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Ajánló  

Szemelvények  

Borhidi Attila ajánlásából a 2019. évi kötethez 
 

Ahogy haladunk előre a számunkra kijelölt vagy 

általunk választott úton, amelynek minden kövét nap-nap után 

mi rakjuk le magunk előtt, megszoktuk, hogy az útjelző táblákat 

és a határköveket később rakja majd le utánunk az emlékezet. 

…. 

 Egy friss alkotó elme számára a nyugdíj csak szerény 

ellátmány, de nem életforma. Szabó T. Attila megkereste és 

megtalálta a pihenés alkotó éveit megalapozó és inspiráló 

környezetet. A hegyes székelyföldi tájak helyett a lankás 

pannon környezet szerény melegét. Így cserélte fel a Székely 

Havasok szirtjeit, az Egyeskő fenséges mészkőtornyait a Somló 

hegy bazalt oszlopainak orgonasípjaival, s a magashegyi rétek 

fénylő zöld gyepét a domblábat borító szőlőskertek szemet-

lelket gyönyörködtető harmóniájával. És innen küldi versbe 

szőtt gondolatait, – fénnyel írt naplójában – életről, és a 

természet szépségéről.  

… 

 Számomra nagy öröm és megtiszteltetés, hogy 

bábáskodhatok azon, hogy közkinccsé legyenek Szabó T. Attila 

alkotó kedvének aktuális virágai, a Sztatilla Stúdió fénnyel írt 

naplójának gyöngyszemei, hogy élvezhessük a szerző azon 

képességét, hogy minden témájáról hihetetlen könnyedséggel ír 

formailag és zeneileg tökéletes verseket, – mint akár a kövi 

foszlárról – mindig elgondolkodtató, olykor súlyos üzenetekkel, 

olykor kedvesen ironikus felhanggal. … .  

 

Pécs, 2020. 05. 07.       

Borhidi Attila  
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A 2020-as év Képtelen Strófáiról 

2020 novemberében – ráadásul „stílusosan” éppen 

pénteken és 13-án – találkozhattam volna először a személyesen 

a SARS-Cov-2 vírus RNS-be zárt genetikai üzenetével … 

anélkül, hogy sejtelmem lehetett volna róla a somlóhegyi 

szőlőben. A csodával határos módon megúsztam a fertőzést. De 

a Sors felemelte az ujját és figyelmeztetett: a hírvivő 

(messenger) mRNS parányi genetikai üzenete bármikor 

beleszólhat az életembe. Érthető, ha a 2020. év napi 

eseményeinek, hangulatainak a dokumentálása során a 

COVID-19 ismételten felbukkan. De kísért itt sok egyéb is, ami 

meghatározta az elmúlt év napjainak hangulatát, eseményeit. 

Akárcsak 2019-ben, a 2020-as év Képtelen Strófái sem 

jelentenek válogatást az események és hangulatok között. Ami 

egy adott időben írásban rögzült, az bekerült a naplóba. A 

digitális kapcsolattartás viszont lehetővé tette a hangulatok 

gyors megosztását barátaimmal, akik gyakran rá is 

hangolódtak ezekre a gondolatokra … és így a napló 

„társszerzőivé” váltak. Kialakult a Digitális Népi Költészet 

(DNK) új műfaja, igazolva rímes beszéd igényét és továbbélését 

a kibertérben. Ilyenformán @ (Szabó T. Attila, Balatonfüred) 

mellett a kötet társszerzőjévé vált: Csábor: Csáti Gábor, 

Nagyvárad; Posgay Ildikó, Budaörs; Szil v. SzIL: Szabó István 

Lajos, Keszthely; Sztanna: Szabó T. Anna, Budaörs; Sztáron: 

Szabó T. Áron, Budaörs; Tasi: Szász István Tas, Leányfalu és 

főként Tsamu azaz Török Sándor alias Samu Kovásznáról (lásd 

még: Török Samu, 2021, Csak úgy. lóhátról. Brassói Lapok 

KK, Brassó.)  
Köszöneti illeti ezért Valamennyiőjüket. 

Balatonfüred, 210110; @ 
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Világvallások dinamikája 

 

Tartós érték csak az 
 ADAT. 

Spekulálni?  
Rossz feladat. 

 

Mi volt? mi van? és mi lesz? 

Elemezni ennyit tesz. 

 

Múltból sarjad a jövő. 

Nem kell ide nagymenő. 

 

Nézz a csatolt videóra. 
Közben gondolj csak a  

JÓRA! 

 

(Tudjuk, mit tett itt az iszlám.) 

Ha spekulálsz, ne számíts rám! 
 

200101*191229:22.56, BFüred, @ 

 

Forrás: Animated presentation, religions in the world 1948-2019 
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Múltunk jövője 

a  

Jelen 

 

Valamikor, hatvan éve,  

mi voltunk fiatalok. 

Mondták: mienk a jövendő.  

De erre ki hallgatott? 

 

Rögzítettem, hogy a múltam  

jövője mindig a jelen! 

s ez épp elég ok is arra,  

hogy a jövőm 

jó legyen! 

200106, BFüred, @ 
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Édesapánk 114. születésnapjára 
Kedves Bátyám! 

Ma van Édesapánk 114. születésnapja. 

Szeretettel gondol Rád 2020. jan. 12-én,  

Budaörsön 20:50-kor, Áron  

 
Édes Öcsém! 

Ünnep van, bár üres a „szék” itt és Budaörsön. 

Köszönöm, hogy emlékeztél; tűnődjünk a sorson. 

Ünnep van, amit ő adott. Minden magyar kapta. 

Ő adott és Bartók Ida, az Ő Édesanyja. 

Felütöttem a Kiber-Tárt. Rákerestem: ünnep*: 

http://emsz.db.iif.hu/cgi-bin/emsz.cgi  

a kedvedért, Édes Öcsém, ide írtam mindet. 

Megnéztem a nyomtatottat (a Tárt mi ott a „térben”). 

https://mek.oszk.hu/08300/08370 

(mek.oszk.hu/08300/08370/pdf/index.html) 

Itt már bővebben adatolt. (Ott, kezed ügyében!). 

Nem is régi az ünneplés. Nincsen 400 éves. 

Ónod, Patak, Kassán voltak korán ünnepségek. 

Ünnep van, bár üres a „szék” itt és Budaörsön. 

Köszönöm, hogy emlékeztetsz.  

Tűnődjünk a sorson. 
Szeretettel gondol Rád 

Attila bátyád! 
200112:22.10, BFüred, @ 

http://emsz.db.iif.hu/cgi-bin/emsz.cgi
https://mek.oszk.hu/08300/08370
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Mi is ez az „ÉLET”? 

Információ, csúcsformációban.  

Túllépve a fizikán és a kémián. 

 

Az agyadban most van éppen ott a csúcson.  

Paradox, hogy mégsem érted ám. 

 

Élet: az biztos, nem csak földi. Az Élet: Kozmikus Csoda. 

Élet: az csak itt, a Földön biztos. Az Élet: Világok Vándora. 

 

Élet: a Testet Öltött Szellem. Az Élet: Önszervező Anyag. 

Élet: allélekből születő Lélek. Az Élet titka önmagában van. 

 

Valami, ami nem anyagi. Mert a lényege anyagtalan. 

Élet: csak egy testben élhet. Ha az pusztul, elszáll nyomtalan. 

 

Élet: az anyagtalan Lélek. Az Életet éled, de nem értheted. 

Élet: a Testformáló Gének. Az Élet: öröm, hogy megélheted. 

 

Információ, csúcsformációban.  

Túllépve a fizikán és a kémián. 

 

Agyamban most ért fel a csúcsra.  

Paradox, hogy mégsem értem ám. 
 

200123:11.00; BFüred, @ 
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Attila * Decebal * Mózes 

 
Attila. Decebal. Mózes. 

Csak a mondákban hinni? 

Jó ez? 

 

Decebal, Mózes, Attila. 

Legenda, legenda, legenda. 

 

Mózes, Attila, Decebal. 

Azt hallják, aki jól kiabál. 

 

A hunok, avarok, magyarok. 

Köröttük sok homály kavarog. 

 

Trák, dák, görög és római. 

Róluk is sok mindent hallani. 

 

A Tóra? A Korán? Biblia? 

Mi a hit? Mi monda? 

Legenda? 
 

200110, BFüred,  

@ 
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Búcsú Csőgör Zsuzsától …  

(ismeretlenül) 

 

Minden halál megdöbbentő. Elmúlik egy élet. 

Legszomorúbb fiatalon megérni a véget. 

 

Tragikus a sorrendcsere. Lány előzi anyját. 

Istenem! Ezt az Angyalok vajon miért hagyják? 

 

Kedves Emese és András!  

Elhagynak a szavak! 

…. 

Egy emlékhely, Budaörsön, 

még gazdagabb marad. 

… 

Szerető együttérzéssel, 

  

Balatonfüredről, 
2020. jan. 13-án 

sz.t. attila 
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A holló  

 

„Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket 

a gyűlöletvalamiket, ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a 

mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik, akkor 

ott marad egy rémisztő képződmény középen: ezek a fehér, 

keresztény, heteroszexuális férfiak” 
www.msn.com/hu-hu/hirek/politika/„mi-heterók-vagyunk-ti-meg-buzik”/ar-

BBZuvDX?ocid=spartandhp 

 

 
Ez történik akkor, amikor  

felülre kerül az, ami „nieder”. 

 

Rivaldafénybe került most, 

mit őrölt eddig a „müller”. 

 

Nem tehet erről a holló. 

 Nem tud mást. Csak károg. 

 

Örvend a molnár, ha  

egyre mélyebb az árok. 

 
200131; BFüred; @ 

 

 

 

  

http://www.msn.com/hu-hu/hirek/politika/
http://www.msn.com/hu-hu/hirek/politika/
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Ne arra figyelj 
 

Ne arra figyelj, 

hogy mit írnak,  

hanem arra, hogy  

„Miért?”. 

 

Azért 

aggódnak-é, aki betört,  

vagy azért, akit  

a kár ért? 

 

Abszurd a helyzet: 

Európa nem a sértőt,  

de a sértettet bünteti. 

Öt év múltán is  

erről írnak. 

Miért?  

 

Ezt 

kellene  

megérteni! 

 
200206:09.24, BFüred, @  
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Morituri te salutant 

 
 Rácz Jánosnak, a balatonfüredi 

Trianon-centenárium kapcsán 

szeretettel 

Ó 

Salve! 

Köszöntelek! 

Mindig öröm, ha olvaslak. 

 

Köszönöm, hogy megosztottad velem elkeseredésedet.  

Nem tudtam az eseményről. Bánom, hogy nem voltam Veled. 

A kolozsvári Református Kollégium 1956-os évfolyamának a 

végzettjeként egy díjalapításon dolgozom. 

A díj neve "1527 * Gyűjtsd a tudást * 2027".  

Mottóját a szinérváraljai Sylvester János írta anno 1527. 

Tudod. 

 

"Nem feledkeztünk meg 

Kollégiumuk 100 romániai évéről sem". 

Látod, kedves János? Ezt kellene valójában idén ünnepelni. 

Egy 8 európai országot belülről jól ismerő magyar nemzetet. 

 

És természetesen ennek a "halottait". Ahogy lehet. 

Salve Caesar! Morituri te salutant! 

 

De ma "közhely ... a szülőföld" 

A 100 romániai év. 

Fél életem. 

Salve. 

 
 

200220; BFüred, @ 
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Ami reménytelen volt 

 

Ami reménytelen volt minden világszervezet számára … 

azt egy hét alatt elérte egy szervek nélküli szervezetecske, 

a devolúció koronás királya: a koronavírus. 

 

„Eltűnt az égről napi 13.000 repülő” 

Napi 13.000 sugárhajtású behemót! 

 

Egy Boeing 747-es, egy útra, kb. 300.000 liter kerozint tankol. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Boeing_747 

13.000 sugárhajtású 3 milliárd 900 millió litert. 

 

És ha ez most egy kissé túlzó számítás … a fele is sokkoló. 

Mert ez csak az, amennyivel kevesebb „szemét” kerül a 

sztratoszférába. Nem az okos emberek, hanem egy parányi 

vírus miatt. 

 

A New York Times interaktív grafikájából tudom ezt 

(érdemes a fenti UgRóLapra, URL-re itt most rákattintani). 

Ami reménytelen volt minden világszervezet számára, 

azt egy hét alatt elérte egy szervek nélküli szervezetecske: 

„Eltűnt az égről napi 13.000 repülő” 

Napi 13.000 sugárhajtású 

behemót. 

 

Kis vírus-tuskó borított hatalmas égi szekereket! 

 
200224; BFüred; @ 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
https://www.nytimes.com/interactive/2020/02/21/business/coronavirus-airline-travel.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
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Az angolok sokra vitték 

A British Boardcasting Corporation 

mai hungarofób adásának margójára 

 

Az angolok sokra vitték … De hogy születtek meg a… briték? 

Iskolában, agy-nevelve mit tanulhat sok skót gyermek? 

