az életben legyen összhangban
az öröm a lehetőségekkel!

X ddnom ó ,ddnoM

Mondd, ó mondd !

,géskü% tsom nav ertetere°
X!éf a tnim ,si nojdará
,talli za tnim ,"ú nojdarÁ
Xmélebné wézzötlöq sé

Szeretetre van most szükség,
áradjon is, mint a fény!
Áradjon úgy, mint az illat,
és költözzék énbelém!

,telé za ze v!öq "an ,ttoti˘
.no!ávllá nav dettőle
tiajpal a lemme% ttoku~
.motáleb _ detehzén men

Nyitott, nagy könyv ez az élet,
előtted van állványon.
Csukott szemmel a lapjait
nem nézheted – belátom.

,nabságo"ar ólurátleF
;dnog immes ,tétös 'nin loh?
_ lemme% ttoti! _ %dut men tréiM
Xddnom ó ,ddnoM xsi et inlé

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

Feltáruló ragyogásban,
'hol nincs sötét, semmi gond;
Miért nem tudsz – nyitott szemmel –
élni te is? Mondd, ó mondd!

Égeraracsa, 1997. augusztus 25.

A lélek élete különböző
utazások hosszú láncolata

őzöbnölüq etelé welél A
atalocnál ú%%oh wosázatu

ővöj sé tlúM

:ótnih órájnassal ,ótagnir tlúm A
.zúh nattoko%gem +ema ,wélmE
:tanov ttozánráp ,ógobor ővöj A
.zú! gém sé gedir +em? ,meletjeS

nabávah ótnobgéj .11711 ,norpoS

Múlt és jövő

A múlt ringató, lassanjáró hintó:
Emlék, amely megszokottan húz.
A jövő robogó, párnázott vonat:
Sejtelem, 'mely rideg és még nyúz.

Sopron, 2002. február 22.

tazára"aM

Magyarázat

wogásnodjú _ |zú!\ sven

news (nyúz) – újdonságok

A kor igényeinek megfelelően
alakítsd a megőrzött hagyományt!

neőlelefgem wenie!égi roq A
Xt!ámo"ah ttözrőgem a dstíkala

wentelekpaN

_ werévtset tnim _ wonápaj A
;takora"am a witrégem
,wnutlúm sözöq %év ablováT
.tatuq arra iq? ,za séveq
wan- nohiN gér lettelet%iT
,takujázah a wizeven
esétnelej nohpaN wennE
.tatum tső-zöq játla-laru

nabávah sádlá .11711 .a'araregÉ

Napkeletnek

A japánok – mint testvérek –
megértik a magyarokat;
Távolba vész közös múltunk,
kevés az, 'ki arra kutat.
Tisztelettel rég Nihon -nak
nevezik a hazájukat,
Ennek Naphon jelentése
ural-altáj köz-őst mutat.

Égeraracsa. 2002. július 30.

„Mindenből lehet semmi, de a
semmiből nem lehet minden”
köznapi közhely

a ed ,immes tehel lőbnedniMy
Ynednim tehel men lőbimmes
+ehzöq ipanzöq

...%el meN

,aknum a érebmE

Nem lesz...

Emberé a munka,

.sádlá za énetsI

Istené az áldás.

:mes "av ze wi%teT

Tetszik ez vagy sem:

Xsátláv %el men lőbbe

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

ebből nem lesz váltás!

Kispest, 1999. január 10.

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

x bbe% meN

Az a földoszlop, amely a felszín
eredeti magasságát jelzi: a földbaba

Nem szebb ?

even a im "oh ,e-doduT
,wenkeziv a etnemrámta°
,tto"ahtto ó+of a te+eM?
xwen%el wákóifót lőb+em? S

Tudod-e, hogy mi a neve
Szatmármente a vizeknek,
'Melyet a folyó otthagyott,
S 'melyből tófiókák lesznek?

,zívdav si men sé gátloh meN
.!áhadnim ttopaq teveN
sé űrö!ö" iroq-dáprÁ
.!ávolah :a sora"aM

Nem holtág és nem is vadvíz,
Nevet kapott mindahány.
Árpád-kori gyönyörű és
Magyaros a: halovány.

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. február 11.

,tza itetrégem emle sogáliv Ay
Ygem tré mes agam tima
láP irélaV

gésse'löb ipéN

ingud tébi' ála sóltoQ

„A világos elme megérteti azt,
amit maga sem ért meg”
Valéry Pál

Népi bölcsesség

Kotlós alá csibét dugni

Xmekén le ddih ,segelselef

felesleges, hidd el nékem!

:intuf lleq le s ,nöj ajéh aH

Ha héja jön, s el kell futni:

.nepé% wanjúb si lótkugam

maguktól is bújnak szépen.

nabávah wele% .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. április 10.

re%dneraigrene téq lénsélelÖ
nabmolazib ttü"e gezer

Ölelésnél két energiarendszer
rezeg együtt bizalomban

sélelÖ

,pé% inlelÖ
.ój inlelö
,zokof tevdeQ
.ótahtál ze
,wennelteznÖ
;leven wanój
tlötelet sÉ
.lemmelezré

Ölelés

Ölelni szép,
ölelni jó.
Kedvet fokoz,
ez látható.
Önzetlennek,
jónak nevel;
És teletölt
érzelemmel.

,t!ágam zűlE
.tséléf ző"el
da tamlaziB
.sélelö za

Elűz magányt,
legyőz félést.
Bizalmat ad
az ölelés.

ta"ávté "aN
.lügév zekéf
sédegerÖ
.lüpé% ,lussal

Nagy étvágyat
fékez végül.
Öregedés
lassul, szépül.

,nav "í ze aH
:moko ár %el
tamázah "oH
.moloraktá

Ha ez így van,
lesz rá okom:
Hogy hazámat
átkarolom.

nabávah telekiq .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. március 20.

.tetere% a erévtsetreki meleléf A
lánna ,timalav wnütere% nabboj léniM
wüjtí%evle "oh ,wnütek%er nabboj

A félelem ikertestvére a szeretet.
Minél jobban szeretünk valamit, annál
jobban reszketünk, hogy elveszítjük

X dzirŐ

,nebtétös a tediekétré gem dzirŐ
Xneb!éf a takoza djam dsahtatumgem "oh

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Őrizd !

Őrizd meg értékeidet a sötétben,
hogy megmutathasd majd azokat a fényben!

Kispest, 1996. március 3.

