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ELŐSZÓ
Minden félreértés elkerülése végett, szeretném már az előszóban kihangsúlyozni, hogy ebben a kis gyűjteményben nem a magyar
nyelvről van szó, hanem a közmondásokról! A magyar nyelvben sok
közmondás és szólás-mondás található, ezek érdekesebbé, változatosabbá, színesebbé teszik nyelvünket. Gondolom minden magyar
nyelvű felnőtt személy használja is néhanapján őket. Egy különleges
ség viszont létezik a közmondások esetében éspedig az, hogy az emberek egyet mondanak, másra gondolnak, mást tesznek. Mondanivalójukat csak egy átvitt értelemben használják.
Szerencsére nem gondolják komolyan azt amit szó szerint
mondanak, mert különben nagyon furcsa helyzetek állnának elő az
életben. A közmondások szószerinti, direkt értelmezései esetén a
skála nagyon széles, találhatók: humoros, logikátlan, lehetetlen,groteszk, szörsűséges, horror elképzelések, tucatjával.
Ebben a kis gyűjteményben csak az van bemutatva írásban és
karikatúrában amit az emberek szószerint mondanak! Hamár a
mondanivalójuk direkt szövegét nem gondolják komolyan, akkor a
szószerinti értelmezést sem kell komolyabban venni, hiszen úgysem
az történik amit mondanak. A könyv célja nem a közmondások
kritikája, hanem direkt mondanivalójuk humoros bemutatása! Hogy
mire jó az ha egyet mondanak, másra gondolnak, mást értenek a
mondanivalójuk alatt, hát meg kell kérdezni azokat, akik ezeket a
közmondásokat kitalálták. Gondolom azért találták ki őket, hogy
azoknak akik magyarul tanulnak, alaposan “megkönnyítsék” a dolgukat.
Egy kevés humorral és fantáziával el lehet képzelni azt, amit
szószerint mondanak. Egy “pár” egyszerű karikatúra is segít ebben.
A magyar eredet megállapítása viszont nem a könyv témája, ezt a
nyelvészekre hagyom. A könyv tartalmaz: közmondást, szólást, karikatúrát, nyelvi játékot, humort, két verset. A helyes megértés végett
ajánlom az előszót figyelmesen elolvasni, a szöveg ugyanis elég
nyakatekert! A szöveg nem vonatkozik a mindenkori olvasóra.
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A G Y, É S Z, F E J, K O P O N Y Á R Ó L
- “ez egy agyafúrt ember” ... Hogy miket nem mondanak!
Lehet, hogy egy agyafúrt ember, a lényeg viszont a fúró meg a
fúrás. De miért kell valakinek az agyába fúrni, hiszen az nagyon
fájdalmas és életveszélyes lehet? Ráadásul az agyafúrt ember csak
úgy szaladgál az embertársai között, mintha nem is lenne lyuk az
agyában. Az agyafúrt embernek ajánlatos sürgősen agysebészhez
menni, hogy betömjék az agyában keletkezett lyukat. Ha nem ezt
teszi, akkor előfordulhat, hogy a lyukon át kifolyik a maradék agya
és agyalágyult lesz. De csak semmi pánik, ugyanis van védelem az
agyfúrás ellen. A rendőrsapka megvéd biztosan, merthát állítólag aki
rendőrsapkát visel az nem lesz agyafúrt. Vagy nem ezt mondták?
- “ fény gyúlt az agyában” ... Na végre-valahára!
Remélhetőleg, nem egy égő fáklya fénye világít, mert a láng tüze
még károsodást okozhatna az agysejtekben. Hogy mire jó az, ha egy
ember agyában fény gyúlik, pontosan nem tudni, de lehet, hogy
tisztábban lát utána. Sokáig úgysem tart ez a fenomén és azután
vissza az örökös sötétségbe az aggyal. Erről van szó, vagy nem?
- “ez egy éleseszű ember” ... Megköszörülték az eszét?
Az észnek tehát éle is van, mint a konyhakésnek. Ha nem vág,
hát megélesítik az eszüket az emberek, mindaddig amíg éleseszűek
lesznek. Ez egy hosszantartó művelet, pénzbe is kerül, veszélyes is
lehet. Olyan is van, hogy az évekig tartó élesítés után sem vág az
embernek az esze. Erre csak azt lehet tanácsolni, hogy akinek nem
vág az esze, az ne vagdalódzon.
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Agyafúrt ember...

Fény gyúlt az agyában...
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- „az eszem ágába sem jutott volna“... Szokták mondani.
Ha az ág fából van, akkor az észnek is fából kell lennie, ahová
néha bele kellene hogy jusson valami, de nem jutott. Hogy ez most
rossz vagy jó, nehéz lenne megmondani, mert ami az egyiknek rossz
az a másiknak jó lehet. Ezt mondták, vagy nem?
- „annyi esze van mint egy tyúknak“... Büszke lehet magára.
Az ész mennyiségben is különbözhet, van akinek sok van belőle,
van akinek kevés. Ezeket szokták összehasonlítani „hízelgő“ módon,
a tyúkokkal. Tudvalevő ugyanis, hogy a tyúkok nagyon okos szárnyasok. Így vagy úgy, itt egy anatómiai csodárol van szó.
- „ennek elment az esze“ ... Netalán sétálni?
Az ember esze állítólag menni is tud. Ez persze elég nagy baj, de
lehet nagyobb is, ha nem jön meg az esze végre-valahára. Elment az
esze, most akkor eszetlen? Ezt mondták, vagy nem?
- „Egy kis elmefuttatás“... Nem veszélytelen.
Hamár az eszét nem is, de az elméjét futtathatja az ember. Valahogy úgy, ahogy a lovakat szokták futtatni. Állítólag, aki lassan jár,
tovább ér, akkor meg minek az elmefuttatás? Siet netalán csődbe
menni?
- „azóta rajta jár az esze“... Hogy miket nem tud az ész!
Ez valószínűleg a járni tudó eszek közé tartozik. Vagyis az ész kilép
a koponyából és járkál egy ideig, valaki máson, azután vissza a helyé
re? Hát ez valóban egy fantáziadús elképzelés, kész horror!
- „ez a János csupa ész“... Akkor mi is ő, zseni vagy torzszülött?
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Az eszem ágába sem jutott volna...

