Nyíri Attila
alittA irí˘

Tanulságot tartalmazó tanmesék
wésemnat ózamlatrat togáslunaT

takla neltedegéle zA
tahpaq tabba%%or lakkos

Az elégedetlen alkat
sokkal rosszabbat kaphat

a+áriq wákéb A
(nájpala ajálubaf %upózE)

1123

A békák királya
(Ezópus fabulája alapján)

17

wákéb a wengörö!öQ
:wenretipuJ "an a
,t+áriq wiken nojdA
.wenlet%it djam tika

Könyörögnek a békák
a nagy Jupiternek:
Adjon nekik királyt,
akit majd tisztelnek.

,tóksut "e bodel Ő
;wan%ámlef er+ema
:wilet%it no"an meN
YXwan+áriq ze ój meny

Ő ledob egy tuskót,
amelyre felmásznak;
Nem nagyon tisztelik:
„nem jó ez királynak!”

,tajú előt wenréQ
;tesőre ,takisám
,tá+óg zétiv wanpaQ
.tekő i%e za sé

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kérnek tőle újat,
másikat, erőset;
Kapnak vitéz gólyát,
és az eszi őket.

Kispest, 2004. március 9.

Késő bánat nem hoz jót,
idején kövess jó szót!

,tój zoh men tanáb őséQ
Xtó% ój ssevöq néjedi

ek'ef A
(nájpala ajálubaf %upózE)

123

ek'ef "e ajdnom tzA
:wanrádam ibböt a
,togamnel a wujdroHy
YXwanláni' tóláh trem
witeven wozamA
,tiamladogga za
ek'ef sotavó zA
.tiasrát aj"ahtto
rebme za taradaM
;ajgof lavájóláh
,lé elev ek'ef A
.asádótnáb si 'nin

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

A fecske
(Ezópus fabulája alapján)

16

Azt mondja egy fecske
a többi madárnak:
„Hordjuk a lenmagot,
mert hálót csinálnak!”
Amazok nevetik
az aggodalmait,
Az óvatos fecske
otthagyja társait.
Madarat az ember
hálójával fogja;
A fecske vele él,
nincs is bántódása.

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

Kérkedésből – úgy, mint régen –
csak egy marad meg: a szégyen

_ negér tnim ,"ú _ lőbsédekréQ
ne"é% a :gem daram "e wa'

asádújav we"eh A
(nájpala ajálubaf %upózE)

A hegyek vajúdása
(Ezópus fabulája alapján)

133

21

:eríh a llá% re%"E
,we"eh a wandújav
lőri%%em ,lőrlezöQ
.werebme za wennöj

Egyszer száll a híre:
vajúdnak a hegyek,
Közelről, messziről
jönnek az emberek.

,wandala% si e%%Ö
;imráb "av %el ado'
gáspanam te+i treM
.intál pannednim men

Össze is szaladnak,
csoda lesz vagy bármi;
Mert ilyet manapság
nem mindennap látni.

,nöj argáliv ah"oH
xtehel im :djam wizén
nezehen we"eh a S
.terege "e wenlü%

Hogyha világra jön,
nézik majd: mi lehet?
S a hegyek nehezen
szülnek egy egeret.

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 9.

,revel ro%kos gásgadzag A
rehet ne'nin ne!ége% a

A gazdagság sokszor lever,
a szegényen nincsen teher

wadul A
(nájpala ajálubaf %upózE)

3334

wadul a sé wavraD
,tőzem a wájtít%up
,lazza evdőröt meN
.ttőn atjar ?ppé ima
,wepén a wájllahgeM
;tnétröt si im tto "oh
,tza wázzorátahlE
.tnétsüt witetnübgem
,erőzem a wenneM
;wavrad a wenlüper
,werévöq wábil A
.watdaram trem ,wájgof s

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

A ludak
(Ezópus fabulája alapján)
80

Darvak és a ludak
pusztítják a mezőt,
Nem törődve azzal,
ami épp' rajta nőtt.
Meghallják a népek,
hogy ott mi is történt;
Elhatározzák azt,
megbüntetik tüstént.
Mennek a mezőre,
repülnek a darvak;
A libák kövérek,
s fogják, mert maradtak.

Égeraracsa, 2006. október 9.

, _ Xnokoz ddev en _ ttevlef imA
noros ősgév llot negedi

Ami felvett – ne vedd zokon! – ,
idegen toll végső soron

ókja% A
(nájpala ajálubaf %upózE)

1111233

,si né mattollah "Ú
:ze tese tnétrötgem
ókja% "e wa' re%"E
.zere% tallotaváp

A szajkó
(Ezópus fabulája alapján)

29

Úgy hallottam én is,
megtörtént eset ez:
Egyszer csak egy szajkó
pávatollat szerez.

,arágam itlöleF
;elev widekseké
iken rám wi%tet meN
.egeres wókja% a

Felölti magára,
ékeskedik vele;
Nem tetszik már neki
a szajkók serege.

,zohkáváp a "emlE
;gásasrát a izén
,lótállot wájt%ofgeM
.wájravaz azah sé

Elmegy a pávákhoz,
nézi a társaság;
Megfosztják tollától,
és haza zavarják.

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 9.

,nelet+eh wa' sádoksokO
melede%ev :telétí %%or

Okoskodás csak helytelen,
rossz ítélet: veszedelem

savra% A
(nájpala ajálubaf %upózE)

12333

A szarvas
(Ezópus fabulája alapján)

36

savra% "e nabkataP
;tágam itegezén
,tá'naga iré'iD
.tábál !okév ajdi%

Patakban egy szarvas
nézegeti magát;
Dicséri agancsát,
szidja vékony lábát.

,%ádav "e nöj arrA
;savra% a tuf sirám
:webe za anátU
Xssalumen iken %el

Arra jön egy vadász,
máris fut a szarvas;
Utána az ebek:
lesz neki nemulass!

ebődre "an ,űrűS
;arákosmen réeb
,dakaeb a'nagA
.ajádérp webe %el s

Sűrű, nagy erdőbe
beér nemsokára;
Agancsa beakad,
s lesz ebek prédája.

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. október 17.

,t%o gem zoro% abáih ,neltév meN
t%onog es iknes nojgús en eblüf sám

Nem vétlen, hiába szoroz meg oszt,
más fülbe ne súgjon senki se gonoszt

sátibmort A
(nájpala ajálubaf %upózE)

24

A trombitás
(Ezópus fabulája alapján)

55

tlüreq sátibmort "E
;erézeq gésnelle
,wástnáb en ,naltatrÁ
.evgörö!öq etréq

Egy trombitás került
ellenség kezére;
Ártatlan, ne bántsák,
kérte könyörögve.

,rev"ef alán ne'niN
;ajátibmort a wa'
,weniknes ttotrá meN
.ardáv a za séveq

Nincsen nála fegyver,
csak a trombitája;
Nem ártott senkinek,
kevés az a vádra.

,wétrev lünelte"eQ
:atpaq tréza tze sé
tídni lavátibmorT
.abcrah a takosám

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Kegyetlenül verték,
és ezt azért kapta:
Trombitával indít
másokat a harcba.