.wázzodroh tétenezü igé aigrene za wokalalej A
nájrodA ra"aM _ asázamlakla űteb Q téq A
w Ł négév ó% a , k Ł nabó% a _ tnire%

A jelalakok az energia égi üzenetét hordozzák.
A két K betű alkalmazása – Magyar Adorján
szerint – a szóban → k , a szó végén → w

Ősi írásunk betűsora

arosűteb wnusárí isŐ
(evtísénezgem)

(megzenésítve)

d * ’*c*b _á_a
,De sé ~e - Ce - Be - Á - A

a_ á*b*c * ’ *d
A – Á – eB – eC – eCs és eD,

h * ”*g*f _é_e
,He sé ˇe - Ge - Fe - É - E

e _é*f*g* ” * h
E – É – eF – eG – eGy és eH,

l * w-k * j * í _ i
,Le sé Qe téq - Je - Í - I

i - í _ j * k-w * l
I – Í – eJ – két eK és eL,

:lej ibböt a nabros nöj s

s jön sorban a többi jel:

ő_ö_ó_o _!*n*m *+
,Ő - Ö - Ó - O - ˘e - Ne - Me - ^e

+* m * n* ! *o_ ó- ö- ő
eLy – eM – eN – eNy – O – Ó – Ö – Ő,

/*t*%*s*r *p
, ?őj si ˛e - Te - °e - Se - Re - Pe

p* r*s* %* t * /
eP – eR – eS – eSz – eT – eTy is jő' ,

=*z*v _ű _ü_ú_u
,%éq * `e - Ze - Ve - Ű - Ü - Ú - U

u- ú*ü- ű*v*z *=
U – Ú – Ü – Ű – eV – eZ – eZs — kész,

.zéhen si men inór eb%é

észbe róni nem is nehéz.

nabávah netsipan .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. június 27.

1

A jelalakok az energia égi üzenetét hordozzák.
A két K betű alkalmazása – Magyar Adorján
szerint a szóban → k , a szó végén → w

Ősi írásunk betűsora
A – Á – eB – eC – eCs és eD,
E – É – eF – eG – eGy és eH,
I – Í – eJ – két eK és eL,
s jön sorban a többi jel:
eLy – M – eN – eNy – O – Ó – Ö – Ő,
eP – eR – eS – eSz – eT – eTy is jő' ,
U – Ú – Ü – Ű – eV – eZ – eZs — kész,
észbe róni ne is nehéz.

Égeraracsa, 2005. napisten havában

2

,wemele wa' wobarad A
tezekre% tno%iv űm %éq a

A darabok csak elemek,
a kész mű viszont szerkezet

űmcréf tlábák%ee%%Ö
(eksőlev)

.ga!asre! nav :lü%éq imráB

Összeeszkábált fércmű
(velőske)

Bármi készül: van nyersanyag.

, ?ólav a %éq %el lezzök%E

Eszközzel lesz kész a való' ,

.garaf tevűm rám zéq a trem

mert a kéz már művet farag.

Xpé% ,se!égi wnámrof ne"eL

Legyen formánk igényes, szép!

,ój mestnároq aknum bádbiD

Dibdáb munka korántsem jó,

.pékadlép %el men űmcréf a

a fércmű nem lesz példakép.

nabávah ré!eq jú .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. augusztus 26.

ttezere%dóm !ámodut A
egésse%%ö weteremsi

A tudomány módszerezett
ismeretek összessége

we!ét őggüfe%%Ö

Összefüggő tények

,telpéq a ertél nöj nebéjef sukiziF

Fizikus fejében jön létre a képlet,

:albát ikönrém a i%et áttalrokaˇ

Gyakorlattá teszi a mérnöki tábla:

;nájpala ievret a wantokla wezeQ

Kezek alkotnak a tervei alapján;

.asáknumka% wönrém a "í wansukiziF

Fizikusnak így a mérnök szakmunkása.

,natrém sé natmá% a ezök%e tlán%ahleF

Felhasznált eszköze a számtan és mértan,

;a!ámlálat sólav wnütelezpéq +emA
erke!émelü% a le"if natkelél A
.ajlág=iv tékémret e wnu"a "oh ,lazzA

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Amely képzeletünk valós találmánya;
A lélektan figyel a szüleményekre
Azzal, hogy agyunk e termékét vizsgálja.

Kispest, 2002. december 29.

A paprika őrlése magyar találmány

!ámlálat ra"am esélrő akirpap A

x mes "av ,e!e'eP

léné!e'ep sé lánsúh tlüS
;ajda rí= a tegésbnölüq

Pecsenye, vagy sem ?

Sült húsnál és pecsenyénél
különbséget a zsír adja;

,wujdaázzoh trí= a léntlüS

Sültnél a zsírt hozzáadjuk,

.nabrí= tájas lüs e!e'ep

pecsenye sül saját zsírban.

nabávah wele% .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. április 11.

„Rózsa, szegfű, zsálya,
csak hervadás várja”
népi mondóka

,a+á= ,űfge% ,a=óRy
Yajráv sádavreh wa'
akódnom ipén

ődnekőgehiP

lénie"löh roq ókokoR
,lebeq a ttegehip si

Pihegőkendő

Rokokó kor hölgyeinél
is pihegett a kebel,

le wátrakat tságáviq A

A kivágást takarták el

.levék'ődneq egnel e

e lenge kendőcskével.

nabávah getegef .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. január 10.

si giám wenéreke%löcnöG retéP tne°
tájtú za izlej amla% ttotalluhle za
lórkogalli' ólokálsiP

,ergé za wezénlef nekétse irá! pé°
.evsév ebme%e za tásáráj wogalli~
,aságo"ar tlob!!em őltétös a léseM
.ajádo' "an iső ,sodazá% wanna naV
:anoroQ ika%É za ?tjar e-winűtleF
xabrágobme% a tuj galli' bböt léncneliQ
,%érkÖ ógo"ar a agalli' worot%áP
.%évle menahgila vástú za ettelleM
_ nabájkalat%ereq _ wan- ú//aH a wil!éF
.natlávétteq rám am akraf ótígáliV
nánadjah rokima ,wansuzéJ tlávétteQ
.nájtú őlégnölüd wenge%ér a trétiQ

Szent Péter Göncölszekerének máig
is az elhullatott szalma jelzi az útját

Pislákoló csillagokról

Szép nyári estéken felnézek az égre,
Csillagok járását az eszembe vésve.
Mesél a sötétlő mennybolt ragyogása,
Van annak százados, ősi nagy csodája.
Feltűnik-e rajt' az Északi Korona:
Kilencnél több csillag jut a szembogárba?
Pásztorok csillaga a ragyogó Ökrész,
Mellette az útsáv alighanem elvész.
Fénylik a Hattyú -nak – keresztalakjában –
Világító farka ma már kettéváltan.
Kettévált Jézusnak, amikor hajdanán
Kitért a részegnek dülöngélő útján.