Elment az esze...
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- “ az eszed tokja”… Van neked is ilyesmid?
Egy nagyon éles eszű ember eszéről van itt szó. Annyira éles az
esze, hogy a nagy vagdalódzás közben még megvághat valakit.
Emiatt, az eszét egy tokban tartja, biztonsági okokból. Tokos eszűember, csodaszép lehet. Vagy netalán nem ezt mondták?
- “forog az esze kereke”... Kerekes eszű ember?
Vagyis az észnek kereke is van, ami kell hogy forogjon, ha be nem
rozsdásodott időközben. Néha meg kell olajozni a kereket ricinusolajjal, jobban megy majd a “dolog”. Világos?
- “észbekapott, hogy”... Mondják néha.
Itt a kapás a lényeg. Úgy látszik, hogy az észbe még bele is lehet
kapkodni. Előfeltétel hogy a koponyacsont elég lágy legyen, olyan
agyalágyult féle. Nincs megadva, hogy miért kell az észbe kapadozni
még megsérthetik, már akinek van persze.
- “csavaros észjárású ember”... Hogy miket nem mondanak.
A csavarokról tudott, hogy van egy kacskaringós menetjük. Van
akinek a járkáló eszét látják el egy-két csavarral és akkor egy
“csavaros észjárású” ember lesz belőle, vagy talán egy becsavarodott eszű ember?
- “ezt jól vésd a fejedbe”... A tükör előtt sikerülhet.
Egy feltétel létezik, éspedig a személy, aki vés valamit a saját
fejébe, kőfejű kell hogy legyen, különben nem éli túl a vésést. Csak
egy tükör előtt lehet a műveletet végrehajtani. Ha túléli a vésést,
akkor vésettfejű lett? Sok ilyen vésett fejű szaladgál az országban?
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Forog az esze kereke...

Ezt jól vésd a fejedbe...
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Akármilyen hihetetlen, de őseink szerint az emberi fej különböző
anyagokból készülhet. Állítólag létezik fafejű ember meg tökfejű
ember is. Én még nem találkoztam hasonló zombikkal, de ha ilyet
látok akkor messze elkerülöm őket, biztos ami biztos alapon.
- A fej nemcsak kívülről de belülről is különbözhet. Őseink
szerint létezik olyan ember is akinek üres a feje, vagyis nincs semmi
a fejében. Állítólag olyan ember is létezik, akinek az agya helyett víz
van a fejében. Hogy milyen szörnyetegek mászkálnak közöttünk és
nem is tudunk róluk. Kész csodavilág.
- “ tökkelütött ember”... Még ilyet is mondanak.
Tökkelütött ember, a lényeg a tök, meg az ütés. Manapság is
előfordulhat hogy az embert ütik, a fejét például, de miért tökkel,
okosabb lesz tőle? A tökkel való ütés után, tökkelütött lett. Ez akkor
egy tökkel ütött tökfej? Vagy nem ezt mondták volna?
- “ hogy ennek mennyi sütnivalója van” ... Mármint a fejében.
Hogy kinek mi van a fejében, az mindenki privát ügye kellene,
hogy legyen, de nem így van. Léteznek indiszkrét emberek akik
mindenáron meg akarják tudni, hogy van-e sütnivaló valamelyik
diák fejében. Hogy miért a fejében keresik a sütnivalót az kész
rejtély. Addig faggatják a vizsgán a tanárok a kiszolgáltatott diákokat amíg meg tudják állapítani, hogy melyik diáknak van valami
sütnivaló a fejében. Szerencsésebbek azok akiknek nincs, mert ezekkel nem tudnak mit kezdeni és békénhagyják őket. Azokra akiknek
van valami sütnivalójuk a fejükben, szörnyű sors vár. A tanárok mindent ki akarnak szedni belőlük. Meg akarják netalán sütni a sütnivalójukat? Az ilyen jellegű emberkínzástól óvakodni kell. Erről van itt
szó.
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Csavaros észjárású ember...