Mit az ír? És mit a walesi? Az ausztrál? Újzélandi? 

A kanadai és a jenki? Mitől lett Mindenki: Senki? 

Csak kérdezek. Mért haragszol? 

Mitől beképzelt az ANGOL? 

Vesztett csatákról tanultak? 

Törölték az angol múltat? 

Csak a normann? A francia? 

Mert, ugye, az angol: buta? 

Egy se büszke magára? 

Figyeltél az orrára? 

Nincs Kultúrkampf? 

Nincs is brit hit? 

Nincs is angol? 

Ez mind brit 

itt? 

Régi a dal: 

Eltörölni? 

Múltat? 

Végképp? 

Ó,  

BBC! 

Tehát 

végképp! 

Ez a 

Vég 

Kép 

? 
 200225:12.27; B.Füred, @ 
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Nyuggerkorszak 
Egy kor- és kórtünetről 

unokáimnak 2020-ban 

 
Nemzés, nemzett, nemzedék: 

a fogalom él-e még? 

Él e helyett egy friss mém: 

OK BOOMER. 

Ez elég! 

Ez egy kezdet? 

Vagy a VÉG? 

Lehányom az apámat? 

Fumigálom anyámat? 

Leszarom a nagyapám? 

Leköpöm a nagyanyám? 

Meg kéne már halnia? 

Sikk a kakafónia. 

OK BOOMER 

a családban? 

Lakásomban 

meg ne lássam! 

OK BOOMER! 

Nem elég? 

Ez nem kezdet. 

Ez a VÉG. 
 

200206:07.52; BFüred, @ 

 
https://alfahir.hu/2019/12/21/ok_boomer_x_generacio_y_generacio_z_generacio_alf

a_generacio_generaciok_ageizmus  

https://www.oprahmag.com/entertainment/a30088631/ok-boomer-meme-explained/ 

“OK boomer” isn’t just about the past. It’s about our apocalyptic future  

  

https://alfahir.hu/2019/12/21/ok_boomer_x_generacio_y_generacio_z_generacio_alfa_generacio_generaciok_ageizmus
https://alfahir.hu/2019/12/21/ok_boomer_x_generacio_y_generacio_z_generacio_alfa_generacio_generaciok_ageizmus
https://www.oprahmag.com/entertainment/a30088631/ok-boomer-meme-explained/
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Wanek Ferenc klíma-előadására 
 

Kedves Ferenc! 

Nagy örömmel néztelek meg … 

(Csortán Ferenc révén). 

Meglepődtem, hogy milyen rég nem láttalak már én. 

 

De még jobban megörvendtem annak, amit mondol: 

milyen jó, hogy két vén róka most is egyet gondol. 

A mi Földünk klímájában csak a változás állandó, 

és ezzel az állandóval nem küzdhet halandó. 

Tanuljon a hóvirágtól (mert mást úgysem tehet), 

jó fegyvere most is csak az „alkalmazkodj!” lehet. 

 

Oh, Te Csodás Sokféleség! Erre kell vigyázni! 

Egyik? … jobban tud izzadni. 

Másik? … jobban fázni. 

 
@, BFüred, 200228: 10.04 

 
Lábjegyzet: 

Ha érdekel a tv beszélgetésem a klímaváltozásról, nézd meg: 
https://youtu.be/-u4Gvz4AVXU . 

Barátsággal, 

 Feri 

  

https://youtu.be/-u4Gvz4AVXU
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Digitális hagyatékok 

 

 
Co.: Digital Legacy Association 

 

Digitális hagyatékok? 

Milyen nyomot hagyok én ott? 

Ha benned az élet fárad, 

hol nyugszik majd ... E-véltárad? 

 

Figyeld a Távol-Keletet: 

a digitális sírköveket, 

QR-kóddal „megnyitható” 

a nagyapó és nagyanyó. 

 

Vadnyugat még a Kibertér. 

Erkölcs, jog … itt … 

semmit sem ér. 

 
200225:19.10., BFüred, @ 

 
Forrás: What happens to our online lives after we die?  

by Eva Frederick. Feb. 16, 2020 In: Science 

 

https://www.sciencemag.org/author/eva-frederick
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Nemzedékünk fele … 

 

Nemzedékünk  

fele idénre már elment …  

Maradtunk felerészt mi, „nyolcvan évesek”. 

Életidőnk egy világégést termett.  

Ötvenhatot, és fordulatokat, nem is keveset. 

 

Olvasom a Túlvilági Névsort.  

A komoly Andacs. A vidám Baczó. A fürge Bárdos. 

A méla szavú Bartha Béla. És az Igazságtól, a fenesi Bazsó. 

 

Buksa Emil, kivel együtt róttuk a Györgyfalvi utat sok-sok reggelen. 

Dénesi István és Daróczi László  

(ki, ha verekedni kell, rögtön ott terem). 

 

Fehér Feri és Felméri István (be jót beszélgettünk nem rég, Istenem!) 

Forrai és a jó Frenkel János (egy padban ültünk, hosszú éveken). 

Gebe Bíró és Girsik Attila (de ők keveset beszéltek velem). 

 

A három Csaba: Kiss, Heim és Györke. Kiss utcaszomszéd volt. 

Heimmal verekedtem (becsületbeli ügy: szidta az anyám). 

Györkére pedig úgy emlékezem, hogy huncut volt  

… és mindig vidám. 

 

Krizsán Zoli volt a nagy mesélő (újságíróként ezért vitte sokra). 

Kupa Laci csak álmában vadászott kalotaszegi ordas farkasokra. 

Kuthy Attilával a „Szenczi-Molnárban” elemistaként lettem jóbarát. 

(Druszák voltunk, együtt növekedtünk: az ilyen fiuk neve „ját”.) 

 

László Tibort az idén temették. (Túlvilág-fényt lát most vak szeme). 

Lengyel Laja tévé-szerelő volt (a felesége ritkán járt vele). 

 

Lestyán Istvánnal keveset beszéltem.  
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Annál többet szólt Magyari Miki 

(szomszédunk volt a Szondi-utcából, néha a kertből szóltam ki neki). 

 

Majtényi Albi volt a „gróf-úr”. Máthé Dani volt a „bölcs-paraszt”. 

Molnár Árpi szerette a tréfát, Nagy Ákos megvetette azt. 

 

Péter Ferencből doktorúr lett. Bakó Botonddal volt ő jóbarát. 

(Botondéknál sokat voltunk együtt. Hamar kiitta élete borát). 

 

Pünkösdi Mikit igazán csodáltam; kitartott híven régi hite mellett 

(akkor is kitartott, mikor az már nyűg volt és senkinek se kellett). 

 

Rácz Mikinek jól vágott az esze. Megfontolt volt jó Réman Dezső. 

Rőser tudta-é, hogy mit tesz, mikor németföldre vándorolt ki ő? 

 

Simon Laci és a két Lajos: Szathmáry és Szabó; az élet tűnő emlékei. 

Náluk sokkal többet volt velem Székely Ambrus és Székely Gyuri. 

 

Szele Péternél Bukarestben háltam (le is hallgattak szolgáló fülek). 

A két Tamás? Pityuval jártam („csernobil”-ról van közös cikkünk). 

 

A sor végén ott állnak Topai és Takács. Rajtuk is most győzött 

örökre a sors. Túlléptük ezzel már „a fele-pontot”  

(50% Mortality Rate). 

Osztályaink fele Túlvilági. 

Még. 

 
BFüred, 200322:18.06, @ 

jav.: 201220:16.55, szta 
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Magyari Miklós 

In memoriam  

Egy szép magyar  

névvel rövidebb a névsor, 

mit olyan büszkén mondott viselője egykor. 

Miklós… a mosolygós, a huncut Magyari… 

El kellett, el kellett hát Neked is menni?! 

Nyugodjon meg lelked,  

hol nyughelyed lelted. 

Fogadd el ezt tőlünk.  

Végső Üzenetet. 
 

2020 02. 12. Kovászna, TSamu 

 

 

Györgyfalvi út, Attila út, Piski-híd és Zrinyi~, 

Jósika~ és Hárompüspök~, Heltai~ és Szondi~; 

iskolánkból hazafelé mind ezeken jártunk … 

a Bástyában egyszer együtt csontot is találtunk. 

 

Elvesztettem egy barátot. Egy utca-szomszédot. 

Olyan friss még ez a bánat. Pedig olyan rég volt. 

Megtaposott jól az élet mindenkit itt, Miki. 

Mindig megbíztunk egymásban,  

tudtuk ám, hogy ki mi! 

 

Magyariak, Dobók, Szabók, Bortnyikok, Borbáthok. 

Velem együtt nemsokára újra együtt jártok! 

Örvendezzünk! Az lesz ám az igaz, szabad élet. 

Ugyebár, aki itt nem félt, az ott Fent sem félhet? 
 

2020.02.13; BFüred, @ 
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ha nincs 

 

ha nincs 

vonzalom csak élvezet  

hogy ha nincsen munkás kezed  

okos vagy de jellemtelen  

tudósként is embertelen  

politikusként elvtelen  

imádkozol s nem áldozol  

senkinek hasznot nem hozol  

ha csak saját hasznod vezet  

ne várj feléd nyújtott kezet 

 

200409:11.55 BFüred @ 
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Húzzuk ki a gyalogakácot 

 

Gratulálunk, kedves Tamás! 

Fidesz! Viktor! Meg az akác! 

Szőlőmben már cölöp, karó 

csakis akácfából való! 

 

Azt azért ne vegye zokon: 

tudja-é, ki kivel rokon? 

Kérdésem: csak ezt akarta? 

Az SzDSz … és a Caltha? 

 

200426, BFüred, @ 

 

Múzsa: Exner Tamás: Húzzuk ki a gyalogakácot! 

https://index.hu/belfold/2020/04/21/klimavaltozas_termeszetvedelem_fidesz_orban_vi 
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Amilyen az adjonisten... 

Ionapotioanis-nak, szomorkásan 

 
Csomortányi nem csak bátor. 

Csomortányi okos is! 

Egy bizonyos. Az, hogy mától 

szégyenkezhet Iohannis! 

 

Nyolcszáz évig itt a szászok 

lenézték a magyarságot. 

Száz év Románia alatt 

Erdélyben csak dísz-szász maradt. 

 

Ilyen-olyan iohannisok. 

Kevés érték és sok piszok. 

 

(Védjenek meg benneteket 

a nagyromán nagykövetek, 

és Ludovic Orbanok.) 

 

Szép álmokat kívánok! 
 

200509, BFüred, @ 

Forrás: Csomortányi, 2020, Üzenet Iohannisnak 
https://www.youtube.com/watch?v=Pc2eWuKRv_w&feature=emb_logoktor/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pc2eWuKRv_w&authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=Pc2eWuKRv_w&feature=emb_logo
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Egy vén barackfa halálára 

 

A szomszédban kivágták a vén barackfát, 

melyikre az erkélyről ráláttam én.  

A barackfa a szomszédé volt, de a látvány … az az enyém. 

 

Én láttam jobban a tavaszi pompát barackvirágzás idején. 

A sok mosolygó gyümölcsöt nyáron, és a lomb arany 

szőnyegét, az ősz elején. 

 

A sárgabarack, az a gyermekkorom. A szatmárhegyi kert. 

A termőfa mély, nagy szeretete, mire Nagyapám nevelt. 

 

Sárgabarack: a lekvárok királya. A legpompásabb ízű íz. 

Az ízek íze reggelire, vajaskenyéren a barackíz. 

 

A sárgabarack családtagunk. Szellemileg és testileg. 

És egy nagy botanikai rejtély. Nekem is, és bárkinek. 

Ez a barack örménybarack! (Armeniaca vulgaris!) 

Örményszilva? (Prunus armenica?) Vagy mandula? 

(Amygdalus?). A vitás csak a nemzetségnév. 

Arról, hogy „örmény” nincs vita.  

 

Örmény-barack-fám! Megsiratlak. Nem látom többé lombodat. 

Nem köszönt többé virágod, és nem láthatom, amint  

a rügyed fakad. 

 
200517:07.50., BFüred, @ 
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Világos a képlet 

 fehéren  

FEKETÉN 

 

Világos a képlet fehéren FEKETÉN. 

Kimondhatom Néktek mindjárt az elején: 

Feketékből lettünk és Feketék leszünk; 

párszázezer év volt, amíg fehéredtünk. 

 

Itt a Global Warming. Idejött Afrika. 

Reverse evolution: erről már nincs vita. 

A Fekete bőrszín = domináns allélek. 

(Nem számít szülőnem a végeredménynek.) 

 

Történelmi Dátum ez a Tegnapi Nap! 

A Black nagybetűs lett, … a white … kicsi marad. 

A kiber-változás lezajlott.  

Már tegnap. 
 