,t- ájtÚ wadaH ú%%oh a ze ize+ége°
:wájdut neseveq rám tétenétröt wennE
,amladorib nuh "an allitA ttolluhté°
.nabsavah i+édre za wa' tdaram +eké°

Szegélyezi ez a hosszú Hadak Útjá -t,
Ennek történetét már kevesen tudják:
Széthullott Atilla nagy hun birodalma,
Székely maradt csak az erdélyi havasban.

tekő wéttege!ef lessétísimmesgeM
.wepén _ ódokra'a wujár _ sodé%mo% A
erkügéstíges ttöj nabtanallip ősgéV
.eterésíq igé s wnürézev aba~ sőH

Megsemmisítéssel fenyegették őket
A szomszédos – rájuk acsarkodó – népek.
Végső pillanatban jött segítségükre
Hős Csaba vezérünk s égi kísérete.

,aif wanállitA wützöq ttogáv tedneR
.ailad !áhalav _ watlov wettezdecraH
:gikniajpan izrő támo! weném icraH
.wi%tál wumo!óktap sogalli' negé zA

Rendet vágott köztük Atillának fia,
Harcedzettek voltak – valahány dalia.
Harci mének nyomát őrzi napjainkig:
Az égen csillagos patkónyomuk látszik.

:tlov wugásnávíq si negér wenke%éhéM
Xtlobgé súrob ne"el néjedi terü%zéM _
,wil!éf ah"oh ,nabcrah wanllá lev- évdeM "aN
.gippe' óslotu za tezém a ajpollE
eleb widokrátnoq galli'lanjahtsE zA
.ebé!éf őgnerem dloH ólu!ávlah A
,iese'ém gé za wangolsip lemme%léF
.indula si we"em ,matdut tim? ,matdnomlE

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Méhészeknek régen is kívánságuk volt:
– Mézszüret idején legyen borús égbolt!
Nagy Medvé -vel állnak harcban, hogyha fénylik,
Ellopja a mézet az utolsó cseppig.
Az Esthajnalcsillag kontárkodik bele
A halványuló Hold merengő fényébe.
Félszemmel pislognak az ég mécsesei,
Elmondtam, 'mit tudtam, megyek is aludni.

Égeraracsa, 2001. augusztus 19.

,wemer a willi "ú ávoh? ,naV
gere!!osráb a arráma% tnim

Van, 'hová úgy illik a remek,
mint szamárra a bársonynyereg

aknumabórP

xwnuva% wemer a rakat tiM
.ttetnelej tobarad negéR
,tlu!ávlahle sétnelej A
.te- Ywemery ttözrő éc a wa' S
"í !égeléc ólrodnáv A
.tláv érretsem levévűm E
:ttopaq teven lüvíq nehéC
.trátnoq a "av tréllepmih A
teke!évröt úrogi% A
nesegelgév el atlobmoR
arásálomá%lef wedré |zA\
.!esrev daba% tlukalaiQ

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Próbamunka

Mit takar a remek szavunk?
Régen darabot jelentett.
A jelentés elhalványult,
S csak a céh őrzött „remek” -et.
A vándorló céhlegény így
E művével mesterré vált.
Céhen kívül nevet kapott:
A himpellért vagy a kontárt.
A szigorú törvényeket
Rombolta le véglegesen
(Az) érdek felszámolására
Kialakult szabad verseny.

Kispest, 2002. március 31.

tazára"aM
!égelretsem ilüvíq nehéc _
rátnoq
nödlöflA za esézevenle
a even a wannana"u _ réllepmih
nolútnánuD

Magyarázat
kontár

– céhen kívüli mesterlegény
elnevezése az Alföldön
himpellér – ugyanannak a neve a
Dunántúlon

retil é111 , 11114 : óka ra"am "E
retil é1112 ,4 : óka itsep "e

Egy magyar akó : 54,3 liter
egy pesti akó
: 50,8 liter

wava% igéR

,wolad igér ,wava% isŐ
.ókaf éssiq rám wüní%
,ikalav am gém e-ajduT
xóka za im :widréq ah
,negér-segér tlov wétrémrŰ
xttetehel retil !áh "oh s
levitsep a ,segés"e meN
.ttel elet ecci navtah

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Régi szavak

Ősi szavak, régi dalok,
színük már kissé fakó.
Tudja-e még ma valaki,
ha kérdik: mi az akó?
Űrmérték volt réges-régen,
s hogy hány liter lehetett?
Nem egységes, a pestivel
hatvan icce tele lett.

Kispest, 2001. január 6.

%lé nesö'rög gímA
godlob %tehel men

Amíg görcsösen élsz
nem lehetsz boldog

x nelet!émeR

,lé gíma ,wav rebmE zA
.léc a loh :tál men ed ,zén

nabávah a!adlöf .1111233334555567 ,a'araregÉ

Reménytelen ?

Az Ember vak, amíg él,
néz, de nem lát: hol a cél.

Égeraracsa, 1999. szeptember 5.

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.

,atohah "av jacaq ,+osoM
séteven sé jehör ,ro"iv
xado willi wi+em lüzöq

Mosoly, kacaj vagy hahota,
vigyor, röhej és nevetés
közül melyik illik oda?

wniava% űmletré nokoR

wava% ,wó% a nebtese woS
.waúkala őzöbnölüq
,ólnosah a wüsétneleJ
.ó% a nokor nebémletré s

Rokon értelmű szavaink

Sok esetben a szók, szavak
különböző alakúak.
Jelentésük a hasonló,
s értelmében rokon a szó.

teki+emráka ,rokimrákA
.tehel si men inzamlakla
,tnelej tebböt ó% wi"e zA
.dnerros "e nav :wisám a tnim

Akármikor, akármelyiket
alkalmazni nem is lehet.
Az egyik szó többet jelent,
mint a másik: van egy sorrend.

,se+épennü ,segésnözöQ
.sekéllem men ,dégnö" ,monif
,őlezekel "av abmoroG
.őzejefiq tetelet%it

Közönséges, ünnepélyes,
finom, gyöngéd, nem mellékes.
Goromba vagy lekezelő,
tiszteletet kifejező.