Észbekapott, hogy ...
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- “ fejetlenül cselekedett” ... Még elképzelni is rossz.
A középkorban elég divatos szokás volt a fejet levágni, ezáltal
fejetlen lett az illető. Ez a durva szokás, szerencsére manapság már
nem divatos. Nincs történelmi bizonyíték arról, hogy valaha is egy
lefejezett ember, cselekedett volna valamit. Ennek ellenére manapság is cselekedhetnek az emberek fejetlenül. Ez valószínűleg egy anatómiai csoda, a középkorban boszorkányságnak nevezték.
- “azon töri a fejét, hogy”... Veszélyes lehet.
Hát ennek nincs más jobb dolga mint a saját fejét törni? Ez egy
elég fájdalmas, és nem is veszélytelen metódus, még be is törheti a
saját fejét. Nem tud kitalálni valamit fejtörés nélkül? Miért nem
választ egy ártalmatlanabb metódust, például a gondolkodást? Vagy
nem ezt mondták?
- “elcsavarta a fejét a leánynak”... Mesélik.
Még szerencse, hogy időben abbahagyta a csavarást, mert még
kicsavarta volna a fejét a leánynak, amit az nem élt volna túl. Miért
kell egy leánynak a fejét csavargatni, kész rejtély. Nem létezik egy
finomabb megoldás? Ez a leányfej elcsavarás, különben is egy a
múltból reánkmaradt, technikailag túlhaladott metódus. Manapság
forgatják a fejüket a leányok a fiúk után, csavarás nelkül is. Erről van
itt szó.
- “szeget ütött a fejébe, hogy`” Mondják néha.
Szeget ütött a fejébe, a másik békésen tűrte, túl is élte a kínzást,
kész csoda. Melyik nyer vagy veszít, az akcióból még nem tudni.
Szegre és kalapácsra szükség van, mert anélkül nem lehetséges.
Vagy nem ezt mondták volna?
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Azon töri a fejét, hogy...

Szeget ütött a fejébe, hogy...
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- “állítólag a csökönyös ember megy a saját feje után” ...
Ezt az állítást hiszem ha látom. Hogyan is értendö ez? A) a
csökönyös embert előbb lefejezik. B) a fejet viszik valakik elől. C) a
fej nélküli test meg megy a csökönyös fej után. Nem lenne talán
jobb a csökönyös embernek, ha kevesbé csökönyös lenne? Esetleg
elkerülhetné a lefejezést, és nem kellene a saját feje után mennie.
Másrészt viszont, ez az elképzelés “teljesen logikus és hihető” ezért
mondták, vagy nem?
- “majd szétrobban a fejem a fájdalomtól” ... Életveszélyes lehet.
Az orvosi rendelőben hallottam. Kellemetlen lehet egy erős fejfájás de, hogy szétrobbanjon valakinek a feje, dinamit nélkül, nem
valószínű. De szerencsére csak majdnem robban. Valami kevés logika van azért benne.
-“megérkeztek a fejesek “... Csupa logika.
A parlamentben megbeszélést tartottak és jelen voltak a fejesek
is. Ez eddig rendben is lenne, hiszen a parlamentben valóban okos
fejű emberekre van szükség. De mi van a többivel, akik nem fejesek,
azoknak csak nyakuk van? Ezért hoznak annyi fejetlen intézkedést?
Ezt mondták, vagy nem?
- “elvesztette a fejét” ... Akkor most fejetlen?
Elvesztette a fejét ugyan, de nem halt bele, sem a teste, sem a
feje. Ha a teste tovább cselekedett, akkor fejetlenül tette. Hogy
találtak megint egymásra a testrészek, hiszen egyik a másik nélkül
nem életképes? Itt megint valamiféle boszorkányságról vagy szemfényvesztésről lehet szó. Így mondták, vagy nem?
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A csökönyös ember megy a saját feje után...

Megérkeztek a fejesek...
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- „fejvesztetten menekültek“... Vannak még csodák.
A csata után a vesztesek fejvesztetten menekültek, vagyis
otthagyták a fejüket a csatatéren, és fej nélkül tértek haza! Az
eredmény az lett, hogy egy ideig fejetlenség uralkodott az országban, mindaddig, amíg újra ki nem nőtt a fejük. Vagy nem erről lenne
szó?
- „János elvesztette az eszét“... Most már nincs neki, eszetlen?
Hogy eshetett ki az esze a koponyájából, nagyon kicsi lehetett?
Hogy elment-e megkeresni az elvesztett eszét, nincs megadva. Ha
netalán időközben cselekedett valamit, azt eszetlenül tette. Nagyon
is hihető mondás, hiszen „teljesen logikus“. Ezt mondták szóról
szóra.
- „leütötték a fejét“... Nincs már feje, fejetlen?
A középkorban levágták az ember fejét, egy megfelelő pallossal.
Az ember fejét, valószínűleg még a fémek használata előtt, a
kőkorszakban ütötték le, bunkósbottal. Hiteles történelmi utalás a
fej leütéséről nem létezik, de ha a többi “logikus” mondást
elhisszük, ezt is elhihetjük. Ha már mondják “biztosan” úgy volt.
- “ezt verd ki a fejedből”... Megint verés?
Valaki valamit a fejébe (de nem a fejére) vesz valamilyen módon.
Ez persze a többieknek nem tetszik, és azt tanácsolják, hogy “verje
ki a fejéből” a valamit. Ez úgy törtenik, mint ahogy a főtt
marhacsonttal szokás tenni. Itt, a fejet kell a falba verni, addig, amíg
ki nem jön belőle amit belevett. A művelet nem veszélytelen, mert
kiloccsanhat a maradék agyveleje. Ezt mondták, szórol szóra.
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Elvesztette a fejét...