200712; BFüred, @ 

Ihletforrás: https://888.hu/feher-ferfi/mostantol-nagy-kezdobetuvel-irjak-a-fekete-
szot-a-new-york-times-ban-4260674/ 

 

 
 

 

https://888.hu/feher-ferfi/mostantol-nagy-kezdobetuvel-irjak-a-fekete-szot-a-new-york-times-ban-4260674/
https://888.hu/feher-ferfi/mostantol-nagy-kezdobetuvel-irjak-a-fekete-szot-a-new-york-times-ban-4260674/
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Egy pszichológiai breviáriumra 
Vincze-Tiszay Gabriellának 

 
Ezerkétszáz  

oldal félezer témával 

figyelmeztet arra: foglalkozz a mával! 

Hogy férfi-nő párban foganhat csak ember. 

Egyedül nem lehet … maximum csak gender. 

 

A jó stressz és dis-stressz … no meg Selye János 

(volt egyszer egy ország … magával határos). 

Világot hódító magyar gyökerű szó. 

Figyelni kell reá. Mindenkire ható. 

 

Gyermek és unoka. Születés és halál. 

Egészség. Betegség. Mindenkit megtalál. 

A lélek – allélek. Energia, anyag 

az allélek nélkül örökre holt marad. 

 

Kedves Gabriella!  

Még nem olvastalak, 

de életművednek bennem nyoma maradt: 

Nagy Lélektankönyved zsolozsmás tudomány! 

 

Brevis est vita,  

de  

longa est ars. 

Talán. 

 
 

200711; BFüred, @ 
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Csillagászhoz 

Mozdulatlan fekszem s csukott szemmel a vaksötétbe bámulok. 

Most érzem, hogy pont, a pontnál is milliárdszor kisebb vagyok. 

Talán igaz, hogy egy bolond bolygón, hol eddig otthon voltam, 

Az akaratom nem múlott csupán önmagamon, énrajtam? 

Van egy Minden és felette Mindenség, mely, ha akar örökké él, 

S ha nem hát semmivé szétrobban, s utána semmi, csak a tél. 

Anyag, erő, hit, gondolat, többé nem vagyok, 

Ha rosszul állnak, vagy ütköznek a csillagok. 

És azok a csillagok mióta s meddig bolyonganak, 

Ki parancsára fényes főnök nekik a végtelenben izzó Nap? 

És mit szól hozzá a gőgös Császár az égboltról, 

Ha megtudja a mindenségben végtelen sok hasonló trónol? 

A szemem résnyire nyitva, magam azon kapom, 

Az utcalámpa fénye remeg az ágyamon, már csak azt bámulom. 

Hát mégis ily apró az én végtelennek vélt világom… 

A titokzatos sötétbe és fénybe kalandozó félig-álmom. 

Magamra fázósan felhúzom meleg takaróm, 

Csalódottan a merész látomásban, nagyot sóhajtok. 

Aludni szeretnék, de kénytelen tovább virrasztok. 

Mi ez a Világ? Megmondják nekem a holnapok? 

Ő mondta, s csak a Jó Fejek hitték:  

Eppur si muove. Ebben bízzatok. 

Körben forgunk, és én elhiszem: Jönnek még ránk víg napok. 
Kovászna, 2020. május 30 Török Sándor 

 

 „A Csillagászhoz” margójára 

Atya. Fiú. Szentlélek. Egy Örök Igaz Isten. 

Információ. Anyag. Energia. Ez mozgat engem … itt bent. 

A lélek: allélek. Tehát az Úr: az Információ. 

Csak annyi a mi Világunk, ami agyunkkal befogható. 

Ha szétesik agyunk, ez az egész világ szétesik. 

Reménykedjünk, hogy azért kitart még … egy kicsit! 
Balatonfüred, 200530:19.52, @ 
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Öt bölcs héber… 
 

Öt bölcs héber vitatkozgat, 

minden dolog miken múlhat: 

 

Bölcs Salamon mondá vala …  

azon, hogy milyen az Agya! 

 

Azon, hogy milyen a Szíve …  

ezt volt Jézus véleménye. 

 

Ugyan kérem – mondotta Marx –  

bakfitty mind, ha üres a has! 

 

Freud professzor így hümmögött:  

… hogy mi van a lába között! 

 

Mire Einstein: fejezzék be!  

Mondtam: minden relatíve! 

 

200723:19.18; BFüred, @ 
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A gyermekek kérdezni fognak … 
AVAGY 

Mitől magyar a narancs? 

 
Mi a nép? Genetika? 

Mi a nyelv? Memetika? 

Mi a hálózatos népfejlődés? 

Mi a hálózatos nyelvfejlődés? 

Sztyeppei birodalom volt-é a 

hunok, avarok, magyarok állama? 

(Egy sztyeppei népnek volt-e otthona?) 

 

Nagyfejedelem volt-é a  

Megas Arkhon és Senior Magnus? 

(Ugye, hogy erről semmit sem tudsz?) 

Kik a honfoglaló Nagyfejedelmeink? 

(Kérdezz csak! Kérdezz csak, megint!) 

Menekülés vagy terv volt-é a honfoglalás? 

Rablás, vagy hadművelet volt-é a „kalandozás”? 

Hogy érthető meg a győztes „Pozsonyi Csata”?  

(Mikor lett valóban haza a Haza?) 

 

Ki volt Álmos nagyfejedelem ötödik utóda? 

És hol koronázták meg őt valóba’?  

Lehetett-é 1148-ban a 

hunok győzedelmes királya II. Géza? 

A Szent László herma miért éppen III. Béla? 

Nyolc ország „Magyar Butasága” mért pótolhatatlan?  

A történelem valóban ellophatatlan? 
200817:18.52; BFüred, @ 

 

Ihletforrás: http://tortenelemoktatok.hu/hirek/korai-magyar-mult-az-atdolgozott-

tortenelem-tankonyvekben-interju-szabados-gyorgy-tortenesszel-

tananyagfejlesztovel.html 

http://tortenelemoktatok.hu/hirek/korai-magyar-mult-az-atdolgozott-tortenelem-tankonyvekben-interju-szabados-gyorgy-tortenesszel-tananyagfejlesztovel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/korai-magyar-mult-az-atdolgozott-tortenelem-tankonyvekben-interju-szabados-gyorgy-tortenesszel-tananyagfejlesztovel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/korai-magyar-mult-az-atdolgozott-tortenelem-tankonyvekben-interju-szabados-gyorgy-tortenesszel-tananyagfejlesztovel.html
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Ne sírj barát 
Ne sírj barát, minden verssor tovaszáll, 

ami eltűnt nem jő vissza soha már... 

 

Ködben macska, ködben róka, 

ködben harkály, ködben móka, 

ködmönödben könyököd, 

s nincs a hegyen Főnököd. 

Építmények, ékítmények, 

szőlőfürtök, borremények, 

meg költői permetlé, 

(s szókincsedet vedd elé, 

ha követni akarod 

mit leltároz barátod.) 

Bacchus fia … Attila, 

tán csak nem volt berúgva, 

mikor mindezt versbe szedte? 

Remetéje! Szedte-vette! 

üdv. Samu 

(akit kínoz a reggeli szín-józanság) 
 

Kovásznán, 200818, 09:18-kor 

 

Köszönöm, Samukám! A strófád nem kamu ám! 

Vén Bölénynek nincs jó préri. A Vén Bölény nem reméli … 

(Ugye, tudod te is azt: józanság nem hoz vigaszt!). 

Megiszom én naponta a negyed liter boromat, 

ami minden borús agyat hatásosan borogat! 

Szeretettel, 
 

BFüredről 200818,11:07-kor @ 

  



39 

 

 

Béreljünk egy hétvégét 

Kedves Magdi! 

Ajánlat jött! 

Béreljünk egy hétvégét. 

Itt és most! 

 Füreden! 

Kedvezményes. Neked is.  

Nemcsak nekem. 

 

Három napra (csak az alvás)  

harminchatezer. 

Leballagunk. 

 Ide – utazni se kell! 

 

De, bérlejük egész évre!  

Számítsd ki! 

120 x 36.000 … jó 4 millió. 

Nem semmi. 

 

Meggondoltam. 

Mégsem bérlünk.  

Tudod mi’?  

Lealusszuk mi ezt itthon! 

Maradjon a milliókból nekünk is  

most valami.  
210812:07.00 

BFüred,@ 
 

Ihletforrás: MTA_Udulesi_Kozpont_ajanlatai 

  

    

Tisztelt Köztestületi Tag! Kérjük fogadja az MTA Üdülési Központ csatolt ajánlatait. 

Üdvözlettel: MTA Szervezési Osztály 
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Szent István-napra 

 

 

 

Sok boldog névnapot, édes, jó Istvánok! 

Tudjátok, hogy néktek ma én mit kívánok? 

Legyetek hűséggel ahhoz az Istvánhoz, 

aki – Árpád után a negyedik nemzedék –, 

ezredéve fogja a magyarság kezét. 

Az egy nyelvű „nép” az dőre és esendő. 

Nyolc nyelven gügyög itt sok „magyar” csecsemő. 

És sokszor-nyolc nyelven szerte a Világban. 

Higgyünk még? Hiszünk még minden jó Istvánban! 

 

SOK-SOK BOLDOG ISTVÁN NAPOT! 

200819:17.46, BFüred, @ 

Ihletforrás: 

 https://magyarnemzet.hu/velemeny/szent-istvan-remekmuve-8541867/ 
  

https://magyarnemzet.hu/velemeny/szent-istvan-remekmuve-8541867/
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Spekula  

Mi tagadás, én a Poklot, cseppet nem kívánom, 

Bűneimet szégyenkezve már rég szánom-bánom. 

 

Mindazokat, garmadára, felíratva a kéménybe, 

Kifüstölném a végtelen kék levegő-égbe. 

Ilyenképpen könnyebbülve, bátorságra kapnék, 

Szerény szóval Paradicsom után kutatgatnék. 

Hallottam én, nagy ára van az oda jutásnak, 

Nem adatik bebocsájtás minden szőrgubásnak. 

 

Tiszta ing és tiszta gatya nem elég bejutni, 

Könnyebb még a tevének is tűfokán átbújni. 

Reménykedve várok még én, egy akciós napra, 

Nem teszem a Mennyországot fel egyetlen lapra. 

Hátha eljut egyszer oda a fekete péntek, 

És fél áron bejuthatok, mint kóválygó lélek. 
Kovászna, 2020. aug. 20.,  

tsamu 

 

Hát, Doktor Úr … van Mennyország? 

 
Túl ismert a Kozmosz  

ahhoz, hogy mi ezt a szép célt elérhessük itt most. 

De mivel az eléréshez nem kell űrrakéta, 

elindulhatnánk nyugodtan (nem mondanám: még ma!). 

Ugyanis, hiszem és vallom: … a Lélek = Allélek. 

Szabad szárnyú, mint a szellem. Én cseppet sem félek, 

hogy az, aki mindig jót tett … az a Jótét Lélek, 

rövid úton, saját jogon a Mennybe nem érhet. 

(Minek annak árkedvezmény? Sőt … fekete péntek!) 

 
200820:21.07, BFüred, @ 
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Hat hét hit hat 

 
Az egyedüllét, az félelem. 

Legalább Hited … az legyen. 

 

Hogyha a Hit van veled  

– és az mindig Veled lehet –  

legyőzheted félelmedet.  

 

A Hit a legjobb gyógyszered, 

mert az mindig Veled lehet! 

 

Hat hét hit hat.  

Használ. 

Bizony! 

 

És pénzt se dobsz ki  

az ablakon.  

 
200821:13.17 

BFüred, @ 
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Származás  
(sztanna verse) 

 

Ha sorba állna az összes apám, a Földet is körbeérnék, 

totemoszlopuk az űrig elérne, nem is látnám a végét. 

Édesapa, nagyapa, dédapa és ükapa, 

szépapa és ősapa, apa, papa, csak apa! 

Arcuk hasonló, mégis más, csupasz, szakállas vagy borostás, 

de a szemük épp olyan, mint az enyém, 

mert belőlük lettem, miattuk lettem, őnekik lettem én. 

Édesapa, nagyapa, dédapa és ükapa, 

szépapa és ősapa, apa, papa, csak apa! 

Tudom, ezt hívják leszármazásnak, neked is van, és mindenki 

másnak, ott állnak mögöttünk sorban, a sok apa ki tudja, hol 

van? 

Édesapa, nagyapa, dédapa és ükapa, 

szépapa és ősapa, apa, papa, csak apa! 

Ki tudja hol? Hát bennem! Ilyennek kellett lennem. 

A sok apa mind bennem él, és belőlem így beszél, hogy: 

Édesapa, nagyapa, dédapa és ükapa, 

szépapa és ősapa, apa, papa, csak apa! 

 

Halász Judit Apa figyelj rám című lemezéhez írtam ezt a verset. Szabó T. Anna június 

21, 2015 Szabó T. Anna: Származás 2015-06-21T14:20:00+01:00 Gyerekversek;; 
http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-szarmazas/ 

 

 

  

http://www.halaszjudit.hu/index.php?page=kiadvanyok&id=24
http://szabotanna.com/author/admin/
http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-szarmazas/
http://szabotanna.com/category/versek/gyerekversek/
http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-szarmazas/
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Törpényiség … a kibertérben 

anno 2020 

 
 

2020. aug. 21.  

A mai reggelt a Törpényi rokonsággal töltöttem a kibertérben. 