,egne" ,sőre ,sorádnofú~
.enneb tehel si sétevgem s
wisám ro%sám ,wi"e re%"E
.wi%tál rám ze ,samlakla %el

Csúfondáros, erős, gyenge,
s megvetés is lehet benne.
Egyszer egyik, másszor másik
lesz alkalmas, ez már látszik.

názagi za "e wa' gidniM
Xmá ólálat s őlliado
ó% a nabtalán%ah se+eH
.ólavné+eh sé űre%%é

nabávah terégí .12711 ,a'araregÉ

Mindig csak egy az igazán
odaillő s találó ám!
Helyes használatban a szó
ésszerű és helyénvaló.

Égeraracsa, 2006. május 8.

,wüzzeré rok!o'áraq wa' eN
Xwisám a sotnof eri!!em "oh

Ne csak karácsonykor érezzük,
hogy mennyire fontos a másik!

1 talo'paq inokoR
(nopala igésrév)
(eksőlev)

Rokoni kapcsolat 1
(vérségi alapon)
(velőske)

.inremsi lleq lój tnokor A

A rokont jól kell ismerni.

lénkőlü% a even révtseT

Testvér neve a szülőknél

.inén"an sé i'áb"an men

nem nagybácsi és nagynéni.

.wnékinén s wnáki'áb a Ő

Ő a bácsikánk s nénikénk.

:lé nétese wőlü%"an wa~

Csak nagyszülők esetén él:

Xwninén"an sé wni'áb"an a

a nagybácsink és nagynénink!

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 10.

tazára"aM
ierévif wőlü% a
ierévőn wőlü% a
ierévif wőlü%"an a
ierévőn wőlü%"an a

_
i'áb
_
inén
_ i'áb"an
_ inén"an

Magyarázat
bácsi
néni
nagybácsi
nagynéni

–
–
–
–

a szülők fivérei
a szülők nővérei
a nagyszülők fivérei
a nagyszülők nővérei

séléttü"e za sádokzamlakla zA
zehieletétlef wenie!émlüröq
sálláázzoh űre%%é ólav

11 talo'paq inokoR
(nopala igésrév men)

,negedi za nöjeB
.tehel men innetiq
mapan a sé mapI
.tehet ermevdeq rám

Az alkalmazkodás az együttélés
körülményeinek feltételeihez
való ésszerű hozzáállás

Rokoni kapcsolat 2
(nem vérségi alapon)

Bejön az idegen,
kitenni nem lehet.
Ipam és a napam
már kedvemre tehet.

tnegedi za mezéN
.laggás+omoq sövűh
lórmá% gnez lemmörÖ
.lad gásamoq-sevüs

Nézem az idegent
hűvös komolysággal.
Örömmel zeng számról
süves-komaság dal.

,tehel ah ,negedI
Xnojdlá netsi ttusám
ah ,metere% nabboJ
.mo"ná za lelögem

Idegen, ha lehet,
másutt isten áldjon!
Jobban szeretem, ha
megölel az ángyom.

tahláv ággatdála~
,mejev ah ,negedi
ttel lóbmo!ál ?"ohA
Xmelémer _ !em ttusám

Családtaggá válhat
idegen, ha vejem,
Ahogy' lányomból lett
másutt meny – remélem!

tnegedi %%or a "oH
xmajdagof ebmeví%
sélelgedih bbáknI
Xmatjar iq wa' nöjröt

Hogy a rossz idegent
szívembe fogadjam?
Inkább hideglelés
törjön csak ki rajtam!

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 6.

tazára"aM
sópa
só!a
géselef "av jréf a
|a/áb "av 'ö\ erévif
géselef "av jréf a
|enén "av gúh\ erévőn
ejréf révtset a
egéselef révtset a
ejréf mo!ál a
egéselef maif a

Magyarázat
_
_
_

api
apan
rogós

_ őnrogós
_
_
_
_

vüs
"ná
jev
!em

ipa
napa
sógor

– após
– anyós
– a férj vagy feleség
fivére (öcs vagy bátya)
sógornő – a férj vagy feleség
nővére (húg vagy néne)
süv
– a testvér férje
ángy
– a testvér felesége
vej
– a lányom férje
meny – a fiam felesége

A kapcsolatokat könnyű elmagyarázni,
de rendkívül nehéz megértetni

,inzára"amle ű!!öq takotalo'paq A
intetrégem zéhen lüvíkdner ed

111 talo'paq inokoR
(werévtset)

úif nednim nabdála' A
;nabájólav révif gidnim
,'ö za wützöq bbalataiF
.a/áb gidep bbesődi za

Rokoni kapcsolat 3
(testvérek)

A családban minden fiú
mindig fivér valójában;
Fiatalabb köztük az öcs,
az idősebb pedig bátya.

wan!ál s%%×ö za nabdála~
;even a %el révőn gidnim
,gúh a wützöq bbalataiF
.enén gidep bbesődi za

Családban az összes lánynak
mindig nővér lesz a neve;
Fiatalabb köztük a húg,
az idősebb pedig néne.

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 7.

tazára"aM
ménén
mogúh
má/áb
mé'ö
dénén dogúh dá/áb dé'ö
ejnén
agúh
aj/áb
e’’ö
wnénén wnugúh wná/áb wné'ö
weténén wotogúh wotá/áb weté'ö
wüjnén wugúh wuj/áb wü’’ö

Magyarázat
öcsém
öcséd
öccse
öcsénk
öcsétek
öccsük

bátyám
bátyád
bátyja
bátyánk
bátyátok
bátyjuk

húgom
húgod
húga
húgunk
húgotok
húguk

néném
nénéd
nénje
nénénk
nénétek
nénjük

,wetlé%eb rokim ,lój am wotazzá"iVy
,tó% a wetéstje lattatíhá sÉ
Ywetkédenem ősgév wetkén am vle! A
rodnáS wi!émeR

„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek”
Reményik Sándor

lüdivöR

Rövidül

,bbeseveq %el ődi zA
xbbeseveh aságrof "aV
,wnüzedréq ,wnuzoklálaT
Xwnü%e za ráj loh nebzöQ

Az idő lesz kevesebb,
Vagy forgása hevesebb?
Találkozunk, kérdezünk,
Közben hol jár az eszünk!

.sekedré men %aláv A
.%e%etlef tim? ,mes sédréQ
,%tídivör tehel lohA
.cciv a nav nabkava% "Í

A válasz nem érdekes.
Kérdés sem, 'mit felteszesz.
Ahol lehet rövidítsz,
Így szavakban van a vicc.

xój wöt "oh ,za tnelej tiM
.ólav men inzára"aM
:zéhen men gém ze gideP
X%éq s ,ój neseteléköT

Mit jelent az, hogy tök jó?
Magyarázni nem való.
Pedig ez még nem nehéz:
Tökéletesen jó, s kész!