Tökkelütött ember...
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- „egy ilyen fontos dolog nem fordult meg a fejedben? „...
Szerencséjére nem fordult meg. Mert ha megfordult volna, akkor
annyi helyet foglalt volna el a koponyájában, hogy nem maradt
volna hely az agy számára. Egy nagy és fontos fordulat a fejben még
kárt okozhat az agyban, tehát vigyázni kell. Különben is minek van
az embernek feje, hogy fontos dolgok forgolódjanak benne, vagy
hogy kalapot tegyen rá? Vagy nem ezt mondták?
- “mond ki az igazat és betörik a fejedet”... Mondogatják, néha.
Ez kivételesen, sajnos még igaz is lehet. Ha kimondod az igazat,
még kellemetlenséged lehet, ugyanis az igazság egy nagyon kellemetlen valami, amiről a legtöbb ember nem akar hallani semmit!
Éppen ezért ajánlatos bukósisakot viselni, biztos ami biztos alapon.
- “mi járkál a fejedben?”... Ez aztán egy elképzelés!
Nem sok lehet a fejében, ha annyi hely van benne, hogy ott
járkálni lehet. Netalán bogarak járkálnak benne? Sürgősen bele kell
nézni a fejébe, nem-e bogaras. Vagy nem erről van szó?
- “túl sokat csinálod az eszed”... Észcsinálás, lehetséges?
Azt szokták mondani, hogy a jóbol is megárt a sok. Itt is erről van
szó. Túl sok ész veszélyes lehet, az ember még eszelős lesz. Ha valaki
túl sokat csinálja az eszét, hát zavarhatja embertársait.
- “majd én beszélek a fejével”... Még egy csoda?
A fejen találhatók: a fülek, a száj, belül az ész. Ez elég is lenne egy
beszélgetéshez. Tehát eltávolítják a fejet a testről, mert a test
felesleges, és beszélnek vele. A beszélgetés után visszahelyezik a
fejet a helyére. Hát itt valami ördöngősségről, boszorkányságról lehet szó.
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János elvesztette az eszét...

Leütötték a fejét...
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- “most persze hamut szór a fejére”... Mondják alkalomadtán.
Az ókorból ered, réges-régen, amikor még nem ismerték a
szappant, a hajzsír eltávolítására használták. A modern világban
létezik szappan, ki is ment a divatból a hamuszórás a fejre, mármint
a saját fejre. A szomszéd fejére viszont, szorják tovább a hamut a
“jólnevelt” személyek. Hát ez már így szokott lenni, a “jó” szokásairól nehezen mond le az ember. Vagy talán nem így van?
- “többet ésszel, mint erővel”... Néha beválik.
János erőlködik egyedül, egy nagy, nehéz gerendát elcipelni, de
nincs elég ereje. Arra jár a komája és azt mondja neki: többet ésszel,
mint erővel, János. Elgondolkodik egy kicsit János, és azt mondja a
komának: fogd már meg a végét koma. Már miért fognám? kérdi a
koma. Majd megmondom a végén. Elviszik a nehéz gerendát és
azután választ kér a koma. Megfogadtam a tanácsodat koma: többet értem el ésszel, mint erővel, mondta János.
- “az okosabb enged”... Mondja a nagyapa.
Két unoka veszekszik. A nagyapa azt tanácsolja a nagyobbik unokának, hogy engedjen ő, mert hát ő az okosabb. A nagyobbik unoka
enged, és ezáltal veszít, a kissebbik, az állítólagos butább nyer.
Melyik tehát az okosabb, amelyik nyer, vagy amelyik veszít, ez itt a
kérdés, ami persze fenőttekre is érvényes.
- “csoda, hogy el nem sül a feje”... Egy nagyokosról van szó.
Tele van a feje mindenféle robbanékony ötlettel. Mindent jobban
tud mint a többiek, ezért is érdemelte ki a nagyokos elnevezést. Ez
olyasmi, mint a judónál a nagymester elnevezés. Annak ellenére,
hogy mint nagyokos mindent jobban tud, néha fejjel megy a falnak,
csoda, hogy még el nem sült a feje a sok mindent jobban tudástól.
Erről van itt szó.
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Ezt verd ki a fejedből...

Mi járkál a fejedben?...
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- „felütötte a fejét egy járvány“... Mondták a TV-ben, tehát igaz.
Tehát egy járványnak feje van, amit lent hord, de néhanapján
felüti. Mivel egy veszélyes járványról van szó, hát le kell ütni a fejét
sürgősen. Ha nincs feje, hát nem tudja felütni, és kárt okozni vele.
Vagy nem ezt mondták?
- „micsoda egy szűkagyú gondolkodás“ ... Mondják néha.
Ilyen módon gondolkodni csak az tud, akinek szűk az agya. Egy
előnye van a dologból, éspedig, hogy problémamentesen elfér az
agya a koponyájában. Tehát, mint mondani szokás, a sok rosszban
van egy kis jó is. Vagy nem így lenne?
- “fejcserék történtek a parlamentben”... A TV-ben mondták.
Az utolsó választás után, fejcserék történtek a parlamentben.
Ugyanazok a személyek de új fejjel? Valószínűleg a képviselők fejet
cseréltek egymás közt. Elképzelhető, hiszen “teljesen logikus”.
- “megáll az ember esze”... Hát valóban!
Ha az ember esze menni tud, valamikor meg is kell, hogy álljon,
pihenni. Miután kipihente magát, elkezd megint járni, forognak a
kerekei is újból. Lehet ennél valami “hihetőbbet és logikusabbat”
mondani?
- “benőtt már végre a fejelágya ennek a gyereknek”... Mesélik.
Akkor most egy keményfejű felnőtt személy lett belőle, általános
örömre? Lehetséges, hogy megérett a feje? Netalán tökből volt?
Erről van szó, vagy nem?
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Fejcserék történtek...