Szekerestörpényi Törpényi Karolina, Lenka (1830k-1930u), 

asszonynemes dédanyám lehetséges rokonságát kerestem. 

Nem, mintha a nemesség öröklött érdem lehetne,  

hanem azért, mert ez a  

követhető szál, ami múltjához köti azt, akit érdekel a jövő. 

 

352 nemes Szabó-családot számoltam össze,  

de Törpényi Szabó egy sem volt közöttük. 

Törpényiből viszont egyetlen egyre akadtam: 

Magyar nemes családok 10. kötet, Szabad-Üveges (1931 ... 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/arcanum2/C... 

 

1627-ben Törpényi Ábel Gáspár dékán azt írta, hogy a 

lutheránusoknak Szásszentjakabon erős eklézsiájuk van, de ő a 

református templomról, mint puszta templomról emlékezett 

meg. (Ez a Törpényi inkább szásztörpényi, mint 

szekerestörpényi lehetett) 

https://varak.hu/latnivalo/redirect/id/2826 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/arcanum2/Csaladtortenet_2_Sokkotetesek_Kempelen_MagyarNemesCsaladok_10/adatok.html
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Megtudtam, hogy a Törpényiek címereslevelét 

1631. febr. 21-én Törpényi János (Lénárd) kapta  

első Rákóczi Györgytől. 

Ennek a levélnek a hiteles másolatát a kolozsvári ref. kol. 

levéltára őrizte az  

1950-es évekig, amíg be nem olvasztották a Román 

Akadémiai Levéltárba. (Vö. Sándor II/9–10.; Siebm. erd. 238.; 

Szolnok-Dobokam. monogr. VII/374.; Kősz. 406. 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/...) 

 

 

Az 1800-as években egy Törpényi János az író Petelei István 

Kata lányának férje volt. Az ő fiai (Andor, János és István) 

közül János felesége Richter Ilona volt. 

(ismertem egy Richter Ilonát … csodálatosan rajzolt 

növényeket). 

 

 Ma, 2020.08.21-én találtam egy Törpényi Sándor Jenő 

érdemes zenetanárt  

a gödöllői premontrei gimnáziumban 

https://iskola.premontrei.hu/iskolakozpont/iskolavezetes-

tantestulet/torpenyi-sandor-jeno 

egy Törpényi Renáta filológust a Károlyi Gáspár Református 

egyetemen,  

https://www.facebook.com/renata.torpenyi 

két Törpényi Tituszt (apa és fia) a ráckevei 

horgászegyesületben, 

www.rackeveihorgasz.hu/?cat=5 

egy Törpényi Zsoltot a Facebookon https://hu-

hu.facebook.com/zsolt.torpenyi 

 egy Törpényi József autóversenyzőt Nyíregyházán 

https://mnasz.hu/uploads/documents/83/dobogosaink1979.pdf  

… no meg egy Törpényi-villát Dunavarsányban. 
www.dunavarsany.hu/dokumentumok/ertektarplakatok2018.pdf · PDF fájl 

 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/
https://iskola.premontrei.hu/iskolakozpont/iskolavezetes-tantestulet/torpenyi-sandor-jeno
https://iskola.premontrei.hu/iskolakozpont/iskolavezetes-tantestulet/torpenyi-sandor-jeno
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2016. december 11-én a Budai Táncklub zongorakísérője,  

özvegy Törpényi Lajosné, Márta visszaadta lelkét 

Teremtőjének 

https://budai-tancklub.hu/hirek/gyaszjelentes 

Talán az sem véletlen, hogy Törpényi Lajos  

pongráctelepi akvarista amatőr helytörténész is. 

https://pongractelep.hu/?m=201403; 

https://pongractelep.hu/?p=5876 

 

A másfélezernyi Törpényi-találat sorát természetesen  

Szabó T(örpényi) Attila Miklós és a róla elnevezett díj mellett,  

Szabó Törpényi Annamária Ulla és Szabó T(örpényi) Anna 

találatai vezették. 

Szekerestörpényi Törpényi Lenka és szepsiszentiványi 

szentiványi Bartók Ida óta nemhiába asszonynemes a  

SZABÓ-TÖRPÉNYI-FAMILIA.  

 

És azt is megtudtam Szekerestörpényről,  

Tărpiu [Tărchiu, Terpini], Jichişu de Jos 

(Cluj); Szekerestörpény, Törpény; Törpen g); hogy 

„Szekerestörpény (románul: Târpiu) település Romániában, 

Kolozs megyében, Kolozsvártól 66 km-re északra, Déstől 12 

km-re nyugatra, Alsógyékényes, Keménye és Szóváros közt. 

 1440-ben Tewrpen néven említik először.” 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szekerestörpény 

2020-ban egy embernek egy északára  

35 lejért lehetett a közelben szállást foglalni. 

https://travelminit.ro/hu/szallas/szekerestorpeny?pk=EAS 

 

Szekerestörpény a honfoglalás korától az Agmánd-nemzetség 

birtoka volt. – Az Agmánd nemzetség (Ogmand) a Zsombor 

nemzetséggel együtt családi hagyomány alapján ősfoglalóknak 

tartotta magát Erdélyben  

www.magyarvagyok.hu/kultura/tortenelmi/korok/...; 

https://newikis.com/hu/Agmánd_nemzetség 

https://budai-tancklub.hu/hirek/gyaszjelentes
https://pongractelep.hu/?m=201403
http://www.magyarvagyok.hu/kultura/tortenelmi/korok/
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’A nemzetség birtoka volt a Szamos folyó balpartján többek 

között Keménye, Szekerestörpény, Gyékényes, Kodor, Szükerék 

és Ormány, míg a Szamos jobb partján Péterháza, Boncnyíres, 

Hesdát, és az ismeretlen helyen fekvő Bodzástelke is, de 

eredetileg a nemzetség birtokai közé tartozott Belső-Szolnok 

megye királyi vára ...” 

Adatai 

1440-ben Tewrpen,  

1578-ban Terpen,  

1616-ban Törpén  

1440 Therpen 

1578 Terpen 

1616 Törpény 

néven jelentkeznek a forrásokban. 

(C. Suciu: Dicţionar istoric). 

1343-ban plébánosa Balázs, tehát plébániatemploma volt. 

https://mek.oszk.hu/04600/04684/html/1097.html 

Közigazgatási helyzete: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Szekerestörpény 

Jichișu de Jos, magyarul Alsógyékényes; németül 

Unterrohrbach 

község Kolozs-megyében, Romániában; falvai: 

Codor (Kodor), Jichișu de Jos, Jichișu de Sus (Alsó- és Felső-

gyékényes), Șigău (Sajgó), Tărpiu (Szekerestörpény). 

2002-ben Alsógyékényes községnek 1,327 lakosa volt. 

nepszamlalas.adatbank.ro/?pg=telepuleslista&megye=13 

 
201203:21.11, BFüred, @ 

  

https://mek.oszk.hu/04600/04684/html/1097.html
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Virtuális valóságok  
a Covid-Világban 

 

Barátaimnak 

 

Mikor számolatlan peregnek az évek, 

amikor hirtelen megállhat az élet, 

mikor a valóság képzeletbe réved, 

akkor érted csak meg: tetteid mit érnek! 

BFüred, 201110:06.55, @ 

 

 

Nem vagy már héber 

Utódaimnak 

 

Nem vagy már héber, bárhogy igyekszel. 

Azt nyomokban őrzik már csak génjeid. 

Magyarként kelsz és magyarként fekszel. 

Értsd meg már ezt végre, a Jóistenit! 

BFüred, 201110:06.55, @ 
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Ne szelíden 
(Thomas nyomán, angolból) 

201013 Ne szelíden térj meg F113 

 

Ne szelíden térj az öröklétbe meg. 

Álmodj lobogva, ha majd hűl napod! 

Őrült dühvel fogadd a fény halálát. 

 

A bölcs tudja, hogy ha jő a vég, 

hiába minden. S bár sorsod a sötét, 

ne szelíden térj az öröklétbe meg. 

 

Ha jön a Hullám és gyarló tetteid 

egy zöld öbölben puszta partra szórja, 

őrült dühvel fogadd a fény halálát. 

 

Ha vadul vágytad még a Napot is, 

de rájöttél, hogy hiú volt az ábránd, 

ne szelíden térj az öröklétbe meg. 

 

Ha – nem sokkal halálod előtt –, 

vaksi szemed újra felragyog, 

őrült dühvel fogadd a fény halálát. 

 

És Te, Apám, ott a komor ormokon, 

átkozz vagy áldj most könnyeid között, 

de ne szelíden térj az öröklétbe meg; 

őrült dühvel fogadd a fény halálát! 
 

D.M. Thomas: Do not go gentle into that good night 

https://youtu.be/2njLVAPINw8; 
201018:10.10, BFüred, ford. @ 

  

https://mek.oszk.hu/21600/21680/pptx/201018%20Ne%20szeliden%20terj%20meg%20F113%200k.pptx
https://youtu.be/2njLVAPINw8
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Megjegyzendő mondatok 

Szász István Tas (Tasi) 
2020. évi Adventi E-veléből 

 

… próbáljuk elviselni …  

a sokak által elviselhetetlennek vélt váratlant. 

Vigyázz magadra másokért, s vigyázz másokra is magadért! 

… ez az elszabadult liberalizmus legfigyelmeztetőbb bírálata. 

Mert már hitünk bevallásától is félünk a „diktatúra” által  

lám mégis megtűrt balliberális ellenszélben? 

… az embert nem ezért teremtette a Teremtő, 

nem ezért adta képességeit s a velük járó feladatokat, 

nem felelősség nélkül adta otthonául a Földet. 

… ezt az Édenen kívül is Édennek nevezhető csodás teret; 

… a közösségek a nemzetek… a humán diverzitás csodái. 

Az őrző és megtartó tevékenységre felkentek. 

Soha az Advent nem figyelmeztetett nagyobb erővel a 

feladatra. Soha a feladat nem volt hatalmasabb. 

Soha nem jelent meg a sátán fenyegetőbb 

 és felismerhetőbb formában. 

Egyedül nem megy! 

Együtt és egymásért kell megvívnunk a harcot. 

Ez az együtt pedig a családjainkból, egyházainkból, 

kisközösségeinkből felépülő nemzetet jelenti. 

A világot a kezdetektől fogva irányító Teremtő Erő létezik, 

tehát már van Világkormányzónk. 

A tervezett világkormány pedig sátáni csapda. 

Tekintetünket fordítsuk hát az ég felé,  

de nézzünk a lábunk alá is! 

… áldott karácsonyt kívánok Mindenkinek 

Szász István Tas  
 www.szasztasi.hu 

  

http://www.szasztasi.hu/
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Ne bonyolítsd …  
 

Pluralitas non est ponenda sine necessitate 

W. Ockham (1285–1349) 

 

 
 

Ne bonyolítsd, ha nem muszáj.  

A lényeg mindig egyszerű. 

Figyeld a fontos dolgokat.  

Ne a borút nézd, ha van derű. 

 

 
W. Ockham a Logica-ban  

(1341) 

 

Kövesd Ockham érvelését.  

Okos volt ez a kis francia. 

Ne bonyolíts, ha nem muszáj!  

Ez borotvaéles logika. 
 

201203:08:25, BFüred, @  

 
Forrás: https://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d'Ockham 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d'Ockham


52 

 

Hatalmas hazugságok  

 

 
 

HAHAHA … HAHAHA … HAHAHA 

Hatalmasan Hangoztatott Hazugságok Halmaza. 

 HAL? MAZ? A? 

 

KI TUDJA, HOGY KINEK VAN ITT IGAZA,  

I? GAZ? A? 

 

Hatalmasan hangoztatott hazugságok halmaza. 

HAHAHA … HAHAHA … HAHAHA 

 

Politika? 

Törje ki a nyavaja! 

ANYA?  

VAJ?  

A! 
 

201203:09.35, BFüred, @ 
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Öregek könyvéhez 
200530 Öregek Könyvéhez F065 

 

Küldjem? Ne küldjem?  

Ez itt a kérdés. 

A két félteke ... gyáván mérlegel. 

Az értelem? Az nem fél a haláltól. 

Az érzelem? Azt inkább felejtsük el. 
200530; BFüred, @ 

 

 

200530 Hangok az Öregek Könyvéhez ad F065: 23 kép 

 

Egy nagy bölcsességet lopok most el mástól: 

„Nem félek a haláltól, csak a meghalástól.” 

 
200530; Kovászna, tsamu 

https://mek.oszk.hu/21600/21680/pptx/200530%20Oregek%20Konyvehez%20F065%2023k.pptx
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Kedves Öcsém, Gábor! 

Jó barátom, Samu! 
 

Nekünk még a hamu távolról se mamu! 

Nem is azért írok  

nektek ilyen hosszan, 

hogy ezt a közhelyet veletek megosszam. 

 

Hanem azért írok (imént jöttem rája): 

nyelvünk a Teremtés ... ősfeministája! 