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 7.

:tehel "e wa' Y%lua% rua vé%y A
Xteknieklel gem wetéstnem

A „save our souls” csak egy lehet:
mentsétek meg lelkeinket!

lura"am .S .O .S

,sézlej%év sóidár .S .O .S zA
Xgem wetestnem :itnelej tza +ema
,sójah őde++üs a el ajda tzE
.werebme za wannav neb+é%ev ah
,ejőlelefgem ra"am wenne naV
.stírem _ lőb!émer ősgév tnim _ lőb+em?
,tá izré ővél neb+é%evtelÉ
XstígeS _ Ó _ sseiS :ilzöq rokima

nabávah a!adlöf .1111711 ,a'araregÉ

S. O. S. magyarul

Az S. O. S. rádiós vészjelzés,
amely azt jelenti: mentsetek meg!
Ezt adja le a süllyedő hajós,
ha veszélyben vannak az emberek.
Van ennek magyar megfelelője,
'melyből – mint végső reményből – meríts.
Életveszélyben lévő érzi át,
amikor közli: Siess – Ó – Segíts!

Égeraracsa, 2004. szeptember 4.

sélü+émle ólav ebiekemer te%évűm A
melere% a tnim ,%et ággodlob "úna"u

A művészet remekeibe való elmélyülés
ugyanúgy boldoggá tesz, mint a szerelem

nesetnemgnallaS

Sallangmentesen

,űre%"e tehel %íd A

A dísz lehet egyszerű,

.péq ttozámocic men

nem cicomázott kép.

,segelselef gnallas A

A sallang felesleges,

.pé% men gém arfic a

nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ

a cifra még nem szép.

Égeraracsa, 2001. május 2.

'nin an%ah nebételÉ

Életében haszna nincs

wesétreS

,apa za naq a ttI
.a!a za esme za
,calam a were" A
.%dala% ah ,dogofgem

Sertések

Itt a kan az apa,
az emse az anya.
A gyerek a malac,
megfogod, ha szaladsz.

,erő za %ánaq A
erőlegel ajtjah s
,legger rám téhrü' A
.leklef pan a rokim?

A kanász az őre,
s hajtja legelőre
A csürhét már reggel,
'mikor a nap felkel.

azah nöj erétsE
.abló arjú lüreq s
,ődlüs :ón%id siq A
.őnlef nokélsom ed

Estére jön haza
s kerül újra ólba.
A kis disznó: süldő,
de moslékon felnő.

sádnoq a ajtjahiQ
,tádnoq a la%savat
a%%iv lüreq le%%Ő
.abló za lőbődre

Kihajtja a kondás
tavasszal a kondát,
Ősszel kerül vissza
erdőből az ólba.

,acirokuq a lleQ
.acilagnam ajráv
!átrá %el lóbnaq A
.návráv arrotón%id

Kell a kukorica,
várja mangalica.
A kanból lesz ártány
disznótorra várván.

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

tazára"aM
sopanóh 2 sétreskédnevön _ ődlüs
giároq sevé 1 lótároq
naq ttotínalatravi nolataif _ !átrá

Égeraracsa, 1995. november 5.

Magyarázat
süldő – növendéksertés 5 hónapos
korától 1 éves koráig
ártány – fiatalon ivartalanított kan

sé ótahtísólavgem őreőlezpéq A
séznötgör naltatahtísólavgem

tahla!rá% nodaba°
(sámotál tnim ,aizátnaf a)

A képzelőerő megvalósítható és
megvalósíthatatlan rögtönzés

Szabadon szárnyalhat
(a fantázia, mint látomás)

tólav a sázodnárbá zA

Az ábrándozás a valót

.ne+ima tnim ,i%et ássám

mássá teszi, mint amilyen.

,énne+imráb "í wnénteheT
.ne+imráka entehel sé

nabávah te%é!e .23711 ,tsepsiQ

Tehetnénk így bármilyenné,
és lehetne akármilyen.

Kispest, 2015. november 17.

wölüt a avra% serü lüleB

Belül üres szarva a tülök

wáhramsavra°

,apa za akib A
.a!a za néhet a
,újrob a were" A
.upakjú :lumáb tim?
,sá+ug a takákiB
sádro' tekenehet
,nabá+ug ilereT
.nabádro' neppé "av

Szarvasmarhák

A bika az apa,
a tehén az anya.
A gyerek a borjú,
'mit bámul: újkapu.
Bikákat a gulyás,
teheneket csordás
Tereli gulyában,
vagy éppen csordában.

,a+ug a legel tniQ
.at%up a ajázah
,gi%ő lót%avat ráM
.gigév ekrü% a ed

Kint legel a gulya,
hazája a puszta.
Már tavasztól őszig,
de a szürke végig.

,tádro' a nebnellE
,wájtjahiq ah ,legger
,etse wájtjaha%%iV
.ek'ejet ne"el "oh

Ellenben a csordát,
reggel, ha kihajtják,
Visszahajtják este,
hogy legyen tejecske.

:gédnev men ő%ü zA
.wédnevön lataif
,lünév ah ,ónit A
.lügévgel %el rökö

Az üsző nem vendég:
fiatal növendék.
A tinó, ha vénül,
ökör lesz legvégül.

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

Égeraracsa, 1995. november 4.

tazára"aM
-savra% !étsőn lataif a _
ő%ü
gisélle ősle za even ahram
even akib ttotínalatravi za _ ónit
giároq sevé 1111
even akib ttotínalatravi za _ rökö
nátu aroq sevé 1111

Magyarázat
üsző
tinó
ökör

– a fiatal nőstény szarvasmarha neve az első ellésig
– az ivartalanított bika neve
4 éves koráig
– az ivartalanított bika neve
4 éves kora után

a wentezmen sedner nedniMy
,bbe%gel a tlov ajtavid agam
Yatdroh tésám a tréza ed
aróM

sálta!ah sejletne"é°

„Minden rendes nemzetnek a
maga divatja volt a legszebb,
de azért a másét hordta”
Móra

Szégyenteljes hanyatlás

,itedere :at%it nedniM
.óh a tnim ,neseizű%
,lőtte t%ofgem taznátu zA
.ótí%ata%%iv tréza

Minden tiszta: eredeti,
szűziesen, mint a hó.
Az utánzat megfoszt ettől,
azért visszataszító.