Majd én beszélek a fejével…
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- “lába kelt a táskának”... Lehetséges lenne?
Vannak még csodák a modern világban is, nemcsak a Bibliában.
Egy élettelen táskának lába kelt? Ha növény lenne a táska, hát még
lehetséges lenne, hogy új hajtása kelt. Ha állat lenne, esetleg lába
nőhetne, de nem kelne. Ettől függetlenül, ez a „lába kelt“, egy teljesen „logikus és hihető“ csoda. Vagy netalán nem ezt mondták?
- “a földbe gyökerezett a lába”... Hogy miket nem mondanak!
Az előbbi csodához hasonló csoda. Itt egy élő emberről, vagy
állatról van szó. Valamilyen okból moccani sem tud egy rövid ideig,
és akkor csoda történik, “gyökeret ereszt a lába”. Gyökeret
növények eresztenek a földbe, de nincs hiteles bizonyíték, hogy
ember, vagy állat esetében is működne az ilyesmi. Figyelembe véve,
hogy egy csodáról van szó, el kell fogadni, nem kell firtatni, mint
ahogy a dogmákkal szokás tenni. Lehetséges, hogy más testrész is
földbe gyökerezhet?
- “kilóg a lóláb”... A zsákból gondolom.
A ló ugyan kiment a divatból, de attól még kilóghat a lába
valamiből. Valószínűleg levágtak egy lovat, az egyik lábát eldugták
egy zsákba, de mivel a zsák kicsi volt, kilógott a lóláb egy része.
Valaki meglátta a tolvajokat, jelentette a rendőrségen, le is lettek
tartóztatva. A tanulság a történtetkből: hamár lopott lovat vágunk,
legalább megfelelő méretű zsákba dugjuk. Ezt mondták, vagy
nem?
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A földbe gyökerezett a lába...
- “ez egy ragadós kezű ember”... Egy szorgalmas műgyűjtő?
Valamiféle jó minőségű ragasztóval kente be a kezét, és azóta
minden elmozdítható tárgy hozzáragad. Ha elkapják” munkájában”
akkor a ragasztót le kell mosnia a kezéről. A legjobb , ha a kéz-kezet
mos alapon teszi, így nem lesz bántódása. Világos?
- “bal lábbal kelt fel”... Ha csak bal van neki.
Az embernek van egy jobb és egy bal lába, általában így is van. De
van akinek két bal lába van. A babona szerint rossz, ha az ember bal
lábára lép felkeléskor, rossz lesz a napja. Mit tegyen az, akinek két
bal lába van? Hogy még érthetőbb legyen: a babonára ügyelni kell,
mert “mindíg” beválik.
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- “kettőn áll a vásár”... Erős emberek lehetnek.
Két szörnyen erős ember vállán áll a kétlábú vásár. Ez, szó szerint
így is van, elvégre is ezt mondták, de aki nem hiszi, hát nézzen
utána.
- “kétbalkezes ember”... Van bőven belőlük.
Egy emberről van szó, akinek két bal keze van. Rossz lehet neki,
mert semmiféle ruhaneműt nem ölthet magára, mindent
megrendelésre varrathat. A baloldal a meghatározó, minden balul
üt ki, hiszen ő egy balfácán. Ezt mondták, vagy nem?
- “ez aztán ember a talpán”... Ez aztán egy megállapítás!
Itt megcsodálnak egy embert, aki a talpán áll és jár. Hogy miért
pont a talpát csodálják meg, furcsa dolog, hiszen minden embernek
van talpa, amin áll és jár. De ki lett választva egy ember, aki “ember
a talpán” és nem más testrészén. A többi ember netalán a hátsó
részén áll és jár? Ennek utána kell járni sürgősen.
- “ég a munka a keze alatt”... Kész katasztrófa.
Egy veszélyes gyújtogatóval van dolgunk, a keze alatt minden
munka ég. Egy ilyen személynek, nem szabad semmit a kezébe adni.
Főleg munkát nem, mert ha ég a munka a keze alatt, akkor mindenki munka nélkül marad. Egy ilyen személyt csak víz alatti munkára
lehet beosztani, végülis, a víz alatt nem ég a tűz. Ezt mondták.
- “hátrakötöm a sarkad”... Próbálja meg előre kötni, ha tudja.
Minden embernek a sarka hátul található. Nem nagy virtus tehát
hátrakötni valamit, amit előre úgy sem tudna, a “híres”. Láttak már
előre, vagy hátrakötött sarkú rossz gyereket? Fenyegetés vagy ígéret, a lényeg hogy “hihető”.
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Kétbalkezes ember...

- “ez egy talpraesett ember”... Nem sok lehet a fejében.
A gólya, amikor a bepólyázott csecsemőt hozza, vízszintesen
szállítja. Amikor elengedi, akkor megbillen a csecsemő. Amelyik
csecsemőnek nehezebb a feje, mert van valami benne, az a fejével
lefelé zuhan, és földet érve, a fejére esik. Amelyiknek a lába a
nehezebb, mert abban van valami, nem a fejében, az lábbal lefelé
zuhan, és a talpára esik. Ez persze felnőtt korban is jól látható, hogy
egy talpraesett, vagy egy fejreesett emberrel van dolgunk. Ez így is
érthető.
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Hátrakötöm a sarkad...