Egyetlen más nyelv se magyarázza jobban, 

hogy a nőkérdésben mi van a ... dologban: 

 

mi nem elítéljük, de értjük a nőket: 

a nők azt szeretik, ami ... még jól … nőhet! 

 

Ami nő, azt a nők legjobban szeretik. 

Természetes dolog. Sőt. Nekünk is tetszik. 

S hogy nehogy félreértsd, 

a nők mit szeretnek? 

 

Megadnám a választ: 

nevezzük gyereknek! 

 
200601:21.03, BFüred, @ 

  



55 

 

Kedves Samu ... Gábor!  
Ti ... Koszorús Költők! 

Értékes szavakat jól egymásba oltók/öltők? / 

Ki volt itt a Múzsa? Kié itt az érdem?   

Vén fejjel sem hiszem, hogy én ezt megértem?  

De félre a tréfát! Plugor és Szilágyi  

kitűnően tudták, mit, hogy kell csinálni! 

Én csak összeraktam. És … NEM keservesen!  

 Ti is rezonáltok. Látszik a verseken,  

amiket visszhangként a végére raktam. 

KÉRDÉSEM: 

Maradhat ez ilyen alakban? 
 

200601:18.34; BFüred, @ 

 

Kedves Bátyám!  

Úgy van! Persze, hogy maradhat! 

Legyen így, ha már ily szépen összeraktad! 

Nem volt nekem kifogásom semmi sem, csak annyi, 

hogy kár az öregedéssel annyit foglalkozni. 

Ugyanakkor, tudjad, ritkán akad nekem, 

ritkán áll össze a verset író kedvem. 

de ezúttal úgy jött, annyira magától, 

hogy még most is írnám, ha idő nem gátol. 

De tűzifát kaptunk, s azt be kellett rakni. 

Jó nehéz, s vizes volt, ezért lett csak annyi. 

Azt még most sem tudom, hogy ki volt a múzsa, 

csak a homlokomon most is ég a csókja. 

Ám de, hogy mindennek vége szakad egyszer, 

befejezem (Gábor) sok-sok szeretettel! 
 

200602, Nagyvárad, csábor  
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Természet Teremtő Törvényei 
 

H. E. kérésére, a Genetika-200 margójára 
https://mek.oszk.hu/20700/20763/20763.pdf 

 

Az Úr az én pásztorom, megtart engem a hitben. 

Segít nekem megérteni, merre vezet Isten. 

 

Segít nekem megérteni, hogy miért ilyen az Élet? 

Hogy a Természetben is vannak Teremtő Törvények. 

 

Hogy a Genezis az Isteni, és hiába rombol az Ördög 

Az Isteni Szándék győzni fog mindig ezen a Földön. 

 

Az Úr az én pásztorom, megtart engem a hitben. 

Segít mindig megérteni, merre vezet Isten. 

 

. 

 
Oswald Avery a mikroszkóp mellett 

PP http://mek.oszk.hu/20700/20763/pptx/Oswald_Avery_PP.pptx  

 

https://mek.oszk.hu/20700/20763/20763.pdf
http://mek.oszk.hu/20700/20763/pptx/Oswald_Avery_PP.pptx
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Az Úr az én pásztorom. A tudáshoz vezet most minden! 

Az Életet megértők közt sokan hittek a hitben. 

 

A sorban Gregor Mendel vezet, de nagyon hosszú a lista: 

A Genezist elsőként értette meg Avery, a baptista. 

  

A Teremtés, az Isteni, és bár folyton rombol az Ördög. 

De az Isteni szándék győzni fog, itt ezen a Földön.  

 

Az Úr az én pásztorom, és bár eltévelyedtem párszor, 

a helyes útra visszavitt engem mindig a pásztor.  

 

Az Úr az én pásztorom, megtart engem a hitben. 

Segít nekem megérteni, merre vezet az Isten. 

 

Segít nekem megérteni, hogy miért ilyen az Élet. 

A Természetben mért fontosak a Teremtő Törvények. 

 

Az Úr az én pásztorom, megtart engem a hitben. 

Segít nekem megérteni, merre vezet Isten. 
 

Balatonfüred-Beregszász-Kőszeg 

Pécs-Temesvár-Zalaegerszeg-stb.,  

20.09.20.@ 

 

 

 
Ihletforrások: 

www.levay.tirek.hu/v/genetika-200-biologia-verseny-sikere 

www.kaleidoscopehistory.hu/download.php?cikkid=551 
https://www.facebook.com/BartokBelaElmeletiLiceum/ 

 

 

 

 

  

http://www.levay.tirek.hu/v/genetika-200-biologia-verseny-sikere
http://www.kaleidoscopehistory.hu/download.php?cikkid=551
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Nagy Fekete 

és  

kis fehér 
 

Elme-rengtem ma az 

American Association for the  

Advancement of Science (AAAS) 

a világ-tudományosság egyik 

vezető folyóiratának a  

szerkesztőségi cikkén.  

 

A cikket egy Fekete Ember szignálta: 

Malegapuru William Makgoba 

és a rasszizmusról szólt az amerikai tudományban.  

Ebben a cikkben a  

„Fekete” szó csak  

Nagy Kezdőbetűkkel volt leírva. 

A „fehér” szó csak kis betűkkel:  
B(lack) = 18 (1 is the first letter of a sentence) 

W(hite) = 1 (1 is the first letter of a sentence) 

Megértettem, hogy mit jelent  

a rasszizmus az amerikai  

tudományban.  
 

200813, BFüred, @ 

* 
Malegapuru William Makgoba: Black scientists matter 

Rassism in science Anno 2020 from B(lack) to W(hite) 
SCIENCE 2020.08.20. EDITORIAL View [10.1126/science.abe3234] 

https://science.sciencemag.org/content/369/6506/884?utm_campaign=toc_sci-

mag_2020-08-20&et_rid=17181187&et_cid=3453879 

 

 

 

http://click.aaas.sciencepubs.org/?qs=17d12b8a6060ef3c13b7cdd6ab76f810b00bf9e08559d7a643755bbfadefb54c049c2ac1a4f595bb51e495efc4a8f2da1a2af48464a09910
http://click.aaas.sciencepubs.org/?qs=17d12b8a6060ef3c13b7cdd6ab76f810b00bf9e08559d7a643755bbfadefb54c049c2ac1a4f595bb51e495efc4a8f2da1a2af48464a09910
https://science.sciencemag.org/content/369/6506/884?utm_campaign=toc_sci-mag_2020-08-20&et_rid=17181187&et_cid=3453879
https://science.sciencemag.org/content/369/6506/884?utm_campaign=toc_sci-mag_2020-08-20&et_rid=17181187&et_cid=3453879
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Ábris álma  

 

Volt felénk egy szegény legény, Ábris, személyesen. 

Hált egy őszi éjjel, az erdőbe, éppen szarvaslesen. 

Igaz, nem aludni küldte oda a gazdája, 

de éjfél után nehézzé lett, mindkét szempillája. 

Ejsze nem fog tudni, holnap bészámolni, 

merre járt a szarvasbika ünőt udvarolni. 

… 

Hogy ott mi is történt, kétséget nem hagyok: 

körös - körül röfögték a csíkos malacok. 

Jó, hogy a koca el nem hengergette, 

pedig egy gombáért, ahhoz lett vón kedve. 

 

Álmodott a legény boldog Mennyországot, 

nem érezte ő a büdös disznó szagot. 

De hogyan képzelte, és miről álmodozott??? 

mert a faluból máig senki se járt arra, se ott. 

 

Egyszer a korcsmába, aztán elmesélte…  

Nem is tudom, hogy továbbadjam én e? 

No, ha úgy akarják, hát én megpróbálom. 

Nem hiszem, hogy legyen ebből nekem károm… 

 

 

2. 

 

Először is, aszongya: nincs a Mennyországnak 

se széle, se hossza. 
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Nincsen annak magassága, szintúgy nincsen mélye, 

nem is az egekbe van az belemérve. 

 

Na, most kérem szépen, nagyon figyeljenek, 

mert pofátlanul okos, és ultra rövid leszek. 

 

Azt mondta az Ábris: az egy dimenzió, 

mit nem tart össze semmi, de semmi ráció. 

Hát a Pokol? Az maga a kétség! 

Nem hinni benne, nem is túl nagy vétség. 

 

Na de hol az Isten? Keresni érdemes? 

Fejed ne törd nagyon, csak légy becsületes, 

mert ha mindezt hiszed, Ő tebenned vagyon, 

a többit Te döntsd el, innét Reád hagyom… 

 

Így mondta a fiú, lehet nem volt józan, 

de én azt gondoltam, nekem ez így jól van! 

 
200821, Kovászna, Tsamu. 

 

 

Hát ... Doktor Úr! ...  

megemelem én a kalapom! 

Mélyen! 

Mennyország-ügy: kipipálva! 

Mondhatnád, 

szerényen. 

Ábris álmát taníthatjuk  

majd az unokáknak. 

(márha marha unokáink  

még majd mögénk állnak) 

 
200821:22.57, BFüred, @ 
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Nem … nemzetben 
 

Fogadott városom – Szombathely – fiának,  

Szabó S. Sándornak momentumos írását olvasva 

 
Nem országban, nem nemzetben! 

Három gyermeket nemzettem. 

Egyik meghalt, míg született. 

Román orvos? Tán? Meglehet. 

 

Másik csak a pénznek él 

Dolgozik is. Nem henyél. 

 

A harmadik „liberális”. 

Ő már nem csak a magyar 

kisebbségek miatt agyal. 

Kit szolgál ez? A többséget. 

Mégis Ő, ki engem éltet. 

 

Unokáim? Más világban! 

Maradt az ember magában. 

 

Tanakodom, hol a hiba? 

Hol történt a „nagy galiba”? 

Mit rontottam el magam? 

Mert valahol hiba van! 

 

Három gyermeket nemzettem. 

Gondolkodhatok nemzetben? 
 

200902:07.38, BFüred, @ 

Forrás:  
https://magyarnemzet.hu/velemeny/keptelenseg-szeretni-a-momentumot-8587404/ 
  

https://magyarnemzet.hu/velemeny/keptelenseg-szeretni-a-momentumot-8587404/
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Születésnapi köszöntő  
a még hetvenes, de sohasem hetvenkedő 

Attilának, legkedvesebb sógoromnak 
Küldöm én, Posgay Ildikó 2020 jún. 17-é szerdán 10:47-kor 

 

Bort, búzát, békességet, további jó egészséget kívánok az 

esztendő minden napjára! Kerüljön el minden baj, bánat és 

betegség! Ha tehetném küldenék bazsarózsát a bokályba, 

bivalytejet, brindzát, báránysültet a konyhára. A kolozsvári 

férfiak büszkék, bátrak, becsületesek,  

elbűvölnek minden fehérnépet. Szépen beszélnek, de a 

betűvetést is ismerik. 

Minden nap olvassák a Bibliát, és ha kell, megvédik a 

(Szabó)bástyát! 

Bízzunk Bennük! 

Boldog születésnapokat kívánunk Isten áldásával: 

Ildikó, Anikó, Danó, Ádámka, Andráska, Ákoska, Sayuri, 

Attila, Szandi és István 

 

Születésnapi köszönet  

Küldöm én Szabó T. Attila Ellák legkedvesebb sógornőmnek, 

Posgay Ildikónak és Egész Családjának 2020.06.17.11:17. 

 

Kedves Ildikó, Anikó, Danó, Ádámka, Andráska, Ákoska, 

Sayuri, Attila, Szandi és István + @! 

Pontosan tízen (és @) 

vagytok ezen a Listán! 

Ekkorát még sosem kaptam. 

Más sem kaphat nagyon gyakran. 

Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! 

Egyszerre 10 jókívánság … 

nagy öröm! 
200617:11.10, Bfüred, @ 
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Párban fekvő agyvizsgálat 
MTS (Mnemotechnikai Strófa) 2020. jan. 14-én 

egy új MRI-módszer margójára 

 

 

Párban?  

Fekvő? Agyvizsgálat? 

Hogy már mit ki nem találnak? 

Agyakat … és minket … eddig  

csak magányosan vizsgáltak! 

Csak azt tudhatták meg rólad,  

milyen vagy, ha egyedül vagy. 

Hát, kérem, ennek már vége!  

Párban fektetnek a gépbe! 

Figyelik, mi bomlik s épül,  

amíg a pár … kielégül. 

Az indoklás elég ravasz:  

társas életre van az agy! 

Ez igaz is. No, de, jó, jó,  

mi ez, ha nem ravasz 

peep-show?  
200114:11.20; BFüred, @ 

 
Forrás: Kelly Servick, 2020, Science, Vol. 367, Issue 6474, pp. 133 
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Fegyőr szabadsága 
a Globálisan Ellentétes Nemzedékek korában. 

 Mnemotechnikai Strófa 2014. jan. 13-án  

 

A szabadság – felismert szükségszerűség … 

tanította nekünk 1957-ben Kolozsvárott Szegő. 

Jól megjegyeztem. Mert akkor ez volt ott is a menő. 

Ha felismered, hogy börtöncellád szükségszerű, 

már rögtön nem lesz az a cella oly keserű. 