Kispest, 2005. december 27.

,gidda %ége %tahráv táláH
wi%ev don%ah a giddema

Hálát várhatsz egész addig,
ameddig a hasznod veszik

be%ádav A
(nájpala ajálubaf %upózE)

1133

A vadászeb
(Ezópus fabulája alapján)

22

,ttel gga be%ádav "E
;asátuf tlussalel
ajtagón aru mÁ
.arságzom űre%!éq

Egy vadászeb agg lett,
lelassult futása;
Ám ura nógatja
kényszerű mozgásra.

tadav "e gof sigéM
;laviagof !ávtih
,arsátrat a wégneˇ
.lanile dav a "í

Mégis fog egy vadat
hitvány fogaival;
Gyengék a tartásra,
így a vad elinal.

naltáláh aru zA
;tájtlúm a evdelef
,ettere% tréán%aH
.tláglo% gém rokima

Az ura hálátlan
feledve a múltját;
Hasznáért szerette,
amikor még szolgált.

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 9.

:%ér gadzag a ré mes tiM
zém a tnim ,gerém a bböt

Mit sem ér a gazdag rész:
több a méreg, mint a méz

rége iezem a sé isoráv A
(nájpala ajálubaf %upózE)

11112

"em abótagotáL
,rége isoráv a
:azzoh iezem A
.réle sé tál tima
,lám/if isoráv A
;ajlorá'ó gitláv
tnokor a ajvíhgem S
.absoráv a ázzoh
nebzöq séve tto mÁ
,not+of nöj ak'am a
:iezem a ajdnom S
YXnohtto séveq a bbojy

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

A városi és a mezei egér
(Ezópus fabulája alapján)

9

Látogatóba megy
a városi egér,
A mezei hozza:
amit lát és elér.
A városi fitymál,
váltig ócsárolja;
S meghívja a rokont
hozzá a városba.
Ám ott evés közben
a macska jön folyton,
S mondja a mezei:
„jobb a kevés otthon!”

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

Gondol az rá, ′ki megvénül:
eszével él, erő nélkül

:lünévgem iq? ,ár za lodnoG
lüklén őre ,lé levé%e

werege za sé té!em név A
(nájpala ajálubaf %upózE)

111234

,té!em a tlünévgem rokiM?
;ejere za at"ahle
,lekkerege za tto"ahleF
.ettegreq men takoza
:togás%avar "e tlodnogiQ
;lügév tjúb ebt%il a sé
,tamlakla ój a tto ajráV
.lüklén dnog witah%ádav s
,werege za wantufadO
;wene"e lőbt%il a "oh
,tekő isel té!em a ttO
.geres a wizokta"of s

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

A vén menyét és az egerek
(Ezópus fabulája alapján)

68

'Mikor megvénült a menyét,
elhagyta az ereje;
Felhagyott az egerekkel,
azokat nem kergette.
Kigondolt egy ravaszságot:
és a lisztbe bújt végül;
Várja ott a jó alkalmat,
s vadászhatik gond nélkül.
Odafutnak az egerek,
hogy a lisztből egyenek;
Ott a menyét lesi őket,
s fogyatkozik a sereg.

Égeraracsa, 2006. október 9.

,erdrét iknes lüre%!éq meN
ergésze"e ódnaljah ah

Nem kényszerül senki térdre,
ha hajlandó egyezségre

iaif sé a/A
(nájpala ajálubaf %upózE)

14

wos-wos tlov wenrebme "E
,aif sódokavic
etleven ertetere°
.a/a ój a tekő
,wüjéle ttet tekő%%eV
;evtöq za tlov e%%ö
inrötle tza atdut meN
.es wi"e wülüzöq
tlürekis levése"E
,takoza wa' inröt
, _ ő tló% _ za ságofe%%Öy
Y .da tamlatah +ema

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Atya és fiai
(Ezópus fabulája alapján)

51

Egy embernek volt sok-sok
civakodós fia,
Szeretetre nevelte
őket a jó atya.
Vesszőket tett eléjük,
össze volt az kötve;
Nem tudta azt eltörni
közülük egyik se.
Egyesével sikerült
törni csak azokat,
„Összefogás az – szólt ő – ,
amely hatalmat ad. ”

Kispest, 2005. december 27.

,evlekedré enneb "av men aH
emletré 'nin indek"iri "ú

Ha nem vagy benne érdekelve,
úgy irigykedni nincs értelme

rökö za sé be "iri zA

Az irigy eb és az ökör

(nájpala ajálubaf %upózE)

(Ezópus fabulája alapján)

111134

64

wi%kefeb be "e re%"E
;ablo%áj sáné% a
,rökö za raka innE
.ado gallable sé

Egyszer egy eb befekszik
a szénás jászolba;
Enni akar az ökör,
és elballag oda.

,nesegrém "an wikö%leF
;a/uq a ajtlitgem sé
,rökö za tze itré meN
:arkava% ?+i dakaf s

Felszökik nagy mérgesen,
és megtiltja a kutya;
Nem érti ezt az ökör,
s fakad ily' szavakra:

dennebet gem metré meNy
,tegés"iri za tze
,lleq mes"ú ané% dekeN
Y .tehöj lój gem wansám

„Nem értem meg tebenned
ezt az irigységet,
Neked széna úgysem kell,
másnak meg jól jöhet. ”

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. december 27.

Az erőstől várni kár:
oroszlánrész neki jár

:ráq inráv lőtsőre zA
ráj iken %érnál%oro

iasrát sé nál%oro zA

Az oroszlán és társai

(nájpala ajálubaf %upózE)

(Ezópus fabulája alapján)

2

5

nál%oro "e widőzre°
,arta%ádav laddav "én
nesözöq wenetjelE
.arákosmen tévet "e

Szerződik egy oroszlán
négy vaddal vadászatra,
Elejtenek közösen
egy tevét nemsokára.

wájt%olef arbarad "éN
,tévet "an ttetjele za
nál%oro za tocnoq mÁ
:té% ajt%o neppéksám rám

Négy darabra felosztják
az elejtett nagy tevét,
Ám koncot az oroszlán
már másképpen osztja szét:

,ótlém a ő er%ér "E
;bbesőre trem ,er%ér sám
,tréásátuf %érdamraH
.ttel évö si wide"en s

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Egy részre ő a méltó,
más részre, mert erősebb;
Harmadrész futásáért,
s negyedik is övé lett.

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

Erőn felül még – szüntelen –
erőlködni értelmetlen

_ neletnü% _ gém lülef nőrE
neltemletré indöklőre

rökö za sé akéB
(nájpala ajálubaf %upózE)

1333

tza azzorátahlE
;röt ar"an :akéb "e
,innel raka "an ?+O
.rökö za ne+ima
,tágam ajjúflef lóJ
;etemret a si őn
,ajdnom tza aif A
.elev wéjdő%ev en
,ó% ój a lán%ah meN
;lükéq ,widöklőre
,i%et gidda-giddA
.lügév "emté% gíma

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Béka és az ökör
(Ezópus fabulája alapján)

31

Elhatározza azt
egy béka: nagyra tör;
Oly' nagy akar lenni,
amilyen az ökör.
Jól felfújja magát,
nő is a termete;
A fia azt mondja,
ne vesződjék vele.
Nem használ a jó szó,
erőlködik, kékül;
Addig-addig teszi,
amíg szétmegy végül.