Ez egy talpraesett ember...
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- “nem állta meg a helyét”... Nagy a baj.
János kapott végre egy helyet, de sajnos, nem volt képes megállni
a helyét. Keres ugyan egy másik helyet magának, de ez eltarthat
még egy jó ideig. Addig is helytelenkedik az utcán. Ez így is érthető.
- “ezzel csak szeget vert a talpába”... Mármint a sajátjába.
Azt goldolják, hogy ez is humbug? Szó sincs róla, nagyon is reális.
A “saját szememmel” láttam, a cirkuszban. Egy indiai fakír képes
volt ilyesmire. Aki viszont nem fakír, inkább ne tegye. Verjen inkább
másnak a talpába szeget.
- “és azután kesztyűs kézzel bántak vele”... Hogyan történt?
Egy boxmeccsről van szó. A meccs előtt nem érezte valami jól
magát a boxoló, szerinte túl durván bántak el vele. A bokszolás
megkezdése után viszont, kesztyűs kézzel bántak el vele. Ez azután
már tetszett neki. Hát így történt.
- “szedd a lábad gyorsabban” ... “Logikus” elképzelés.
A partraszállás után, a tengerészgyalogosok újból gyalogoltak. Az
egyik fáradt katona elvesztette a lábát és lemaradt. A tizedes
ráförmedt, hogy szedje a lábát gyorsabban. A katona hát igyekezett
az elveszett lábát gyorsabban szedni, úgy, mint ahogy a földiepret
szedte gyerekkorában. Vagy nem ìgy mondta?
- “van nekem mindegyik ujjamra egy szeretőm” ... Mondja egy
tenyeres-talpas cselédlány.
Ha azt mondaná, hogy minden ujjára van egy gyűrűje, még el is
hinném neki. De így nem tudom, hogy óriási tenyere és ujjai vannak
a cselédlánynak, vagy tíz törpe szeretője van Liliputból? Vagy nem
ezt mondta?
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Szedd a lábad gyorsabban!

Van nekem mindegyik ujjamra egy szeretőm...
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- “elvágta az ágat a lába alól”... Igazán okos dolog.
János le kell vágja a diófa száraz ágát. Fel is mászik a diófára, rááll
az ágra, és fűrészeli az ágat maga alatt. Az ág letörik, János leesik és
jól megüti magát. Egyszeribe eszébe jut egy régi jótanács, éspedig:
aki nem akar leesni a fáról, az ne másszon fel a fára. Vagy nem erről
lenne szó?
- “sok járókelővel találkoztam az utcán”... Kik is ezek?
Ezek olyan személyek, akik előbb járnak, és csak azután kelnek fel
az ágyból. Vagyis először járnak egyet az ágyban, azután felkelnek az
ágyból, és folytatják a járkálást az utcán. Ha előbb kelnének és
azután járkálnának az utcán, akkor kelő-járó lenne a nevük? Ezt így
is lehet érteni.
- “kéz kezet mos”... Hogyan is értendő ez?
A szöveg szerint itt kézi mosásról van szó. Kézzel mosnak
kezet, tehát a mosás végén, két tiszta kéz lesz. Állítólag ez a legjobb metódus arra, hogy az embernek tiszta legyen a keze, a piszkos ügyei után. Az ilyenfajta mosást mosógéppel nem lehet elvégezni.
- ``lábatlankodik, kezeskedik``... Hogyan is van ez?
Vagyis akinek van keze, az kezes, és kezeskedik. Ennek az ellenkezője: akinek nincsen keze, az kezetlen, és kezetlenkedik? Akinek
van lába, az lábas, és lábaskodik, akinek viszont nincsen lába, az
lábatlan, és lábatlankodik? Ez eddig rendben is lenne, de hogyan
lábatlankodik valaki, akinek van lába, hiszen ilyet csak egy lábatlan
tud tenni? Vagy nem így lenne? Van itt logika, csak jól el van rejtve.
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- “pofátlan egy alak”... Vagyis nincs pofája.
Ez bizony nagy baj, hogy nézhet ki szegény ember pofátlanul?
Előfordulhat, hogy sok ilyen pofátlan ember létezik a világon. Hogy
miért nincs pofája a pofátlannak, azt nem tudni, azt sem, hogy
miként válhat pofássá. Vagy nem ezt mondták?
- “még van pofája idetolni a képét “... Van pofája és képe is.
Hát úgy látszik, hogy az is baj ha még van pofája az embernek. Nem
világos azonban, hogy mi szüksége van egy képre a pofás embernek.
Nem elég ha odatolja a pofáját, miért kell még a képét is odatolni?
- “leesett az álla a csodálkozástól”... Mondta Kati néni.
Tátva maradt a szája valakinek a csodálkozástól, még hihető, de,
hogy leesett az álla? De ha mégis megtörtént, akkor a személy áll
nélkül maradt, vagyis állatlan. Remekül nézhet ki, jelentkezhet egy
szépségversenyre. Ez annyira hihető, hogy az már kész csoda.
- “köszörüli a torkát”... Mármint a sajátját.
Kellemes nem lehet, ha az ember rákényszerül a köszörűsnél a
saját torkát köszörülni. Miért kényszerült rá erre az emberkínzásra ,
nincs megadva, de túléli biztosan. Hogy mire jó az, ha az embernek
frissen köszörült torka van, örök rejtély marad. Egy toroknak a
köszörülése viszont sokkal rosszabb, mint egy fognak a köszörülése
a fogorvosnál. Mindezek ellenére sokan, ha nem tetszik valami, vagy
ha magukra akarják terelni a figyelmet, szívesen köszörülik a
torkukat. Erről van itt szó.
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Pofátlan egy alak...