 

Azóta is ehhez tartottam magamat,  

(kivételekkel, mert az idő felettem is elszaladt). 

1987-ben megtagadtam a „szükségszerű” trianoni határt 

(felrúgva ezzel a fenti marxista szabályt). 

Most viszont, 2020 fordulóján szembesültem azzal, hogy 

(latens módon bár, de) megtagadtak az unokák. 

 

Hagyomány nix! Nagyszülőkkel eddig, és ne tovább! 

Felismerve, hogy ez a helyzet … szükségszerű, 

szabadon élem meg ezt is … bár keserű. 

Omlik a cella. Tűnnek a rabtartó család-falak. 

Nyílik a tér. Ma már tinéktek mindent szabad! 

Juhé! Nincs hit, ünnep, és nincsenek nemek! 

Szabadok vagytok. Körös-körül mindenütt csak igenek! 

 

A gond csak az (és ez egy marxista borzalom): 

felismerhetetlené vált a szabadság-tartalom. 

Ha nincs kint és bent? Ha nincs Határ?  

Nincsenek Falak? Mondjátok meg, 

hol lehetek … SZABAD? 
200113:17.18; BFüred, @  

Forrás: https://magyarnemzet.hu/velemeny/fegyor-elvtars-alaposan-kivagta-a-rezet-7644284/ 
 

  

https://magyarnemzet.hu/velemeny/fegyor-elvtars-alaposan-kivagta-a-rezet-7644284/
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SRJÚ – a Házsártos Cickány 

 

Van egy igen apró állat, magyar neve cickány. 

Az angol neve az a SHREW. Tudtad-é ezt, kislány? 

A COMMON~ – az erdei; a mókus – az a TREE~ 

Mind a kettő szinte már hogy ultrahangon rí. 

Ez a cickány számodra ma lett légyen … jelképes: 

megmutatja, hogy a két nyelv milyen másra képes. 

Ha angolul mondod, hogy SRJÚ ki kell azt találnod, 

mire gondol az az angol, hogy ki a „cickányos”. 

Nem gyötörlek. Jobbnak látom, ha csak felsorolom, 

mi mindenre gondolhatott az én jó angolom: 

cickány, sárkány, hárpia és házsártos asszony, 

alattomos, agyafúrt, kemény, ravasz (b….m!). 

Fondorlatos és kegyetlen, csintalan és eszes. 

(találsz még itt többet is, csak még egy kicsit keress). 

Metsző, csípős, erős, okos, jószimatú, maró,  

pajkos, pörlő, veszekedő és átkozott manó!  

Rosszhiszemű, kardos, zsémbes, gyanakvó és gyanús. 

(Nem folytatom … de gondold meg, ha angolul tanulsz!) 

Végül szegény Arany János a The Taming of Shrew-t 

„A makracos hölggyé” tette. (Ő angolul … tanult!) 

 Szegény cickány! Sejtette-é, hogy mivé lett végre? 

(De itt inkább abbahagynám, mert sosem lesz vége.) 

Tudod? van egy apró állat. Magyar neve cickány. 

Angol neve kiejtve SRJÚ. Mit tudtál meg, kislány? 
200112:19.08; BFüred, @ 

Forrás: Kupferschmidt K., 2020, Cases of mysterious shrew-transmitted disease … 

Science, 2020. január 7. 
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Polyadenilezett AAA-RNS  
a sejt Minőségi Ellenőrző Osztálya (MEO) 

Mnemotechnikai Strófa (1.) 

 

AAAA … hihetetlenül nagy a galiba,  

ha a mRNS-eden keletkezik hiba. 

Még az is meglehet, hogy végedet érnéd,  

ha a sejtbe kerül egy hibás fehérjéd. 

Lehet ebből aztán százféle halál-ok.  

Hogy mást most ne mondjak, lehet ebből … rákod. 

 

Ezért minden sejtben van egy ME-Osztály,  

amelyik a „gyártósorban” figyelmesen ott áll, 

és – minő véletlen – ennek az alapja  

éppen az az AAA, mely a LIZINT adja. 

 

Sejted előbb A-t mond, hogy mondhasson B-t is.  

Véletlen, de nekem azért érdekes ez mégis. 

Ez az AAA-sor tartja „istállóban” riboszómád,  

míg AA-d azt nem mondja: jól van! 

Mivel a részletek igen bonyolultak,  

maradjunk annyiban, hogy…  

az AAA-k majd szólnak! 

 
200112:09.57; BFüred, @ 

 

Forrás: Mao S., 2020, Science 10 jan: Vol. 367, Issue 6474, pp. 159-160 
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Polyadenilezett AAA-RNS 
 a sejt Minőségi Ellenőrző Osztálya (MEO) 

Mnemotechnikai Strófa (2.) 

 

 

Az Év Tudományos Képe a SCIENCE 2019. évi versenyén 

Hihetetlenül nagy lesz a galiba, ha az mRNS-eden keletkezik a hiba. 

Az is meglehet, végedet érnéd, ha a sejtbe kerül egy hibás fehérjéd. 

Lehet ebből aztán sokféle halál-ok. Lehet belőle daganatod, rákod. 

Ezért minden sejtben van egy ME-Osztály,  

amely a „fehérje-gyártósorban” ott áll, 

és – minő véletlen – ennek az alapja  

éppen az az AAA, mely a LIZINT adja. 

Sejted tehát A-t mond, hogy mondhasson B-t is.  

Véletlen, de nekem érdekes ez mégis. 

Ez az AAA-sor tartja „istállóban”  

minden riboszómád, míg MEO nem mondja, hogy „Jól van! 

Mivel a részletek igen bonyolultak,  

maradjunk annyiban, hogy az AAA-k szólnak! 
 

200112:09.57; BFüred, @ 
 

Forrás: Mao S., 2020, Science 10 Jan: Vol. 367, Issue 6474, pp. 159-160 
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Vírusos májgyulladás 
és a  

 máj-anyagcsere 
 

 

Ha LCM-vírus  

fertőzi a májad 

jön a hepatitisz.  

Nem kell sokat várjad. 

De a májsejt magát át is programozza,  

s az ureát immár más arányban ontja, 

ezzel serkentve a T-immunsejteket,  

hogy ezután Téged  

már jobban  

védjenek. 
 

200112:10.26; BFüred, @ 

 

Forrás: Scanlon S.T., 2020, Infection rewires liver metabolism. 

Science 10 Jan 2020: Vol. 367, Issue 6474, pp. 159-160. 
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Mire jó a nyércbunda? 
 

 

200612 Koronás Nyércbunda F000: 1 kép 

Minden nő azt jól tudja, mire jó a nyércbunda: 

puha, selymes, varázslatos, tapintása csodálatos. 

Ki kapott már nyércbundát … rég megadta az magát. 

Kiderült: a víruskák … szeretik a nyércbundát! 

Először a hollandusok jöttek rá, hogy nagyon tüsszög 

ki nyércfarmon dolgozik; kiderült, hogy mind COVID! 

Kiderült az, hogy a fránya SARS-COV-2  

ugrott át az emberről a nyércre; az új évet már ott élte! 

Ez még nem is volna baj. De a vírus jól kavar: 

visszaugrott az emberre! Nyércet gondozni ki merne? 

Azt, hogy jön-megy … azt már tudtuk. 

Sok állaton megtanultuk, hogy embertől lett beteg. 

Azt is tudtuk, hogy sok vírus állatról jött emberre. 

De hogy össze-vissza ugrál? Ezt gondolni ki merte? 
200612:22.54; BFüred, @ 

Ihletforrás: Enserink M., 2020, Coronavirus rips through Dutch mink farms, 

triggering culls. Science 12 Jun 2020: Vol. 368, Issue 6496, pp. 1169 
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Ratímia1 és aritmia 
Rathymia & arithymia 

  
A szótár-olvasás az egy csodás dolog:  

tanulom a világot, ha magam vagyok. 

  

Régről tudom, hogy van aritmiám. 

(Féltett is ettől az Édesanyám.) 

Ma tudtam meg, hogy én ratím is vagyok.  

(Ne félj, ez a szó ma még … halott: 

nulla találat az Interneten!).  

 

Pedig az vagyok. Hidd el nekem. 

Ettől lett könnyebb az életem. 

Nyolcvan évem már nem félelem. 

Legyél ratím  … örvendj velem! 

  

  

„Take it easy!” 

Vedd csak lazán!  

Gondolj Rheára!  

Így könnyebb, talán. 

Hérakleitosz … és a Pantha rhei.  

Ami ma rossz, az jó is neki. 

 

És ott a thȳmós: lélek, értelem.  

Ez tette boldoggá egész életem. 

Szabadon szálló gondtalanság  

köröttem ma az egész világ! 

 

 
1 Rhathymia is the preferred mode of presentation of the self. Szabad értelmezésben: a 

ratímia az előnyös önértékelés. 
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A szótár-olvasás az egy csodás dolog:  

tanulom a világot, ha magam vagyok. 

  

Mások világa … lám … csupa gond: 

Alexitímia van … harmincezer. 

Disztímia … tizenháromezer.  

Ciklotímia … jó kilencezer. 

Cyclothymia? Háromszázezer!  

(Kutatása még a parlagon hever… 

Fletóra gondolok, és a víz lever) 

  

Ma tudtam meg, hogy én ratím vagyok.  

Számomra ez a szó már nem halott! 

Egy új magyar szó? 

Maradj velem.  

Gazdagítsd bátran az életem. 

 

A kibertérben ez még nulla.  

De van már ezernyi … rhathymia! 

Régről tudom, hogy van aritmiám. 

(Rettegett ettől az Édesanyám.) 

A ratímia az … felhőtlen életöröm.  

Ma született új szó. 

Megköszönöm! 

  

A szótár-olvasás az egy csodás dolog: 

tanulom a világot, ha magam vagyok. 

 

200712:18.53, BFüred, @ 
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Figyeld a kutyádat  

Figyeld csak meg jól a kutyád:  

hogyan rakja le a …  

kutyagumiját? 

Betájolja az északot ott,  

ahol ő nyomot hagyott? 

 

Ha igen, milye van neki,  

mivel az északot észleli? 

(Ha nem „tájol”? A tenyészetbe’ 

 „iránytűjét” elveszthette.) 

 

Burda ezt egy évtizede,  

hogy először észrevette; 

Prágában sok tanítványa  

GPS-szel kontrollálta, 

s úgy találta, hogy valóban:  

az eb-ben mágnes-szenzor van. 

 

Miklósi Ádámot, az ELTÉ-n 

 nem lepte meg az eredmény, 

de ő óvatos duhaj:  

itt még sok a gond  

s a baj. 

 
200725:12.45; BFüred, @ 

 

Forrás: 

Stokstad E., 2020, Dogs may use Earth’s magnetic field to take shortcuts  
in Science, Jul. 17, 2020 
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Magasságos gének 

Ahol tömeg tölti meg a termet,  

nagy előny a magas termet. 

Ott meg ahol áradás jön,  

a magasabb marad lábon. 

 

Nagyon nem mindegy ez rizsben:  

ki él meg a mélyebb vízben? 

 

Motuyuki Asikari  

(egy genetikus valaki), 

jelenleg pont azt kutatja,  

mi a jelenség alapja? 

 

Kiderült: ha ACE-génű a növény  

(Accelerator of Stem Elongation) 

akkor gibberelin-savban szegény;  

(az ilyen fajta a víz alatt,  

igencsak jól nekiszalad: 

negyed métert is növekszik  

24 óra alatt). 

 

Ha DEC a működő allél? 

(Decelerator of Stem Elongation) 

Ez a rizs a nagy víz alatt …  

elpusztul, mert törpe marad. 
 

200725:12.49; BFüred, @ 

 

 

Forrás: Antagonistic regulation of the gibberellic acid response ... 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2501-8 
 

 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2501-8
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NYELVEK 

SZELLEME 
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Mit jelent a „strip”? 
Morfondírozás a „striptease” szó első tagjáról 

 

Mit is jelent az, hogy „strip”?  

Nagy különbség, mikor, mit! 

Itt van alább néhány tipp, mire serkenthet, és kit? 

Csík, sáv, szalag, alátét, darab, pálya, fásli, mez, 

pólya és hüvelytelen, mezősáv és … meztelen. 

Megfosztás, leszerelés, leválás, lefejtés; 

lenyúzás, visszaadás, kiszedés, külfejtés,  

lehámozás, hántolás, kibontás, letakarítás.  

Formaszekrény kiverése, illó részek kiűzése,  

kiszerelés, kizsaluzás, külfejtés és/vagy megbontás. 

Lereszelés, meglazulás, öntecshúzás és -kibontás. 

Pamutkártoló tisztítás, szétszedés és szín lehúzás.  

Talajtakaróhántolás.  

Vonalkázás. 

Sztrippelés.  

Nem kevés! 

S ha nem vón’ épp elég,  

nézzük, mit jelenthet még? 

Ezért írom gyorsan ide:  

mit jelent a „strip”, ha ige? 