Kispest, 2004. március 9.

_ úromo% ze s _ tnaltatrá woS
únat simah gem tíromo!

Sok ártatlant – s ez szomorú –
nyomorít meg hamis tanú

huj a sé bE
(nájpala ajálubaf %upózE)

11123333

re%"e tohuj a bE
;izédi eb!évröt
,alór ajtíllá tzA
.iken wizotrat "oh

Eb és a juh
(Ezópus fabulája alapján)

48

Eb a juhot egyszer
törvénybe idézi;
Azt állítja róla,
hogy tartozik neki.

negér ttoda nö'löQ
;nabká= tere!eq "e
,sas a ár gás!oziB
.a!áq a gem sakraf

Kölcsön adott régen
egy kenyeret zsákban;
Bizonyság rá a sas,
farkas meg a kánya.

tohuj a wilétÍ
;artazohráq ne"én
,ébe za %ér wi"E
.ajt%a"of si le tza s

Ítélik a juhot
négyen kárhozatra;
Egyik rész az ebé,
s azt el is fogyasztja.

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. október 17.

,raka tsám neltetehleT
ramah "í tnednim t%evle s

Telhetetlen mást akar,
s elveszt mindent így hamar

aké!rá za sé bE
(nájpala ajálubaf supózE)

1111

be "e tá wi%ú nezíV
,nabájá% a lassúh "an
nebődi sopan a sÉ
.aké!rá súh a wi%tál
:nabágam ajlodnog tzA
,tál te+em? ,za súh bbo"an
inzere% enelleq geM
Xtákbarad e wanágam
evtevöq tátalodnoG
,pakado zohké!rá za
lóbájá% a ttaime S
.baradsúh a willuhiq

ánabvah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Eb és az árnyéka
(Ezópus fabulája alapján)

4

Vízen úszik át egy eb
nagy hússal a szájában,
És a napos időben
látszik a hús árnyéka.
Azt gondolja magában:
nagyobb hús az, 'melyet lát,
Meg kellene szerezni
magának e darabkát!
Gondolatát követve
az árnyékhoz odakap,
S emiatt a szájából
kihullik a húsdarab.

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

,nav amlatah wenikA
nasimah tehlétí za

Akinek hatalma van,
az ítélhet hamisan

!áráb a sé sakraF
(nájpala ajálubaf %upózE)

11

sakraf "e rokimA
,lánó+of a wi%i
!áráb "e "oh ,ajtáL
.llá bbejjel iq? ,tto nav

Farkas és a bárány
(Ezópus fabulája alapján)

2

Amikor egy farkas
iszik a folyónál,
Látja, hogy egy bárány
van ott, 'ki lejjebb áll.

Yteziv a doravaZy
;éddef "í t!áráb a _
,!ége% azzára"aM
.éntehet si men "oh

„Zavarod a vizet”
– a bárányt így feddé;
Magyarázza szegény,
hogy nem is tehetné.

si dápa sé dá!Ay
,atraka tamoráq
YXetré tsom %tezifgeM
.ajtagga%té% lezze s _

„Anyád és apád is
káromat akarta,
Megfizetsz most érte!”
– s ezzel szétszaggatja.

nabávah a!adlőf .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

,trágem si gés"iri zA
tráq zoko atroka" trem

Az irigység is megárt,
mert gyakorta okoz kárt

akór a sé sakraF
(nájpala ajálubaf %upózE)

2333

Farkas és a róka
(Ezópus fabulája alapján)

35

:sakraf "e leget%eV
,ajármaq a ilet
:akór a idrékgeM
xajtnáb im ,ráj men tréim

Vesztegel egy farkas:
teli a kamrája,
Megkérdi a róka:
miért nem jár, mi bántja?

,ttel geteb ,ajdnom tzA
;etré wézzokdámi s
,akór "em zohrot%áP
.ergév gem wéjlö "oh

Azt mondja, beteg lett,
s imádkozzék érte;
Pásztorhoz megy róka,
hogy öljék meg végre.

,tsakraf a wétlögeM
;avdo za éákór
,tehlürö ákos meN
.arros lüreq ő tsom

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Megölték a farkast,
rókáé az odva;
Nem soká örülhet,
most ő kerül sorra.

Égeraracsa, 2004. október 17.

:wétremsile si wosóduT
géspé% a nabágam séveq

Tudósok is elismerték:
kevés magában a szépség

cralá za sé sakraF
(nájpala ajálubaf %upózE)

111233

Farkas és az álarc
(Ezópus fabulája alapján)

28

ebé+ehűm őtseF
;devéteb sakraf "e
,tocralá bböt tto táL
.tepéq lozárbá +em?

Festő műhelyébe
egy farkas betéved;
Lát ott több álarcot,
'mely ábrázol képet.

intagrof idzeklE
;arlab gem si arbboj
,itré mes ’"ohes mÁ
:arkava% ’+i dakaf s

Elkezdi forgatni
jobbra is meg balra;
Ám sehogy' sem érti,
s fakad ily' szavakra:

,datjar aknum a woSy
;meremsile ,si pé%
,"av serü lüleb eD
Y .meletré denneb 'nin

„Sok a munka rajtad,
szép is, elismerem;
De belül üres vagy,
nincs benned értelem. ”

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 9.

Tűrhetővel együtt élj,
rossz cserével jön veszély

,jlé ttü"e levőtehrűT
+é%ev nöj levére' %%or

wá!áq sé wobmalaG
(nájpala ajálubaf %upózE)

11123

lakká!áq a wobmalaG
,wanzokadah gidnim
tev+ö za wájt%alávgeM
.wankugam á++áriq

Galambok és kányák
(Ezópus fabulája alapján)

18

Galambok a kányákkal
mindig hadakoznak,
Megválasztják az ölyvet
királlyá maguknak.

"oh ,alór wájlodnog tzA
,tekő djam idévgem
lótká!áq nebővöj a S
.wenő% tomlá setnem

Azt gondolják róla, hogy
megvédi majd őket,
S a jövőben kányáktól
mentes álmot szőnek.

:si v+ö za %el gésnellE
,té% pét takobmalag
wu+áriq a lleq inrűT
.tégésnelte"eq dav

Ellenség lesz az ölyv is:
galambokat tép szét,
Tűrni kell a királyuk
vad kegyetlenségét.

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 9.

:tahzorátahgem !émlüröq A
da togásrotáb ődi sé +eh

A körülmény meghatározhat:
hely és idő bátorságot ad

sakraf a sé adiG
(nájpala ajálubaf %upózE)

1111334

Gida és a farkas
(Ezópus fabulája alapján)

74

sakraf "e rokimA
,abáctu "e réteb
ajtál lóbákalbA
.ak'ádig siq "e tő

Amikor egy farkas
betér egy utcába,
Ablakából látja
őt egy kis gidácska.