Még van pofája idetolni a képét...
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- „hegyezi a fülét“... Kellemes nem lehet.
Láttam már kihegyezett fülű fajkutyákat, de kihegyezett fülű
embert nem. De ettől függetlenül, ha valakinek nincs jobb dolga,
mint a saját fülét hegyeztetni, hát csak rajta. Az én fülemet
mindenesetre hagyja csak békén, majd meghegyeztetem, ha szükség lesz rá. Aki viszont figyelmes, az megszabadulhat a fülhegyezéstől. Erről van szó.
- “nem sül le a bőr a pofájáról”... Középkori hoby.
Máglyán égetik el az elítéltet, a nézőközönség már türelmetlen,
hogy mikor sül már le a bőr az elítélt pofájáról. Egy kissé durva
szórakozási mód, másokat máglyán elégetni. Manapság anyagi
okokból már nem égetik el ez elítéltet, ugyanis túl sok tüzifára lenne
szükség, és spórolni kell mindennel. Így mondták, vagy nem?
- “de fölvágták a nyelvét”... Most olyan mint a kigyóé?
Itt egy elég fájdalmas operációról van szó. A szöveg egyértelmű,
nem lehet félreérteni. Állítólag egyes papagájfajtáknál szokták a
nyelvet fölvágni, hogy beszélni tudjanak. Ez állatkínzás, nem más.
De miért kell az embernél is alkalmazni ezt a metódust, hiszen
anélkül is tud beszélni. Ez meg emberkínzás, nem más. A logika jól el
van rejtve, az tuti. Ezt mondták pedig szóról-szóra.
- “éles a hangja”... Hogy miket ki nem találnak!
Az élesítés után éles lesz a hang. Vigyázni kell viszont, hogy a túl
éles hang, nehogy megsértse mások fülét. Hogy milyen sűrűn kell
elvégezni az élesítést az attól függ, hogy milyen sűrűn hallatja a
hangját az illető. Ez olyan mint a konyhakés, minél sűrűbben használják annál hamarább tompul el. Ez így értendő.
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Leesett az álla a csodálkozástól...

Hegyezi a fülét...
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- „és azután lefülelték Jánost“... Mesélte Kati néni.
Fül nélkül maradt szegény, és azóta nem tud füllenteni. Középkori
időtöltés, unaloműzés ellen. Ez így értendő.
- „nyakunkon az ellenség“... Más hely nincs?
Hát jó erős, terebélyes nyakunk kellene hogy legyen, különben ,
hogy férne el az ellenség rajta, tankjaival és ágyúival együtt. Ha
viszont az ellenség valóban a nyakunkon van, akkor mi csak Liliput
ellen hadakozhatunk. A lényeg, mint mindíg az, hogy teljesen hihető
és logikus amit mondtak.
- “a fülén ül ez a János”... Egy biztos metódus.
Egy új jógagyakorlatról van szó. Arra jó, hogy az egyik fülére ne
halljon az ember, addig amíg rajta ül. Ezáltal meg lehet akadályozni:
az egyik fülén be, a másikon ki, fenomént. Ki lehet próbálni.
- “nyakig benne van a pácban”... Nagy baj van!
A húst szokták pácolni, nem az embert. Az is igaz viszont, hogy az
ember is húsból van. Netalán a kanibálok pácolnak valakit? Szegény
ember, még széttépik és felfalják, a törvényhozók meg tétlenül
nézik . Vagy nem ezt mondták volna?
- “ennek vaj van a füle mögött”... Szokták mondani.
Ha valakinek van vaja, hát talán előnyösebb, ha a hűtőszekrényben
tárolja. A füle mögött elhelyezni nagyobb mennyiséget, nyáron a
világ szeme láttára, nem egy praktikus megoldás. Nem lenne jobb
ha eldugná a vaját? Különben is, minek neki vaj, nincs elég baja?
Erről van itt szó, nem másról.
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De fölvágták a nyelvét...