,apmop simah nesőglezrÉ
.semen men ga!a za ah
,gnallas !ális nalatsulítS
.semedré mes inzéngem

Érzelgősen hamis pompa,
ha az anyag nem nemes.
Stílustalan silány sallang,
megnézni sem érdemes.

,ólav tlelní% ,ótatumpéQ
.'nin ekétré wen+ema
gésűre%léc ,gésűre%"E
.'niq "an a sete%émret s

nabávah molá .23711 ,atolapjÚ

Képmutató, színlelt való,
amelynek értéke nincs.
Egyszerűség, célszerűség
s természetes a nagy kincs.

Újpalota, 2015. december 9.

za erre "oh ,i%ih tza ikalav ah…y
a nejnem,timalav paq ertetere% ia/a
,modut ed ,gem ajlábórp ,zohzáhóS
Yetré paq mes tós gnudrev "e wa'"oh
nebereG saV

pékó% semelle°

gimoladarrof a lótrokjú zA

„…ha valaki azt hiszi, hogy erre az
atyai szeretetre kap valamit, menjen
a Sóházhoz, próbálja meg, de tudom,
hogy csak egy verdung sót sem kap érte”
Vas Gereben

Szellemes szókép

Az újkortól a forradalomig

.ós a tlov gojnodjalut i+áriq

királyi tulajdonjog volt a só.

,tlepere% tnékótlávznép záhóS A

A Sóház pénzváltóként szerepelt,

.ót%ole neb"e s ólorát tnim sé

és mint tároló s egyben elosztó.

agoj ólav zohós wanknu+áriQ

Királyunknak sóhoz való joga

;gem tnű% nabclo!nev"enzá%clo!reze
,le attál mallá za tátadaleF
.gelgév trázeb si latavih a sé
,ttödökűm men nabkaibbávot A
.ado ikráb tnem abáih tréze

ezernyolcszáznegyvennyolcban szűnt meg;
Feladatát az állam látta el,
és a hivatal is bezárt végleg.
A továbbiakban nem működött,
ezért hiába ment bárki oda.

wájdnom er"ü neltetehzétnilE

Elintézhetetlen ügyre mondják

YXablatavihós a nejnemy :si am

ma is: „menjen a sóhivatalba!”

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. december 17.

:dálag na+o ará wev!öq A
tágam itjer égöm dóklanov

A könyvek ára olyan galád:
vonalkód mögé rejti magát

sádopara" imelle°

Szellemi gyarapodás

;tezifár ,inlunat raka lüklén v!öq iQ?

'Ki könyv nélkül akar tanulni, ráfizet;

.teziv a inrem laváti% tnim ,za na+o

olyan az, mint szitával merni a vizet.

nabávah getegef .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. január 4.

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.

wotalo'paq a lekkepégótímá% A
%évado lüneltetehtnem egésősneb

A számítógépekkel a kapcsolatok
bensősége menthetetlenül odavész

x meréme°

Szemérem ?

_ Xmelémer _ ajdut iq-iQ

Ki-ki tudja – remélem! –

.meréme% a im "oh ,tza

azt, hogy mi a szemérem.

_ sátiv tehel ze s _ metnire°
.sátígáliv a ój men wa'

nabávah őtevgam .1111233334555567 ,a'araregÉ

Szerintem – s ez lehet vitás –
csak nem jó a világítás.

Égeraracsa, 1999. október 11.

asátísólavgem woglod "an Ay
Ywizöktü ebkegészéhen gidnim
pölüF ik%elenurB

ődőtetré lótágam etni°
(nájpala !ámo"ahjá%)

:simah men ,űre%"e sádlogem ój nedniM
.si sájot a llágem ,wiröteb téjef ah

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

„A nagy dolgok megvalósítása
mindig nehézségekbe ütközik”
Brunelleschi Fülöp

Szinte magától értetődő
(szájhagyomány alapján)

Minden jó megoldás egyszerű, nem hamis:
ha fejét betörik, megáll a tojás is.

Kispest, 2000. december 29.

ajámzalpotic tjes Ay
s lattadlorokuc űrűs
úmlatrat di%koidné%
wizekedév levőgevel
Ytrésádaram nebtelé za
!ét sólav

„A sejt citoplazmája
sűrű cukoroldattal s
széndioxid tartalmú
levegővel védekezik
az életben maradásért”
valós tény

meledzüq naltó°

Szótlan küzdelem

wentjes i!évön A

A növényi sejtnek

,egevüs a rokuc

cukor a süvege,

;ődilét a nöj ah

ha jön a télidő;

wemer ajórakaT

Takarója remek

:nelle lálah"af a
.őgevel analpap

nabávah molá .123711 ,cnirőltne%tseP

a fagyhalál ellen:
paplana levegő.

Pestszentlőrinc, 2016. december 14.

:elet asah a wenikAy
Yere!eq men sálunat a
gésse'löb ipén

„Akinek a hasa tele:
a tanulás nem kenyere”
népi bölcsesség

sét%eljeftelgéskü°
(wamlagof irebme)

,witelü% men iknes wangodloB
.netlékötle innet raka s dut iq?
,gidde wogodlob watlov sigéM
.metzén ?"oha _ si lüvíq nozáh"e _
iga!a tehel telgéskü% A
.netni% bbasagam rám _ imelle% "av
inetígéleiq ta"áv E
.nednim nebtelé za má wi%keröt

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ

Szükségletfejlesztés
(emberi fogalmak)

Boldognak senki nem születik,
'ki tud s akar tenni eltökélten.
Mégis voltak boldogok eddig,
– egyházon kívül is – ahogy' néztem.
A szükséglet lehet anyagi
vagy szellemi – már magasabb szinten.
E vágyat kielégíteni
törekszik ám az életben minden.

Égeraracsa, 2003. október 4.

tazára"aM

Magyarázat

nav ttőle sátava éttne% A
sátínávli! ággodlob a

A szentté avatás előtt van
a boldoggá nyilvánítás

bbűre%"egel a ségö"üg Ay
,wétájó% újámrof bbisőgel sé
wola"na za wa' táktit wenne
Ygem witré wá!asedé za sé
návtsI icnereF

nasokétáj wnujlunaT

xinet%erbé %raka tevdeQ
Xjló% si zehví% ,zeh%é wa' eN

„A gügyögés a legegyszerűbb
és legősibb formájú szójáték,
ennek titkát csak az angyalok
és az édesanyák értik meg”
Ferenczi István

Tanuljunk játékosan

Kedvet akarsz ébreszteni?
Ne csak észhez, szívhez is szólj!

tígáliv ráguspan ől!éF

Fénylő napsugár világít

.+osom a :notú za nezE

Ezen az úton: a mosoly.

nabávah molá .11113711 ,tebé=retne%tseP

Pestszenterzsébet, 2014. december 13.