,iremsilef rokiM?
;ajdi% nabát+of"e
sakraf a izéngeM
:a%%iv lo%aláv "í s

'Mikor felismeri,
egyfolytában szidja;
Megnézi a farkas
s így válaszol vissza:

,temegne %di% et meNy
;dokalba za menah
,immes gem dév men mÁ
Y .do"ahle rám tza ah

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

„Nem te szidsz engemet,
hanem az ablakod;
Ám nem véd meg semmi,
ha azt már elhagyod. ”

Égeraracsa, 2006. október 9.

:erttet ój nöj ttet óJ
emedré za %el ze

Jó tett jön jó tettre:
ez lesz az érdeme

bmalag a sé a"naH

Hangya és a galamb

(nájpala ajálubaf %upózE)

(Ezópus fabulája alapján)

334

,zohtúq a "em a"naH
;ttel sajmo% no"an trem
,nélé% a tto%ú'geM
.tteseeleb "í sé

70

Hangya megy a kúthoz,
mert nagyon szomjas lett;
Megcsúszott a szélén,
és így beleesett.

tagá siq bmalag "E
;ajtálgem "oh ,bodel
:iken tíges lazzA
.aráf a lef wé%%ám

Egy galamb kis ágat
ledob, hogy meglátja;
Azzal segít neki:
másszék fel a fára.

%áradam "e bbőséQ
;wi%ádav arbmalag
,ipí'gem a"nah A
.wisám a lüperle s

Később egy madarász
galambra vadászik;
A hangya megcsípi,
s elrepül a másik.

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. október 9.

,lüklén wasrát a "av immeS
lügéstíges wannav ah ,ój

Semmi vagy a társak nélkül,
jó, ha vannak segítségül

wogatgév a sé saH
(nájpala ajálubaf %upózE)

3333

arsah a bál a sé zéQ
,wandugarahgem "ú
tleté za wisereq wŐ
.wansah a lüde"e
,si sah a gem wézzogloD
;wájtrat men bbávot wő
előt tólavinne zA
.wájnovgem na"uka'
,si wő wan"of s sah a "oF
;eb%é wanpaq rokka
,őséq rám ed ,wánlálpáT
.elev wanlut%uple s

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Has és a végtagok
(Ezópus fabulája alapján)

40

Kéz és a láb a hasra
úgy megharagudnak,
Ők keresik az ételt
egyedül a hasnak.
Dolgozzék meg a has is,
ők tovább nem tartják;
Az ennivalót tőle
csakugyan megvonják.
Fogy a has s fogynak ők is,
akkor kapnak észbe;
Táplálnák, de már késő,
s elpusztulnak vele.

Égeraracsa, 2004. október 17.

A hízelkedő dicsér,
de tanácsa mit sem ér

,ré'id ődeklezíh A
ré mes tim a'ánat ed

akór a sé ólloH
(nájpala ajálubaf %upózE)

13

lassúh siq ólloh "E
,lü arágá af"löt
arra ráj akór "E
.lüde"e ,nesehé
,tólloh a iré'iD
;óh a tnim ,réhef "oh
,űrö!ö" ajgnah A
.ótíladna alad s
,i%ihle ólloh A
;avtát térő' goráq
lassúh ólluhiq a S
.akór a dala%le

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Holló és a róka
(Ezópus fabulája alapján)

11

Egy holló kis hússal
tölgyfa ágára ül,
Egy róka jár arra
éhesen, egyedül.
Dicséri a hollót,
hogy fehér, mint a hó;
A hangja gyönyörű,
s dala andalító.
A holló elhiszi,
károg csőrét tátva;
S a kihulló hússal
elszalad a róka.

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

takosáko% ,tete%émreT
tahtatzotláv men gem iknes

Természetet, szokásokat
senki meg nem változtathat

ak'am a sé újfI
(nájpala ajálubaf %upózE)

4

wi%tetgem wanújfi "E
,ak'am "e wa'negi
"oh ,wan%unéV görö!öQ
.assatzotláv évőn
a %el !o%%a réhef pé°
,netnem lóbáják'am
%unéV ed ,%el si godloB
.nebőn a widektéq
t!o%%a za itrésíkgeM
,avtattuf terege
:tuf anátu nátuim S
.ajtatzotláva%%iv

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Ifjú és a macska
(Ezópus fabulája alapján)

50

Egy ifjúnak megtetszik
igencsak egy macska,
Könyörög Vénusznak, hogy
nővé változtassa.
Szép fehér asszony lesz a
macskájából menten,
Boldog is lesz, de Vénusz
kétkedik a nőben.
Megkísérti az asszonyt
egeret futtatva,
S miután utána fut:
visszaváltoztatja.

Kispest, 2005. december 27.

,itílme abáih tázagi za guzaH
iknes iken %ih men ,násávor a nav wos

wőtevótná% a sé rátjob%áhuJ
(nájpala ajálubaf %upózE)

1134

a ézrő úifrot%áP
,ne+eh "e takohuj
átlokir _ YXsakraf XsakraFy
.nebévdeq gív rö%bböt

Hazug az igazát hiába említi,
sok van a rovásán, nem hisz neki senki

Juhászbojtár és a szántóvetők
(Ezópus fabulája alapján)

62

Pásztorfiú őrzé a
juhokat egy helyen,
„Farkas! farkas!” – rikoltá
többször víg kedvében.

wanátuf labbol-lebbeS
;ado wőtevótná%
,wanálav wesegrém mÁ
.atpa'eb tekő "oh

Sebbel-lobbal futának
szántóvetők oda;
Ám mérgesek valának,
hogy őket becsapta.

tájá! a sé tő re%"E
,átagga% sakraf "e
,etlövü abáih mÁ
.ázzoh tnem mes iknes

Egyszer őt és a nyáját
egy farkas szaggatá,
Ám hiába üvölte,
senki sem ment hozzá.

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. december 27.

,le””nö" a dnolob lé meN
lleq wen'löb a wa' sádut

Nem él bolond a gyönggyel,
tudás csak a bölcsnek kell

őkagárd a sé sakaQ
(nájpala ajálubaf %upózE)

1

sakaq "e lágripaQ
;nobmodtéme% "an-"an
,tevökagárd "e leL
:nodóm ?+i laló%gem s
mántál tnék%ére%kÉy
;evletle lemmörö
,modut mes tza "í eD
Yxelev tsom wejdzeq tim
,mölü'eb arkos meNy
;tehel lohráb melőt
alán wotrat erbböT
Y .teme%azúb pé% "e

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Kakas és a drágakő
(Ezópus fabulája alapján)

1

Kapirgál egy kakas
nagy-nagy szemétdombon;
Lel egy drágakövet,
s megszólal ily' módon:
„Ékszerészként látnám
örömmel eltelve;
De így azt sem tudom,
mit kezdjek most vele?”
„Nem sokra becsülöm,
tőlem bárhol lehet;
Többre tartok nála
egy szép búzaszemet. ”

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

,wandagam tza gem ddagoF
Xwanadnom wőlü% a tim?