Fejt, kibont, kihajt, művel 

 (nem mindegy, hogy mit és kivel!)  

szétszed, vetkőztet, lehúz (bőrt, ruhát mikor) lenyúz. 

Kiszenel és kizsaluz. Aki hagyja, azt megnyúz.  

Megkopaszt, lehámoz, lehánt  

(megbolondít egy szép leányt!). 

 Levetkőzik és jöveszt. 

Innen jönne a szex-teszt … 

de én most ilyet 

nem tesz/! /! 
200114:10.41, BFüred, @ 

  

https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/csík
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/sáv
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/szalag
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/alátét
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/megfosztás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/leszerelés
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/leválás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/lenyúzás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/visszaadás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/külfejtés
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/hántolás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kibontás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/letakarítás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/formaszekrény-kiverése
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/illó-alkatrészek-kiűzése
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kiszerelés
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kizsaluzás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/külművelés
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/lereszelés
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/meglazulás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/öntecslehúzás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/öntvénykibontás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/pamutkártoló-tisztítása
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/szétszedés
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/szín-lehúzása
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/talajtakaró-lehántolása
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/vonalkázás
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/sztrippelés
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/fejt
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kibont
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kihajt
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/művel
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/szétszed
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/levetkőztet
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/lehúz
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kiszenel
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kizsaluz
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/megkopaszt
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/lehámoz
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/lehánt
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/levetkőzik
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/jöveszt
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Scour  
avagy 

kutatom a kutatást 

 
Van egy angol szó, a SCOUR. 

(Ez nem Cis-moll. Ez G-dur.) 

Bár mindig kutató voltam, 

ezt a szót csak ma tanultam. 

Hogy gyorsabban megjegyezd, 

írtam vele rímeket. 

(Aki okos, így tanul!) 

Mi az a scour magyarul? 

Lecsiszol és ledörzsöl, 

mos, meghajt és felderít, 

tisztít és kalózkodik; 

bejár, súrol, átfésül, 

kutat és zsírtalanít, 

kifürkész és kikutat, 

kikotor és átkutat, 

kimos, öblít és átfúr 

(így is mondják magyarul), 

hántol, fürkész, csontot húsol, 

alámos és jól felsúrol, 

hashajtót ad, hústalanít, 

kisúrol, lemar valamit, 

letisztít és lesikál, 

hasmenéssel is bejár, 

felderít és megtisztít … 

Mit jelent hát? 

Akármit? 
 

200329:08.51, BFüred, @ 

 

https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/lecsiszol
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/ledörzsöl
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/mos
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/meghajt
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/felderít
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/tisztít
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kalózkodik
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/bejár
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/súrol
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/átfésül
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kutat
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/zsírtalanít
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kifürkész
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kikutat
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kikotor
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/átkutat
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kimos
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kiöblít
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/átfúr
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/hántol
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/húsol
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/alámos
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/felsúrol
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/hashajtót-ad
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/hústalanít
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/kisúrol
https://hu.bab.la/szótár/magyar-angol/letisztít
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Ma reggel, szokásom szerint 

Ma reggel, szokásom szerint, kikukkantottam a kiber-terembe: 

megnéztem a kiber-szótáramat (Dictionary.com), mi ma a nap 

szava?  

Nem kis meglepetésemre a következő szópárok bukkantak 

elém:  

Nazi vs. Fascist: Is There Really A Difference? Socialism vs. 

Communism: What is the difference? Patriotism” vs. 

“Nationalism”: What’s The Difference? Race vs. Ethnicity: 

Why These Terms Are So Complex? 

A kulcsmondatot ebben az utóbbi szócikkben találtam: „In 

this cultural moment, these concepts … have never been more 

important to grasp. They’ve also never been so complicated to 

untangle.” 

Elme rengtem:  

- mit is jelent ebben a mondatban a (szabad fordításban) a 

„jelen művelődés-történeti pillanat” egy „YENKI” számára?  

- miért foglalkoztatja ez ennyire az USA-ban szerkesztett 

Kiber-Terem (Dictionary.com) társadalom-nyelvészeit, 

szociolingvisztikusait?  

- milyen hatása lehet az anglo-amerikai nyelvfejlődésnek a mi 

európai, sajátosan közép-európai magyar nyelvterületünkön? 

Mivel ismét a Somlóra készülök, „Öröklött Unokáim”, néhai 

Ádám öcsém lányának, Szabó T. Annamária Ulla 
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gyermekeinek a fogadására (apa és lánya is magyar 

nyelvészek), nincs időm arra, hogy szétszálazzam az amerikai 

nyelvfejlődés (pontosabban nyelvi katyvasz) értékes, 

értéktelen és kimondottan káros nyelvi fonalait, melyek a mi 

európai, sajátosan közép-európai és kimondottan magyar 

életünk, de pl. a fasizmus szitokszava esetében még a saját 

élet- és család-szemléletemet is befolyásolták, befolyásolják. 

Inkább kitörlöm élő és élettelen memóriámból ezeket az 

emészthetetlen szövegeket …  

kivéve a szocializmus-kommunizmus fogalompárra 

vonatkozót, amiben egy 

„YENKI”  

hozzám képest tényleg  

„SENKI”. 

200807:08.45; BFüred, @ 
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Ropp 
avagy 

egy új jelentés születése 
 

Mi az a GROP? 

Mi az a GROP?  

Nincs rá szavunk? 

Hát legyen …  

ROPP! 

Hopp!  

Ez itt egy zacsi ropp! 

Bár már gyakran eszed, 

meg még nem nevezed, 

mert nincs rá magyar szavad 

(legalábbis a kiberszótárak szerint, 

de én is tévedhetek, megint). 

 

Na! Ez már így nem marad. 

Legyen a GROP magyarul ROPP! 

hiszen a szádban ott ropog 

benne a mogyoró, dió, aszalvány 

és a sok mag meg cukordarab. 

 

Ilyet mindenki szívesen HARAP. 

Már ameddig a foga jó; 

de a ROPP … az még 

protézissel is 

csudajó! 
 

200904:18.45, BFüred, @ 

 
GROP (informal) : a mixture of nuts, raisins, dried fruits, seeds, or the like eaten as a 

high-energy snack, as by hikers and climbers. 
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GENDERTÁNC 2020 
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Fura fiú volt a dán Lili Elbe 

Genderfuturológiai abszurdocska 2120-ból /!/ 

 

 

 

Fura egy fiú volt a dán Lili Elbe; 

nő akart ő lenni, s beleőrült ebbe. 

Tettek bele méhet. Bele is halt szépen. 

A gender-őrület így kezdődött, kérem. 

(Tíz évvel azelőtt, ahogy megszülettem.) 

* 

Száz évvel azután, miután meghaltam /! /, 

nagyon más világ lett, mint amit itt hagytam! 

Felderült a napja a szélhámosoknak: 

péniszt vaginára cserélgettek soknak. 

* 

Nem sok fiú van már. Van sok Lili Elbe. 

(Kevés kotorászik már női kebelbe.) 

Csak egy emberöltő, s omlott Európa. 

(Nem kell ide iszlám. Maga omlik porba.) 
 

200112:17.43; BFüred, @ 

Forrás: http://www.msn.com/hu-hu/hirek/történelem/az-igazi-dán-lány-fotók-az-első-
transz-nőről/ar-BBYRbr6?ocid=spartandhp  

http://www.msn.com/hu-hu/hirek/történelem/az-igazi-dán-lány-fotók-az-első-transz-nőről/ar-BBYRbr6?ocid=spartandhp
http://www.msn.com/hu-hu/hirek/történelem/az-igazi-dán-lány-fotók-az-első-transz-nőről/ar-BBYRbr6?ocid=spartandhp
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Keresztényi sokférjűség 
avagy 

konszekutív poliandria 

 

 
Első férjem egy Isten volt.  

Nem volt bár … úgy … isteni. 

A másik … úgy … isteni volt.  

Én nem voltam jó neki. 

 

A harmadik? Isten ments volt!  

Így is, úgy is … valóban! 

(Tejben-vajban fürösztgetett.  

Hempergetett a jóban.) 

 

Szeretnék, sok „Isten” után, 

 végre némi emberit. 

Olyat, aki kitakarít,  

ágyaz, főz és … megterít! 
 

200106, BFüred, @ 
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Genderkorrekt hóembernő 

 

Gender-korrekt hó-ember-nő. 

Nem hó. Nem nő. Nem ember ő. 

 

Sosem állít. Mindig tagad. 

Hogy érezd jól vele magad? 

 

Ember? Férfi? Nő? Csak személy? 

Hóból épült gender-szeszély? 

 

Hó-mofíl vagy hó-mofób? 

Hómok!? Vagy még hó-mokóbb!? 

 

Raszi-pasi? Raszi-faszi? 

Raszi-csajt, vagy mást is b…i’? 

 

Populista? Neonáci? 

Fura banda!  

 

Inkább: 

ácsi! 

 
200210; BFüred, @ 
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Bárminek érezheted magad 
Egy UgRóLap margójára 

 
Bárminek érezheted magad 

hogyha megbomlott jó agyad. 

Az agynak ehhez van joga.  

Ő mondja meg, mit nézz, s hova. 

 

A jelenség az ismerős: 

él benned tigris és szelíd őz, 

s míg mindkettő benn marad, 

még jól is érezheted magad. 

 

De ha egyik kitör és elragad, 

ha erről szól minden szavad, 

akkor már komoly a dolog. 

Mert az ilyen ember ... bolond! 

 

Nem transznemű. 

Nem transzfajú. 

Csak tragikus. 

És szomorú. 

 
200529:11.08; BFüred, @ 

 

Forrás: 
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200528-oznek-kepzeli-magat-egy-transznemu-

lany.html  
 

 

  

https://www.origo.hu/nagyvilag/20200528-oznek-kepzeli-magat-egy-transznemu-lany.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200528-oznek-kepzeli-magat-egy-transznemu-lany.html
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Tökéletes forma 
 

! 

Ó 

Ő 

A 

NŐ 

Ó 

a  

tökéletes  

forma bizony 

 a gömb volna 

az minden  

irányban 

egyforma 

* 

gömb NŐ jobbra 

gömb NŐ balra 

gömb NŐ erre 

gömb NŐ arra 

* 

minden  

jó hím 

gerjed 

arra 

* 

JÓ 

NŐ 

Ő 

? 
 

200714:20.42 BFüred, @ 

 
Ihletforrás: https://www.life.hu/intim/20200714-a-ferfiak-elarultak-miert-sokkal-

szexisebb-egy-telt-no.html 
  

https://www.life.hu/intim/20200714-a-ferfiak-elarultak-miert-sokkal-szexisebb-egy-telt-no.html
https://www.life.hu/intim/20200714-a-ferfiak-elarultak-miert-sokkal-szexisebb-egy-telt-no.html
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Volt egy fickó 

 

Volt egy fickó,  

úgy hívták, hogy Donát. 

Fenn hordta a nők előtt az orrát. 

 

És amikor impotens lett, 

tudjátok, hogy  

 mihez  kezdett? 

Rendelt gyorsan  

egy protézist. 

Azért 

is. 

200816, BFüred, @ 
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Ha a Nem már Nem a Nem 
(If  the Sex is No more Sex) 

avagy 

A prefrontális infantilizáció  

paradox tragédiája 
 

Szombathely szomorú szülöttjének, Brüsszelbe 

 
Ha a Nem már Nem a Nem, 

(if Sex is No more Sex) … 

Szép tankönyvi példa, nem? 
 

Hiába vagy tehetséges,  

ha nemed nem egészséges. 

Ki nem tudja, fiú? leány? 

hozhat-é jó döntést talán? 

Elit helyen hogy is volna 

megoldás egy 

kis csatorna? 

 

Ha homloklebenyed felett 

úrrá lesz a vad képzelet, 

és a felnőtt tartalmaknak 

hatására gyermekagynak  

jellemzői jelentkeznek, 

nincs helye az értelemnek. 

Kórtünetek keletkeznek.  

 
201223:09.00, BFüred, @ 
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Unjátok a régi mesét? 

 

Gyermekeim! Ugye elég!?  

Unjátok a régi mesét? 

Nézzünk akkor szerteszét!  

Keressünk egy új mesét. 

Hallgassátok türelemmel:  

milyen ma a kiber-gender. 

 

S ha nem vagytok érzékenyek,  

én most megérzékenyítelek 

benneteket … biztosan …  

szépen, jól és okosan. 

 

De hogy mesém megértsétek, 

(és hogy épüljön a lélek), 

mindenki, most, kezdje meg!  

Tanulja meg nyelvemet! 

 

A szókincsem nem lesz apró.  

Fontos minden gender-szakszó! 

Sorrendbe most ép úgy raktam,  

ahogy … kibertérből kaptam. 

 

Szép mese ez, 

gyermekek! 

Itt az  

UeReLetek! 