„Ha az erő hiányzik is,
az akarat dicséretes”
Ovidius

,si wiz!áih őre za aHy
Yseteré'id taraka za
%uidivO

X ...ddeT

Tedd... !

,artáh zzén en sé ,dagam ddet ,lleq aH

Ha kell, tedd magad, és ne nézz hátra,

Xarsám dzíb rokka ,lleq men gidep ah

ha pedig nem kell, akkor bízd másra!

:dáknum a gidnim dezgév levvdeq aH

Ha kedvvel végzed mindig a munkád:

.dázzoh si lügév lotráp e'nere%

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

szerencse pártol végül is hozzád.

Égeraracsa, 1996. október 10.

tnelej men séve setezevlé zAy
Ysi tsázíh neppékgéskü%
welE ra"aM

lüklén géssejleT

,gésiné"e si romo" A
Xlleq inlet%it te+i tnim s
,návíq tima ,wiselój aH
.ledele ólálpát za
:armo" ra"am a gás!oziB
;tejet a itere% men
za "í wi%tál nasogáliV
.tedere iai=á

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ

„Az élvezetes evés nem jelent
szükségképpen hízást is”
Magyar Elek

Teljesség nélkül

A gyomor is egyéniség,
s mint ilyet tisztelni kell!
Ha jólesik, amit kíván,
az tápláló eledel.
Bizonyság a magyar gyomra:
nem szereti a tejet;
Világosan látszik így az
ázsiai eredet.

Kispest, 2000. február 22.

nokav en ed XlázzíB

Bízzál! de ne vakon

!éT

,doraka ah ,sros a tezeV
.do"ah ah"oh ,rokka locruh
,sétetnüb "av ze molatuJ

Tény

Vezet a sors, ha akarod,
hurcol akkor, hogyha hagyod.
Jutalom ez vagy büntetés,

.sélesivdnog :t%o zéq te+em?

'melyet kéz oszt: gondviselés.

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. október 3.

weniq ,rebme %ége eri!!emalav a zAy
Ya%aq a zéhen men sé llot a ű!!öq
welE wedeneB

„Az a valamennyire egész ember, kinek
könnyű a toll és nem nehéz a kasza”
Benedek Elek

X léjdekeröT

Törekedjél !

sévkeröt a aH

Ha a törekvés

,%el detél a rám
:delőt wilet bböT
Xseteléköt "él

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

már a léted lesz,
Több telik tőled:
légy tökéletes!

Égeraracsa, 2002. július 22.

Yianokor !ége% rebme zAy
trebóR +oráQ nivraD

„Az ember szegény rokonai”
Darwin Károly Róbert

Törzsfejlődés

sédőljef=röT

gidnim telé tlov meN
,nödlöF a neze ,tti
iq tlukala nassaL
.nőtlörebme wos-wos

Nem volt élet mindig
itt, ezen a Földön,
Lassan alakult ki
sok-sok emberöltőn.

náecóső ősle zA
,ttezetél YtnékseveLy
nálat avzamlatraT
.tekeppe' őlé za

Az első ősóceán
„Levesként” létezett,
Tartalmazva talán
az élő cseppeket.

af=röt a tlov ne+iM
xajárí' bbisőgel
am gém %év ab+ámoH
.afdála' sejlet a

Milyen volt a törzsfa
legősibb csírája?
Homályba vész még ma
a teljes családfa.

ttedzekle af=röt A
,indese+éberet
wettőn iasátjaH
.ielevel sékpi' s

A törzsfa elkezdett
terebélyesedni,
Hajtásai nőttek
s csipkés levelei.

,weűtjes"e bbőlE
;nátza weűtjesbböt
wesetevö% bbőséQ
.nátsil a lef wetnűt

Előbb egysejtűek,
többsejtűek aztán;
Később szövetesek
tűntek fel a listán.

,wegréf a wunátU
;waúbáltlezí djam
weűtsetahup a S
.wosorúhcnireg sé

Utánuk a férgek,
majd ízeltlábúak;
S a puhatestűek
és gerinchúrosok.

wesecnireg lügéV
,tros a eb wizejef
éssejlet wi%et "Í
.troq isédőljef a

Végül gerincesek
fejezik be a sort,
Így teszik teljessé
a fejlődési kort.

1

,sáríel a na+O
,melenétröt a tnim
táf isemen a loH?
.metehtezeva%%iv

Olyan a leírás,
mint a történelem,
'Hol a nemesi fát
visszavezethetem.

ttoda lüleb nö=röT
,wedner sé wo+át%o
,wojaf sé wosupíT
.welevel a we+em?

Törzsön belül adott
osztályok és rendek,
Típusok és fajok,
'melyek a levelek.

lórlút nödlöF tehöJ
wnázzoh arí'telé
sódut %uinéhrA
.nájpala wenévle

Jöhet Földön túlról
életcsíra hozzánk
Arrhenius tudós
elvének alapján.

iq tlukala tti "aV
xttala wóillimvé
,indut tze tehel meN
.daram +etéq gidnim s

Vagy itt alakult ki
évmilliók alatt?
Nem lehet ezt tudni,
s mindig kétely marad.

amroftjes nelte"E
,tezevre% tnim ,+éköt
,atdnom "í grebnerÉ
.tehel azagi sé

Egyetlen sejtforma
tökély, mint szervezet,
Ehrenberg így mondta,
és igaza lehet.
Egy sejtből, több sejt lett,
változva így folyton;
Végül is az egyed
felépül ily módon.

,ttel tjes bböt ,lőbtjes "E
;not+of "í avzotláv
de"e za si lügéV
.nodóm +i lüpélef
lőtéznép ól%áL tne°
,wiletle ődi wos
_ bbőséq _ wnutujle gíM
.girebme za lügév

Szent László pénzétől
sok idő eltelik,
Míg eljutunk – később –
végül az emberig.

nabávah őtevgam .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. október 4.

2

nabáglod bbötgel gáliv Ay
Ytímá% rodom a wa'
láP ceR

„A világ legtöbb dolgában
csak a modor számít”
Retz Pál

x "av nabátaduT

Tudatában vagy ?