Fogadd meg azt magadnak,
′mit a szülők mondanak!

sakraf a sé adigek'eQ
(nájpala ajálubaf %upózE)

Kecskegida és a farkas
(Ezópus fabulája alapján)

111133

24

,ek'eq "e "em innE
:ajrázeb tótja za
YXweniknes dsi! en iQy
.aráif a aj"ah _

Enni megy egy kecske,
az ajtót bezárja:
„Ki ne nyisd senkinek!”
– hagyja a fiára.

,sakraf "e tze ajllaH
;"em zohótja za sé
:lé%eb nevle! ek'eQ
YXgem rám dsi! tótja zay

Hallja ezt egy farkas,
és az ajtóhoz megy;
Kecske nyelven beszél:
„az ajtót nyisd már meg!”

motál trem ,moti! meNy
_ adig siq a ajdnom _
,ek'eq dava% a ráB
Y .agam "av sakraf a

„Nem nyitom, mert látom
– mondja a kis gida –
Bár a szavad kecske,
a farkas vagy maga. ”

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 9.

:to'ánat da !ávtih aH
Xdo'álaq a detehzén

Ha hitvány ad tanácsot:
nézheted a kalácsod!

akó' a sé ű+eseQ
(nájpala ajálubaf %upózE)

3

Keselyű és a csóka
(Ezópus fabulája alapján)

10

,lel tági' ű+eseq "E
;ajdut men inrötlef ed
iken da to'ánat óJ
:akó' óráj arra za

Egy keselyű csigát lel,
de feltörni nem tudja;
Jó tanácsot ad neki
az arra járó csóka:

,absagam a lef jlüpeRy
Xerőq "an "e ár dstje
,záhagi' a wirötlE
Y .előleb letehe s

„Repülj fel a magasba,
ejtsd rá egy nagy kőre!
Eltörik a csigaház,
s ehetel belőle. ”

,ű+eseq a i%ivleF
;ajbodel lóbsagam a s
,rám ajráv ,nödlöf a ,nneL
.akó' a i%egem sé

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Felviszi a keselyű,
s a magasból ledobja;
Lenn, a földön, várja már,
és megeszi a csóka.

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

,ráj luróp ,lofú' ikA
ráq "an inlofú' tsőre

Aki csúfol, pórul jár,
erőst csúfolni nagy kár

őle%er a sé ó"íQ
(nájpala ajálubaf %upózE)

112333

ó"íq "e neb+ehűm siQ
;tőle%er "an "e lel
,lannoza idzeq ingáR
.tő iteven za má
:la++osom izedrékgeM
xgataglab ,%láni' imy
,mázzohné %lú! men ah ,bboJ
YXdagof wiröt méleb
,si tasav a mogárgeMy
!émeq ne+imráka
, _ őle%er a ajtat+of _
Yx!ége% et ,%raka tim

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Kígyó és a reszelő
(Ezópus fabulája alapján)

37

Kis műhelyben egy kígyó
lel egy nagy reszelőt;
Rágni kezdi azonnal,
ám az neveti őt.
Megkérdezi mosollyal:
„mi csinálsz, balgatag?
Jobb, ha nem nyúlsz énhozzám,
belém törik fogad!”
„Megrágom a vasat is,
akármilyen kemény
– folytatja a reszelő – ,
mit akarsz, te szegény?”

Égeraracsa, 2004. október 17.

,tede%e le do"ah men ah"oH
delesiv nabbasoko detlé

Hogyha nem hagyod el eszedet,
élted okosabban viseled

sorá%ém a sé a/uQ

Kutya és a mészáros

(nájpala ajálubaf supózE)

(Ezópus fabulája alapján)

1123333

47

,a/uq "e ttopol tsúH
;elev tnahorle sé
,attál sorá%ém A
.eleb ttödőröt men s

Húst lopott egy kutya,
és elrohant vele;
A mészáros látta,
s nem törődött bele.

,ttotagllah rö%őlE
;ttötlövü nátuza
tnahor a/uq a mÁ
.ttözödlü "e tnim ,"ú

Először hallgatott,
azután üvöltött;
Ám a kutya rohant
úgy, mint egy üldözött.

,javlot et ,ssuf ,wa' ssuFy
;meví% a de"iv sé
,wozá"iv nátuzE
YXmeken * látda teví%

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

„Fuss csak, fuss, te tolvaj,
és vigyed a szívem;
Ezután vigyázok,
szívet adtál — nekem!”

Égeraracsa, 2004. október 17.

:etelé si %%or teheL
e'nere% a ódnagrof

Lehet rossz is élete:
forgandó a szerencse

ráma% a sé óL
(nájpala ajálubaf %upózE)

111333

Ló és a szamár
(Ezópus fabulája alapján)

33

,notú za ól "e tuF
;avzognallas nav lef
:dakale ramah mÁ
.abájtú llá ráma%

Fut egy ló az úton,
fel van sallangozva;
Ám hamar elakad:
szamár áll útjába.

YXnenni lájdorakaTy
;arráma% a ár ló% _
,táni itügem djaM
.atnás előleb %el s

„Takarodjál innen!”
– szól rá a szamárra;
Majd megüti inát,
s lesz belőle sánta.

,wájda wanságilaT
;lé nablovát a sé
:ráma% a soro!uG
Yx+éveq ,léttel évimy

Taligásnak adják,
és a távolban él;
Gunyoros a szamár:
„mivé lettél, kevély?”

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. október 17.

,ó% pé% a nav abáiH
ój %el men gésnelle za

Hiába van a szép szó,
az ellenség nem lesz jó

nál%oro za sé óL
(nájpala ajálubaf %upózE)

11333

Ló és az oroszlán
(Ezópus fabulája alapján)

32

,nál%oro "e ttel ggA
;at"ahle ejere
,zohól a "emadO
.anlov sovro ahtnim

Agg lett egy oroszlán,
ereje elhagyta;
Odamegy a lóhoz,
mintha orvos volna.

ól a iremsileF
,tágássiprut ramah
:iréq arra tréze S
.táklá% "e iq nozzúh

Felismeri a ló
hamar turpisságát,
S ezért arra kéri:
húzzon ki egy szálkát.

nál%oro za si "eM
;nagodlob "an artáh
,ól a "ú ajgúrgeM
.nanno dala%le "oh

Megy is az oroszlán
hátra nagy boldogan;
Megrúgja úgy a ló,
hogy elszalad onnan.

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 9.

,e'nere% ój sé %onog a ráj wnüleV
evtígesgem tatluromo! a wnüjlé

Velünk jár a gonosz és jó szerencse,
éljünk a nyomorultat megsegítve

ráma% a gem óL
(nájpala ajálubaf %upózE)

114

Ló meg a szamár
(Ezópus fabulája alapján)

52

larráma% sé lavóL
;er"eh a "em t%arap
,lüklén rehet ól A
.evlehretgem ráma%

Lóval és szamárral
paraszt megy a hegyre;
A ló teher nélkül,
szamár megterhelve.

lótól a réq ráma°
;tegéstíges siq "e
:gem ajpaq men rokiM?
.tezgév a iréle

Szamár kér a lótól
egy kis segítséget;
'Mikor nem kapja meg:
eléri a végzet.

rebme za ajkartÁ
;arátáh ól a dnim
,ttetíges men "oh ,ő S
.ajnáb si no"an rám

Átrakja az ember
mind a ló hátára;
S ő, hogy nem segített,
már nagyon is bánja.