 

https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/ 

https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/
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1. lavender ceiling 

2. allosexual 

3. #MeToo 

4. novosexual 

5. abrosexual 

6. ceterosexual 

7. lesbian-baiting 

8. skoliosexual 

9. samegenderloving 

10. t-girl 

11. polycule 

12. pangender 

13. Bechdel test 

14. womyn 

15. autoromantic 

16. autosexual 

17. gendervoid 

18. genderfuck 

19. bigender 

20. white feminism 

21. androgyn 

22. quoisexual 

23. enby 

24. gynesexual 

25. androsexual 

26. bi erasure 

27. ally 

28. folx 

29. two-spirit 

30. demigirl 

31. juxera 

32. grey-a 

33. genderflux 

34. proxvir 

35. pansexual 

36. positionality 

37. pink tax 

38. omnisexual 

39. cis 

40. queer 

41. Ben Wa balls 

42. TERF 

43. Kama Sutra 

44. femboy 

45. daddy dom 

46. gender-fluid 

47. aromantic 

48. demisexual 

49. femdom 

50. foot fetish 

51. gender-neutral  

52. nonbinary gender 

53. polysexual 

https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/lavender-ceiling/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/allosexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/metoo/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/novosexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/abrosexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/ceterosexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/lesbian-baiting/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/skoliosexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/same-gender-loving/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/t-girl/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/polycule/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/pangender/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/bechdel-test/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/womyn/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/autoromantic/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/autosexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/gendervoid/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/genderfuck/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/bigender/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/white-feminism/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/androgyn/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/quoisexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/enby/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/gynesexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/androsexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/bi-erasure/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/ally/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/folx/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/two-spirit/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/demigirl/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/juxera/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/grey-a/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/genderflux/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/proxvir/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/pansexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/positionality/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/pink-tax/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/omnisexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/cis/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/queer/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/ben-wa-balls/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/terf/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/kama-sutra/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/femboy/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/daddy-dom/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/gender-fluid/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/aromantic/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/demisexual/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/femdom/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/foot-fetish/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/gender-neutral-pronouns/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/nonbinary-gender/
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/polysexual/
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Gender-kender  

 
Kedves bátyám! Tekintve, hogy 

én már a korban bennʼ vagyok, 

bennem kárt nem tesz a gender, 

(sem szívásra való kender). 

 

Így nyugodtan olvashatom, 

akár jól megrágcsálhatom. 

Bár angol tudásom gyarló, 

helyenként csak kopár tarló, 

nagyjából azért megértem 

azt is, amit nem is kértem. 

 

Jobb nekem már, ősz fejemben, 

foglalkozni elméletben. 

De hogyha fiatalokban 

az ilyen érzés fellobban, 

nem lesz utódja, sem mása 

(mászhat újra fel a fára)! 

 

Szeretettel, öcséd,  

Gábor 

 

(rég lemászott 

 már a fáról) 

 
201018, NVárad 

 

 

 



 

 92 

Kedves Öcsém, 

Csáti Gábor! 
 

Te nem az ugorkafáról küldted a genderes versedet,  

hiszen helyén van itt benne minden vessző, ékezet. 

 

Egyetértek … egy sor híján. Idézet következik: 

„mászhat újra fel a fára”. Rajtuk már ez sem segít! 

 

Érdekel a véleményem? Ez nem orvosi eset! 

Történelmi ám ez, kérem! Ez nem kór-, de kortünet! 

 

Az a Majom akkor tűnt el, mikor fáról lemászott: 

levette a bundáját és felvette a kabátot. 

 

Ez /! / az Ember úgy tűnik el, hogy nem tud már szexelni. 

Majd lombikban szaporítják … De az más faj fog lenni. 

 

Eltűnik az álbölcs ember;  

kipusztítja mind a gender. 

 

Jó esetben tudománya valamit majd csinál is: 

„vegetatív” új faj lesz a  

 

HOMO ASEXUALIS! 

 

további részletek pl.  

mek.oszk.hu/20700/20762/?from=rss pg 255-> 
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Mutatók 
 

 

Címek, időrendben 

Jelmagyarázat:  

Számcsoport = időpont (pld 201225 = 2020 december 25.)  

Végbetűk: N = Nyelvek szelleme; G = gendertánc; M = 

mnemotechnikai strófák. Nincs jel = Hétköznapok 

 

200101 Világvallások dinamikája 

200106 Keresztényi sokférjűség 

200106 Múltunk jövője 

200110 Attila Decebal Mózes 

200112 A polyadenilezett AAA-RNS (1) M 

200112 A polyadenilezett AAA-RNS (2) M 

200112 Édesapánk 114. 

200112 Fura fiú volt a dán Lili Elbe (G) 

200112 SRJÚ – a Házsártos Cickány M 

200112 Vírusos májgyulladás M 

200113 Búcsú Csőgör Zsuzsától 

200114 Mit jelent a „strip”? (N) 

200114 Párban fekvő agyvizsgálat M 

200123 Mi is ez az „ÉLET”? 

200131 Holló  

200206 Ne arra figyelj 

200206 Nyuggerkorszak 

200210 Genderkorrekt hóembernő (G) 

200210 Morituri te salutant 

200213 Magyari Miklós 

200224 Ami reménytelen volt  

200225 Az angolok sokra vitték 

200225 Digitális hagyatékok 
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200226 Wanek Ferenc klíma-előadása 

200322 Nemzedékünk fele … 

200329 Scour (N) 

200409 Ha nincs 

200426 Húzzuk ki a gyalogakácot 

200509 Amilyen az adjonisten… 

200510 Csillagászhoz (tsamu.) 

 200517 Egy vén barackfa halálára 

200529 Bárminek érezheted magad (G) 

200530 Öregek könyvéhez 

200601 Kedves Öcsém, Gábor (csábor, tsamu) 

200612 Mire jó a nyércbunda? M 

200617 Születésnapi köszöntő  

200711 Egy Pszichológiai breviáriumra 

200712 Ratímia és aritmia M 

200712 Világos a képlet 

200714 Tökéletes forma (G) 

200723 Öt bölcs héber… 

200725 Figyeld a kutyádat M 

200725 Magasságos gének M 

200813 Nagy Fekete 

200816 Volt egy fickó (G) 

200817 A gyermekek kérdezni fognak … 

200818 Ne sírj barát (tsamu) 

200819 Szent István-napra 

200820 Béreljünk egy hétvégét 

200820 Spekula (tsamu) 

200821 Ábris álma (tsamu) 

200821 Hat hét hit hat 

200822 Származás (sztanna) 

200827 Ma reggel, szokásom szerint (N) 

200902 Nem … nemzetben 

200904 Ropp (N)  

200920 Természet Teremtő Törvényei 

201018 Gender-kender (csábor) (G) 
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201018 Ne szelíden (thomas) 

201110 Virtuális valóságok  

201203 Hatalmas hazugságok  

201203 Ne bonyolítsd … (ockham) 

201203 Törpényiség … a kibertérben 

201210 Unjátok a régi mesét? (G) 

201212 Megjegyzendő mondatok Tasi 

201223 Nem az a Nem, ami a Nem (G) 

 

 

Címek, betűrendben 

 

Jelmagyarázat:  

Számcsoport = időpont (pl. 201225 = 2020. december 25.)  

Végbetűk: G = gendertánc; M = mnemotechnikai strófák; N = 

Nyelvek szelleme;  Nincs jel = Hétköznapok 

 

A gyermekek kérdezni fognak … 

A holló  

Ábris álma (tsamu) 

Ami reménytelen volt  

Amilyen az adjonisten… 

Attila Decebal Mózes 

Az angolok sokra vitték 

Bárminek érezheted magad (G) 

Béreljünk egy hétvégét 

Búcsú Csőgör Zsuzsától 

Csillagászhoz (tsamu.) 

Digitális hagyatékok 

Édesapánk 114. 

Egy pszichológiai breviáriumra 

Egy vén barackfa halálára 

Figyeld a kutyádat M 

Fura fiú volt a dán Lili Elbe (G) 
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Gender-kender (csábor) (G) 

Genderkorrekt hóembernő (G) 

Ha nincs 

Hat hét hit hat 

Hatalmas hazugságok  

Húzzuk ki a gyalogakácot 

Kedves Öcsém, Gábor (csábor, tsamu) 

Keresztényi sokférjűség 

Ma reggel, szokásom szerint (N) 

Magasságos gének M 

Magyari Miklós emlékére 

Megjegyzendő mondatok Tasi 

Mi is ez az „ÉLET”? 

Mire jó a nyércbunda? M 

Mit jelent a „strip”? (N) 

Morituri te salutant 

Múltunk jövője 

Nagy Fekete 

Ne arra figyelj 

Ne bonyolítsd …  

Ne sírj barát (tsamu) 

Ne szelíden (thomas) 

Nem … nemzetben 

Nem az a Nem, ami a Nem (G) 

Nemzedékünk fele … 

Nyuggerkorszak 

Öregek könyvéhez 

Öt bölcs héber… 

Párban fekvő agyvizsgálat M 

Polyadenilezett AAA-RNS (1) M 

Polyadenilezett AAA-RNS (2) M 

Ratímia és aritmia M 

Ropp (N)  

Scour (N) 

Spekula (tsamu) 
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SRJÚ – a Házsártos Cickány M 

Származás (sztanna) 

Szent István-napra 

Születésnapi köszöntő  

Természet Teremtő Törvényei 

Tökéletes forma (G) 

Törpényiség … a kibertérben 

Unjátok a régi mesét? (G) 

Világos a képlet 

Világvallások dinamikája 

Virtuális valóságok  

Vírusos májgyulladás M 

Volt egy fickó (G) 

Wanek Ferenc klíma-előadására 
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Az „Üzenet a Hegyről 2020” és a „Képtelen Strófák 2020” 

jelen kiadásából (FINJ 3., FINJ 4.) 

50-50 számozott példány készült a kötetben szereplők 

számára.  

Ezt a …… példányt Sztatilla ajánlja szeretettel 

……………………………………….. figyelmébe, 

a 2021. esztendő júniusában 

a Nagy Családi Születésnapok 

idején 

 

 

 

BIO TÁR ELECT RONIC

 

 



2020-ban megjelent BioTár Electronic kötetek a  
Magyar Elektronikus Könyvtárban (OSzK-MEK) 

 
Szabó T. A. és mts., 2020, Üzenet a Hegyről 1.& 2. Fénnyel 

Írott Napló és Jegyzetek * Fényképek. Bökversek. Klapanciák. 
Rigmusok. Képtelen strófák. Szösszenetek. @ Létvégi Leltár 2019-ből. 
BioTárElectronic, Orbis E-Pictus, Pg. 1-292. Iglói és Grebovits 
Nyomda Bt., Balatonfüred. https://mek.oszk.hu/20700/20762 

 
Szabó T. A. & Horváth E., (szerk.), 2020, GENETIKA-200. 

In memoriam Festetics Imre (1764-1847). Nemzetközi Diák-
Tudományos Vetélkedő (2019-2020) & Webinárium (2020.03.12.) * 
Genetics-200. In memoriam Festetics Imre (1764-1847). 
International Student Science Competition (2019-2020) and Webinar 
(12.03.2020). GEL-TTMK 2. szám & BioTár Electronic. 
Balatonfüred – Kőszeg – Pécs – Zalaegerszeg, Pg 1-224. I+G Nyomda 
Bt., Balatonfüred http://mek.oszk.hu/20700/20763/  

 

BioTár Electronic kötetek a MEK-ben 2021-ben 

Szabó T. A. E., Bíró J. Z. (szerk.), 2021, “1527 * Gyűjtsd a 
Tudást * 2027” Díjak és Díjazottak, Kolozsvár, 2020. december 3. 
BioTár Electronic, pg. 1-102. Iglói & Co, Balatonfüred. 
https://mek.oszk.hu/21600/21679/ 

 
Szabó T. A és mts., 2021, Üzenet a Hegyről 2020. 

Bemutatók. Bökversek. Jegyzetek. Klapanciák. Rigmusok. 
Szösszenetek. Fénnyel Írott Napló és Jegyzetek 3. (FINJ 3) Pg. 1-206. 
BioTár Electronic. Iglói & Co, Balatonfüred. Kiberkiadás: 
https://mek.oszk.hu/21600/21680/. 

 
Szabó T. A. és mts., 2021, Képtelen Strófák 2020. Bökversek. 

Jegyzetek. Klapanciák. Rigmusok. Szösszenetek. (FINJ 4.)  Pg. 1-98. 
BioTár Electronic, Orbis E-Pictus, Iglói & Co, Balatonfüred. Kiber-
kiadás: https://mek.oszk.hu/21600/21681/  



BIO TÁR ELECT RONIC

 
 

Üzenet a Hegyről 2020 
& 

Képtelen Strófák  2020 
a Magyar Elektronikus Könyvtárban   

Országos Széchényi Könyvtár * OSzK * MEK 

 
Fénnyel Írott Napló és Jegyzetek (FINJ-3; pdf & ppp) 

https://mek.oszk.hu/21600/21680/ 
 

 
 

Képtelen Strófák 2020 (FINJ-4; pdf) 
https://mek.oszk.hu/21600/21681/ 

 

 
 

Webcím, arra az esetre, ha az eszközön nincs QR kód olvasó: 
https://mek.oszk.hu/mobil/konyvoldal.phtml?id=20761 