,"él nabát%iT

Tisztában légy,

,rodos "áv ah

ha vágy sodor,

ávifréf "oh

hogy férfivá

.rodom a %et

tesz a modor.

nabávah ótnobgéj .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. február 9.

Y%lobod abáih wenrebme teküSy
gésse'löb ipén

ségnerpöt neltemlerüT

,egi=árav a zörküt togásólav aH

„Süket embernek hiába dobolsz”
népi bölcsesség

Türelmetlen töprengés

Ha valóságot tükröz a varázsige,

.etih ttetev absovro za daramgem "Ú

Úgy megmarad az orvosba vetett hite.

gém arácad nálat sé ahtáh ,rábmá zA

Az ámbár, hátha és talán dacára még

.géserőd "an intatrif t!émer sé t+etéQ

nabávah sádlá .123711 ,tsepsiQ

Kételyt és reményt firtatni nagy dőreség.

Kispest, 2016. július 12.

%é za nabátadut gászagi zAy
Yniagásguzah amáf a teven
%uidivO

élef sáduT a notÚ

evzöktü abálaf gásatub A
:tadut a za gem nojlat%agiv
,erődi "e tahtíllágem degéT

„Az igazság tudatában az ész
nevet a fáma hazugságain”
Ovidius

Úton a Tudás felé

A butaság falába ütközve
vigasztaljon meg az a tudat:
Téged megállíthat egy időre,

.daram avllá ékkörö ő má

ám ő örökké állva marad.

nabávah őtevgam ,tsepsiQ

Kispest, 2015. október 10.

,togásgodlob a mezevlé nabboJy
Ytogászagi za tnim
%mödE .D

„Jobban élvezem a boldogságot,
mint az igazságot”
D. Adams

sédekse"Ü
(wétájó%)

,e"ü ne'nin wendév"ü aH
;nelte"ü !ozib rokka
,si nelte"e daka ah ,mÁ
;neletrih %el ű"ü"e
,te"ü za tza avzíb arsáM
.nese+eh tto"ofe"ü

nabávah őtevgam .2711 ,a'araregÉ

Ügyeskedés
(szójáték)

Ha ügyvédnek nincsen ügye,
akkor bizony ügyetlen;
Ám, ha akad egyetlen is,
együgyű lesz hirtelen;
Másra bízva azt az ügyet,
ügyefogyott helyesen.

Égeraracsa, 2005. október 19.

za amá% wábotso ttetelü% Ay
Ywizotláv men náma+of wődi
jikcagurt° .B sé .A

…wülüzöq taht%aláV
(ebémle"if wórí ttopaklef a)

,absám "e tnednim tagtíkalatÁ
.asámotál wa' ,'nin etelezpéQ
,arama% "av avol ,nav ajan%iD
.aravdudloh a llá wülőleb sÉ

nabávah netsipan .1113711 ,a'araregÉ

„A született ostobák száma az
idők folyamán nem változik”
A. és B. Sztrugackij

Választhat közülük…
(a felkapott írók figyelmébe)

Átalakítgat mindent egy másba,
Képzelete nincs, csak látomása.
Disznaja van, lova vagy szamara,
És belőlük áll a holdudvara.

Égeraracsa, 2013. június 28.

„Könnyű sebet ejteni,
nehéz meggyógyítani”
népi mondóka

,inetje tebes ű!!öQy
Yinatí"ó"gem zéhen
akódnom ipén

gásólaV

nabgásólav sé nepékréT

Valóság

Térképen és valóságban

,itroM nav tto ttala +opáN

Nápoly alatt ott van Morti,

:nabsátídrof v!ökitú zA

Az útikönyv fordításban:

Y .inlahgem sé intál t+opáNy

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

„Nápolyt látni és meghalni. ”

Kispest, 2000. december 3.

netni% ne+imrákA
nednim ój lekkétrém

Akármilyen szinten
mértékkel jó minden

gésbnölüq naV

,iné"e sézdetset A

Van különbség

A testedzés egyéni,

;űgellej sasrát trops a

a sport társas jellegű;

inzegév lőbséletvdeQ

Kedvtelésből végezni

.űre%"an tőtteq a dnim
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mind a kettőt nagyszerű.

Égeraracsa, 2001. június 12.

„Erős csak az,
'mi jó s igaz...”
Mária magyar királyné

,za wa' sőrEy
Y...zagi s ój im?
én+áriq ra"am airáM

x segéV
(eksőlev)

xwnáigrene za neletgéV
,"of wa' er"e ,wujlán%ah aH

Véges ?
(velőske)

Végtelen az energiánk?
Ha használjuk, egyre csak fogy,

.wnáifadál tehlürüiq s

s kiürülhet ládafiánk.

.le"ifado adzag ój A

A jó gazda odafigyel.

"oh ,za sotnof arámá% "Í
Xlleq inetlöt si teklel a

nabávah te%é!e .111233334555567 ,a'araregÉ

Így számára fontos az, hogy
a lelket is tölteni kell!

Égeraracsa, 1998. november 1.

Xjló% teseveq ,jllah ,ssál takoSy
YXlój gem dze"ej s ,jle"if errE
akódnom ipén

„Sokat láss, hallj, keveset szólj!
Erre figyelj, s jegyezd meg jól!”
népi mondóka

vlerézeV

Vezérelv

,tnala ahos jráj en ,nasagam dagam dstraT

Tartsd magad magasan, ne járj soha alant,

Xtnalatno%ah wos tnim ,indut tój séveq bboJ

Jobb kevés jót tudni, mint sok haszontalant!

nabávah sádlá .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. július 7.

.lassám"e wennöjiq lój eri!bböt wattolah Ay
Ytsám"e ari!!a wujram im ,wőlé im wa~
ódoB nálepraQ

„A halottak többnyire jól kijönnek egymással.
Csak mi élők, mi marjuk annyira egymást”
Carpelan Bodó

%dnom tim X zzá"iV
(eksőlev)

."av naltatrá "oh ,za teheL
,wanrú% déleb levvle! %onoG
."an naltaráp sétrés a sé

Vigyázz ! mit mondsz
(velőske)

Lehet az, hogy ártatlan vagy.
Gonosz nyelvvel beléd szúrnak,
és a sértés páratlan nagy.

,sivöt "an men eksüt siq ráB

Bár kis tüske nem nagy tövis,

:tatu gáv im neklel ,"edniM

Mindegy, lelken mi vág utat:

.si lö ahén _ gem ddut _ vle! a

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

a nyelv – tudd meg – néha öl is.

Égeraracsa, 1997. május 21.

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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