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. december 27.

:asros a za wan%onog A
abój immes t%ér tehev men

A gonosznak az a sorsa:
nem vehet részt semmi jóba

acrah wadav sé waradaM
(nájpala ajálubaf %upózE)

1111333

Madarak és vadak harca
(Ezópus fabulája alapján)

34

waradam sé wadav A
;wenzöktügem re%"e
,tü totráp révened A
.tekő aj"ahtto sé

A vadak és madarak
egyszer megütköznek;
A denevér pártot üt,
és otthagyja őket.

wire!gem waradam A
;wenkürézev tsas a
,wantara si tladaiD
.wennehiple nátza

A madarak megnyerik
a sast vezérüknek;
Diadalt is aratnak,
aztán elpihennek.

trévened ólurá zA
;a%%iv wájdagof men
,tehlüper lejjé trézE
.ahos lángálivpan

Az áruló denevért
nem fogadják vissza;
Ezért éjjel repülhet,
napvilágnál soha.

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. október 17.

,téttet ikráb tá ajlodnoG
Xtét%ev sám a ajraka en s

Gondolja át bárki tettét,
s ne akarja a más vesztét!

bmalag sövrö za sé %áradaM
(nájpala ajálubaf %upózE)

11114

Madarász és az örvös galamb
(Ezópus fabulája alapján)

54

tobmalag sövrö náF
,angof %áradam "e
nabnoza nebzöktÚ
.aró"íq "e pélár

Fán örvös galambot
egy madarász fogna,
Útközben azonban
rálép egy kígyóra.

ó"íq a lóbú%%oB
,ajparahgem no"an
nebzöq %áradam A
:arkava% ?+i dakaf

Bosszúból a kígyó
nagyon megharapja,
A madarász közben
fakad ily' szavakra:

sá+ava! !ége% ,nÉy
,matraka inatrá
wansám avsá temreV
Y .magam metseeleb

„Én, szegény nyavalyás
ártani akartam,
Vermet ásva másnak
beleestem magam. ”

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. december 27.

náma+of etelé soko zA
náráq sám a lunat gidnim

Az okos élete folyamán
mindig tanul a más kárán

akór a sé ráma% ,nál%orO
(nájpala ajálubaf %upózE)

Oroszlán, szamár és a róka
(Ezópus fabulája alapján)

111334

73

,nál%oro za wi%ádaV
;akór a gem ráma%
tsázot%o nátu !ámká`
.arólotnof wen%ev

Vadászik az oroszlán,
szamár meg a róka;
Zsákmány után osztozást
vesznek fontolóra.

,ráma% a t%o wenőslE
;ajba% erkőlne"e s
,nál%oro za tídro mÁ
.arkotlof ajtagga% s
akór a wannál%orO
,irém nebbevőb rám
,gem idréq _ Yttotínat iQy
YXin * tti metet a zey

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

Elsőnek oszt a szamár,
s egyenlőkre szabja;
Ám ordít az oroszlán,
s szaggatja foltokra.
Oroszlánnak a róka
már bővebben méri,
„Ki tanított” – kérdi meg,
„ez a tetem itt ― ni!”

Égeraracsa, 2006. október 9.

,inzíb lleq men nabkava% wa~
Xinlétí lleq lóbtlúm tővöj

Csak szavakban nem kell bízni,
jövőt múltból kell ítélni!

akór a sé nál%orO
(nájpala ajálubaf %upózE)

1113333

Oroszlán és a róka
(Ezópus fabulája alapján)

43

,nál%oro "e ttel geteB
;nakos wáttagotál
le tnem men akór a mÁ
.nav aglod "oh ,lazza

Beteg lett egy oroszlán,
látogatták sokan;
Ám a róka nem ment el
azzal, hogy dolga van.

tetevöq nál%oro zA
,lellével "e ttödlüq
tájtárab a etrékgeM
.le nejnem "oh ,arra

Az oroszlán követet
küldött egy levéllel,
Megkérte a barátját
arra, hogy menjen el.

akór a erégéstneM
:iken tlo%aláv "ú
,mo! tezev ,dázzoh ,eb wa~y
Y .immes gem ,delőt ,iq

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Mentségére a róka
úgy válaszolt neki:
„Csak be, hozzád, vezet nyom,
ki, tőled, meg semmi. ”

Égeraracsa, 2004. október 17.

,wenrebme za 'ánat a woS
Xweniknednim ””ih en edmá

Sok a tanács az embernek,
ámde ne higgy mindenkinek!

egrez a sé nál%orO
(nájpala ajálubaf %upózE)

1112334

nokálki%őq egrez "E
,nasagam no"an ,llá
,nál%oro "e ráj arrA
:nassal ázzoh lé%eb s
,deken tnel ,tti anlov bboJy
;nesékéb léntehlé
,zív sé űf géle tti naV
Y .nnefado tnim ,"ú men
:egrez a ár lo%aláV
,ménnet si gem nálaty
,walántahdut lovát aH
Y .né delőt wotrat trem

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

Oroszlán és a zerge
(Ezópus fabulája alapján)

78

Egy zerge kősziklákon
áll, nagyon magasan,
Arra jár egy oroszlán,
s beszél hozzá lassan:
„Jobb volna itt, lent neked,
élhetnél békésen;
Van itt elég fű és víz,
nem úgy, mint odafenn. ”
Válaszol rá a zerge:
„talán meg is tenném,
Ha távol tudhatnálak,
mert tartok tőled én. ”

Égeraracsa, 2006. október 9.

:temle"eq da "an wa'meN
tehtíges si i'iq a

Nemcsak nagy ad kegyelmet:
a kicsi is segíthet

rége za sé nál%orO
(nájpala ajálubaf %upózE)

Oroszlán és az egér
(Ezópus fabulája alapján)

11113

14

nehip nál%oro "E
,nabáké!rá af dlöz
wansoktuf weregE
.namádiv nátáh a

Egy oroszlán pihen
zöld fa árnyékában,
Egerek futkosnak
a hátán vidáman.

,dav "an a le%enleF
;ajpakle teki"e
,!ége% görö!öq ,ríS
.aj"ah intuf tréze

Felneszel a nagy vad,
egyiket elkapja;
Sír, könyörög szegény,
ezért futni hagyja.

tnál%oro za ro%sáM
;ajgofgem létöq "e
,rége za gár s nöj eD
.arjú %el daba% "í

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Másszor az oroszlánt
egy kötél megfogja;
De jön s rág az egér,
így szabad lesz újra.

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

:név s újfi raka tój ráB
nélbeq a tegnelem tzag

Bár jót akar ifjú s vén:
gazt melenget a keblén

ó"íq a sé t%araP
(nájpala ajálubaf %upózE)

112

:sevűmdlöf "e lel tó"íQ
;neverem wi%kef nabóh
,i%ivazah evévleF
.ne+ehzűt itígelem s

Paraszt és a kígyó
(Ezópus fabulája alapján)

7

Kígyót lel egy földműves:
hóban fekszik mereven;
Felvéve hazaviszi,
s melegíti tűzhelyen.

lőtgelem a ó"íq A
,rét er%é nassal-nassal
ajparah téjővetóJ
.tréttetój a lóbáláh

A kígyó a melegtől
lassan-lassan észre tér,
Jótevőjét harapja
hálából a jótettért.

,wnürebme za %el sú%%oB
:no"an ?+o wi%garahgem s
,gof totob nabájramaH
.no"a tza itü lazza s

Bosszús lesz az emberünk,
s megharagszik oly' nagyon:
Hamarjában botot fog,
s azzal üti azt agyon.

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. szeptember 10.

,inre!gem raka takos ikA
it%evle si teseveq a za

Aki sokat akar megnyerni,
az a keveset is elveszti

aru za gem t%araP
(nájpala ajálubaf %upózE)

11234

nebvé nednim t%arap ój "E
,takámla wanáru %iv
,támla za rú za itere°
:taráv men nátza tréze

Paraszt meg az ura
(Ezópus fabulája alapján)

67

Egy jó paraszt minden évben
visz urának almákat,
Szereti az úr az almát,
ezért aztán nem várat:

lőbéjtreq rebme !ége% A
tős ,táf a ajtazohle
:ebéjtreq a itetlütÁ
.tö'lömü" tto nejmeret

A szegény ember kertjéből
elhozatja a fát, sőt
Átülteti a kertjébe:
teremjen ott gyümölcsöt.

,sődi no"an rám af a mÁ
;dará%iq ramah"e sé
,rú za téttet ajnáb-ajná°
.takámla tehe men trem

Ám a fa már nagyon idős,
és egyhamar kiszárad;
Szánja-bánja tettét az úr,
mert nem ehet almákat.

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. október 9.

′Kinek ′mije van: ajándék,
azzal meg is elégedjék

,wédnája :nav ejim? weniQ?
wéjdegéle si gem lazza

elümelüf a sé aváP
(nájpala ajálubaf %upózE)

1234

Páva és a fülemüle
(Ezópus fabulája alapján)

66

wan!o%%anetsi ónúJ
,aváp a %et t%anap
mes iknes názagi "oH
.aráva% a le"if

Júnó istenasszonynak
panaszt tesz a páva,
Hogy igazán senki sem
figyel a szavára.

tálad elümelüf A
,gilegger wájtagllah
tájgnah tdeker ő za mÁ
.witeven ttünednim

A fülemüle dalát
hallgatják reggelig,
Ám az ő rekedt hangját
mindenütt nevetik.

ónúJ tő ajlat%agiV
:ajloros "oh ,lazza
,nav ajgnah wan!ágola~
.allot seké iken

Vigasztalja őt Júnó
azzal, hogy sorolja:
Csalogánynak hangja van,
neki ékes tolla.

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. október 9.

lemmelerés dogású%%oB
legge% tege% :ótahtí"ó"

Bosszúságod sérelemmel
gyógyítható: szeget szeggel

a+óg a sé akóR
(nájpala ajálubaf %upózE)

11233

tá+óg a akór "E
;ajvíh aráro'av
,gíh trem ,tza ajdut meN
.a+óg a inde%lef

Róka és a gólya
(Ezópus fabulája alapján)

27

Egy róka a gólyát
vacsorára hívja;
Nem tudja azt, mert híg,
felszedni a gólya.

,rádam a ille"é°
;elev tnétröt ima
tákór a ajvíhgem S
.ebgésgédnev si ő

Szégyelli a madár,
ami történt vele;
S meghívja a rókát
ő is vendégségbe.

:lalát ebgevü "aN
;talaf ój a nav tto
,wikallój ő gímA
.daram sehé wnákór

Nagy üvegbe tálal:
ott van a jó falat;
Amíg ő jóllakik,
rókánk éhes marad.

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 9.

Ahol az erő már elhalt,
ott az ész arat diadalt

,tlahle rám őre za lohA
tladaid tara %é za tto

ű+eseq a sé akóR
(nájpala ajálubaf %upózE)

111124

aják'aif akór A
;ado-edi soktuf
,ű+eseq a ajtálgeM
.ajpaklef nasro" sé
,ebék%éf a i%ivleF
:akór a görö!öq
YXtamaif a le dsá'oBy
YXalór tehel mes ó°y
:akór a zoh ta=araP
;táf a integégem
,ű+eseq a dejigeM
.táif ajdaa%%iv s

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Róka és a keselyű
(Ezópus fabulája alapján)

59

A róka fiacskája
futkos ide-oda;
Meglátja a keselyű,
és gyorsan felkapja.
Felviszi a fészkébe,
könyörög a róka:
„Bocsásd el a fiamat!”
„Szó sem lehet róla!”
Parazsat hoz a róka:
megégetni a fát;
Megijed a keselyű,
s visszaadja fiát.

Kispest, 2005. december 27.

,da men toglod gá%ój !ávoS
takodnog zoko nerévöq

Sovány jószág dolgot nem ad,
kövéren okoz gondokat

té!em a sé akóR
(nájpala ajálubaf %upózE)

11113333

,akór "e ttel !ávoS
;ttezehé wa'negi
,tármaq "e tlel ergéV
.tekél "e nálaf sé
,tto%ámeb nezeheN
;ettötlötgem tásah
:atzorátah si lE
.előleb wi%ámiq
,nesér a iq tréf meN
;attál gem té!em "e
:ttoda si to'ánaT
YXarjú don"of lleq ely

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Róka és a menyét
(Ezópus fabulája alapján)

44

Sovány lett egy róka,
igencsak éhezett;
Végre lelt egy kamrát,
és falán egy léket.
Nehezen bemászott,
hasát megtöltötte;
El is határozta:
kimászik belőle.
Nem fért ki a résen,
egy menyét meg látta;
Tanácsot is adott:
„le kell fogynod újra!”

Égeraracsa, 2004. október 17.

:giám i%et tza sátál iroka" A
wiláv ássáko% za ,ttotrat lőtima

A gyakori látás azt teszi máig:
amitől tartott, az szokássá válik

nál%oro za sé akóR

Róka és az oroszlán

(nájpala ajálubaf %upózE)

(Ezópus fabulája alapján)

11124

58

tétset wannál%orO
,etremsi men akór
temleléf ttegetteR
.enneb za "í ttetleq

Oroszlánnak testét
róka nem ismerte,
Rettegett félelmet
keltett így az benne.

,előle ttotuflE
;attálgem rokima
re%téq tllá% abánI
.agásrotáb "an a

Elfutott előle,
amikor meglátta;
Inába szállt kétszer
a nagy bátorsága.

ro%damrah "oh mÁ
,elev ttozoklálat
sé ázzoh tnemadO
.ettötnö%öq nartáb

Ám hogy harmadszor
találkozott vele,
Odament hozzá és
bátran köszöntötte.

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. december 27.

dnomtnelle "oh ,me%ih meN
dnog wos a lánságo"ar

Nem hiszem, hogy ellentmond
ragyogásnál a sok gond

ól a sé ráma°
(nájpala ajálubaf %upózE)

112334

il"iri ráma% "E
:té+eh a wanól a
,llá neb+eh"e ól A
.téhret ajdroh gem ő
,úrobáh a rötiQ
;abdah rám ól a "em
,inadroh lleq trebmE
.albaz nabájá% a s
;tehlüsebes si geM
:ráma% a tjahóslef s
,netsI ,deken aláHy
YXráv men sros ne+i már

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

Szamár és a ló
(Ezópus fabulája alapján)

77

Egy szamár irigyli
a lónak a helyét:
A ló egyhelyben áll,
ő meg hordja terhét.
Kitör a háború,
megy a ló már hadba;
Embert kell hordani,
s a szájában zabla.
Meg is sebesülhet;
s felsóhajt a szamár:
„Hála neked, Isten,
rám ilyen sors nem vár!”

Égeraracsa, 2006. október 9.

,nabgásasrát %onog robmáj "e nav aH
armolatuj ótlém ttü"e lakkoza

Ha van egy jámbor gonosz társaságban,
azokkal együtt méltó jutalomra

wavrad a sé őtevótná°
(nájpala ajálubaf supózE)

Szántóvető és a darvak
(Ezópus fabulája alapján)

34

60

rebme őtevótná% "E
,wanádpa' tí%éq trőt
waradam a iken treM
.wanzoko takoráq

Egy szántóvető ember
tőrt készít csapdának,
Mert neki a madarak
károkat okoznak.

si a+óg "e s dúl ,uraD
,abóláh a lüreq
YXle jdegne ,wo"av neltéVy
.a+óg a görö!öq _

Daru, lúd s egy gólya is
kerül a hálóba,
„Vétlen vagyok, engedj el!”
– könyörög a gólya.

,levibböt a látlov ttOy
;tekő matgof rokim?
,si deken lleq donlokaL
YXdetrégem ,melémer

„Ott voltál a többivel,
'mikor fogtam őket;
Lakolnod kell neked is,
remélem, megérted!”

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. december 27.

:taráv gidda wa' ó% ój A
tanáb lef tláv tsédekretsem

A jó szó csak addig várat:
mesterkedést vált fel bánat

wóláglo% a sé !o%%anéV

Vénasszony és a szolgálók

(nájpala ajálubaf %upózE)

(Ezópus fabulája alapján)

12334

wan!o%%anév "e tloV
,a!ál óláglo% bböt
tekő it%erbéleF
.aráva% sakaq a

76

Volt egy vénasszonynak
több szolgáló lánya,
Felébreszti őket
a kakas szavára.

,táknum wos a wátnU
;watlov si wátsul ed
tsakaq a wétlögeM
.wantahla :návlodnog

Unták a sok munkát,
de lusták is voltak;
Megölték a kakast
gondolván: alhatnak.

lallálah a edmÁ
,immes ttozotláv men
aráva% wu!o%%A
.inleq nabbároq lleq

Ámde a halállal
nem változott semmi,
Asszonyuk szavára
kell korábban kelni.

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. október 9.

Kis magyarázat a versekhez
A mottók

– (általános gondolatot kifejező tömör idézetek) valamilyen módon kapcsolódnak az alapgondolathoz. Az aláírás nélküliek saját alkotások.
(mítosz → hitrege, legenda → csodarege, epigramma → velőske)

Népmese
Néprege
Hitrege
Csodarege
Monda

–
–
–
–
–

a nép ajkán született, vagy külföldről átvett elbeszélés.
valóságos személyhez vagy tárgyhoz kapcsolódó meseszerű történet.
a világ keletkezéséről, természeti jelenségekről szóló olvasmány.
Istenhez, Jézushoz, szentekhez és csodákhoz fűződő (olvasandó) esemény.
népi emlékezeten alapuló történelmi valóságot feldolgozó hagyomány.

A mottóknál feltüntetett nevek magyaros változata:
Karl Immermann – Immermann Károly,
Cesare Lombroso – Lombroso Cézár,
Lothar Kusche – Kusche Lotár,
Raymond Smullyan – Smullyan Rajmund,
Francis Bacon – Bacon Ferenc,
Charlotte Brontë – Brontë Sarolta,
Małgorzata Musierowicz – Musierowicz Margit,
Oscar Wilde – Wilde Oszkár,
Bo Carpelan – Carpelan Bodó,
Johannes Lehmann – Lehmann János,
Claudia Graf – Graf Klaudia,
Enrico Castelnuovo – Castelnuovo Henrik,
Su Towsend – Towsend Zsu' ,
Grazia Deledda – Deledda Grácia,
John Muir – Muir János,
Frances Elisa Hodgson – Hodgson Franciska Eliza,
Roland Gööck – Gööck Lóránt,
Francesco Petrarca – Petrarca Ferenc,
Heinrich v. Ofterdingen – Ofterdingen Henrik,
Immanuel Kant – Kant Immánuel,
Walter Sperling – Sperling Valter, Guy de Maupassant – Maupassant Vitus,
Eliška Horelova – Horelova Eliza, Camille Flammarion – Flammarion Kamill,
Jerome K. Jerome – Jerome Klapka Jeromos,
William Blake – Blake Vilmos,
Johann Wolfgang v. Goethe – Goethe W. János,
Otto v. Bismarck – Bismarck Ottó,
Vlagyimir Maskov – Maskov Vladimir,
Eric Linklater – Linklater Erik,
Dimitar Korudzsiev – Korudzsiev Demeter, Theodor Fontane – Fontane Tódor,
Marlene Dietrich – Dietrich Marléne,
Henry van Dyke – Dyke Henrik,
Stephen Leacock – Leacock István,
Friedrich v. Schiller – Schiller Frigyes,
Luigi Capuana – Capuana Lajos,
William Wordsworth – Wordsworth Vilmos,
Conrad Ferdinand Meyer – Meyer Konrád Ferdinánd, Robert Frost – Frost Róbert,
Hans Christian Andersen – Andersen Jani Krisztián,
Victor Hugo – Hugo Viktor,
Antonín Rükl – Rükl Antal, Henry-Frederic Amiel – Amiel Henrik Frigyes,
Oliver Wendell Holmes – Holmes Olivér Vendel,
Stanisław Lem – Lem Szaniszló,
Robert Musil – Musil Róbert,
Charles Robert Darwin – Darwin Károly Róbert,
Heinrich Heine – Heine Henrik, Paul Valéry – Valéry Pál, Karl May – May Károly,
Etienne Rey – Rey István,
Joanna Kathrin Rowling – Rowling Johanna Katalin,
Joseph Joubert – Joubert József,
François Villon – Villon Ferenc
Jonathan Swift – Swift Jónás,
Louis Bromfield – Bromfield Lajos,
Giuseppe Mezzofanti – Mezzofanti József,
Franz Jahn – Jahn Ferenc,
Henri Bergson – Bergson Henrik,
Josef Klepešta – Klepešta József,
John Keats – Keats János, Miguel Cervantes Saavedra – Cervantes Saavedra Mihály,
Christian Morgenstern – Morgenstern Krisztián, Otto Jespersen – Jespersen Ottó,
Pedro Calderón de la Barca – Barca Calderón Péter, Jules Renard – Renard Gyula,

1

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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