És azután lefülelték Jánost...
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- „ bogarat ültetett a fülébe“... Más helyet nem talált?
Mégha azt mondaná, hogy bogarat tett a fülébe, egyszerűbb
lenne. Az ültetéshez viszont, egy pár előfeltétel szükséges. Például
szükség van földre, volt elég a fülében? Az sem világos, hogy mi
haszna van a fül tulajdonosának, a horror bogárültetésből? Még
elgondolni is rossz, hogy mi történik, ha sikerül a bogárültetés. Tele
lesz a füle bogarakkal, és bogaras lesz a személy is?
- „azóta kétfelé áll a füle“... Mesélik.
Ha már két füle van az embernek, hát hány felé álljon? Ez egy
olyan okos megállapítás, hogy valóban kétfelé áll az ember füle tőle.
- “a felhívás süket fülekre talált”... Túl halk volt?
Dehogyis, csak rossz helyen hangzott el, egészen biztosan a
siketek klubjában. Máskor jobban válasszák meg a felhívás helyét.
Hallható amit mondtam?
- “egy hallatlan dolog történt”... Vannak még csodák.
János bácsi meséli Gyuri bácsinak, hogy egy hallatlan dolgot hallott.
Gyuri bácsi gyanakvóan megkérdi: te ezt honnét tudod? Hát a saját
fülemmel hallottam, mármint a hallatlan történetet, volt a válasz.
- “nem hittem a szememnek meg a fülemnek”... Hitetlen Tamás.
Nem hitte el amit láttak szemei, nem hitte el amit hallottak fülei.
Vagy a szeme beteg, vagy a füle beteg, vagy az agya beteg, vagy
mind a három. Úgyhogy sürgősen menjen el az orvoshoz, amíg még
van remény. Ha már a saját szemének meg fülének nem hisz,
esetleg megpróbálhatná kölcsön szemmel meg füllel, hátha jobban
megy a dolog. Ezt mondták végülis.
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Nyakunkon az ellenség...

A fülén ül ez a János...
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- “zöldfülű egy legényke`”... Egy zombi?
Nem egy karneváli maszkról van szó, hanem egy fiatalemberről ,
akinek zöld a füle. Nincs befestve, mégis zöld. Állítólag még nem
érett a legényke, vagyis egy éretlen agyú, zöld fülű, zombi. Hát ez
igazán csodálni való.
- “azóta fáj rá a foga “... Ki kellene húzatni, hogy ne fájjon.
Egy nagyon különös fogfájásról van szó. Nem csak úgy általában
fáj a foga, hanem egy bizonyos cél elérése végett. Ha a foga közé
kerül az, amire fáj, akkor csodával határos módon, azonnal elmúlik a
fogfájás. Netalán még feni is a fogát a valamire?
- “és azután felkopott az álla”... Mesélik néha.
Itt egy kopott állú személyről van szó. Még a kopás iránya is meg
van adva, felfelé kopott. Hogy miért lett az álla kopott, nem tudni,
de nem is ez a fontos, hanem az a lényeg, hogy kopott. Hogy ez mire
jó neki, csak ő tudja.
- “kiverem a fogát ennek a disznónak “... Mondja Gyuri.
Borneó szigetén divatos a disznók fogát kiverni és nyakláncra
fűzni. Ha már a tetoválást átvettük, akkor a disznófog kiverését is
átvehetjük, hiszen van elég disznó körülöttünk. Világos?
- “szemet szemért, fogat fogért”... Hogyan is értendő ez?
Itt egy ősrégi kereskedelmi formáról van szó, árúcsere volt az
alapja, nem a pénz. Ha viszont saját szemeiket meg fogaikat cserélték, akkor egy szörnyűségről van szó. Így mondták, vagy talán
nem?
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Nyakig benne van a pácban...

Bogarat ültetett a fülébe...
46

- „ez egy botfülű ember“... Mondják néhanapján.
A szöveg egyértelmű, a személynek fából van a füle, valószínűleg
a feje is. A botfül tudvalevőn a normál fül ellentéte, ugyanis a
normál füllel lehet jól hallani, a botfüllel nem. Tehát ez a megoldás,
ha az ember nem akar valamit meghallani, akkor ki kell cseréltesse
füleit botfülre.

Ez egy botfülű ember...
- “csupa fül vagyok” ... Mondta János.
Remekül nézhet ki, az egész teste csak fülekből áll, túltesz egy
elefánton, vagy netalán egy zombi? Ezt mondta, vagy nem?
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- “dolgozott a szerencsétlen látástól-vakulásig” ... Meséli Kati
néni.
Dolgozhatott volna reggeltől estig, vagy virradattól alkonyatig, de
nem, ő mindenáron látástól-vakulásig akart dolgozni. A szöveg
szerint látással kezdte, és vakulással végezte. Valóban egy remek
eredményt ért el. Még elképzelni is rossz.
- “kiszúrta a szemét egy kis pénzzel`”... Még csak ez hiányzott!
Kiszúrni a szemét valakinek, egy elég barbár szokás, még az ókorból
ered. Manapság,a szem kiszúrása törvényellenesnek számít. Ha nem
így lenne, akkor nagyon sok vak ember járkálna az utcán. Hogy
miképpen csinálják a kiszúrást, egy rejtély, ugyanis a pénz papírból
készül, vagy fémből, de kerek formája van. Úgyhogy, valakinek a
szemét kiszúrni pénzzel, nem is olyan egyszerű dolog. Mint metódus
viszont ugyanolyan hatásos mint az ókorban volt, a szúrás után
már nem lát az áldozat. Meg lehetne kérdezni, hogy miért nem
elég, ha lefizetik a személyt? Szemkiszúrás, mindegy mivel, durva
metódus.
- “betömte a száját pénzzel”... Meg ne fulladjon már!
Az előbbihez hasonló törvénytelen cselekedet, de nem
újkeletű. Mindig is volt, van és lesz a jövőben is. Egészségügyi
szempontból undorító dolog, baktériumokkal teli, koszos pénzzel
betömni valakinek a száját. A pénz szagáról itt nem írok, mert
állítólag a pénznek nincs szaga. Vajon a törvénytelen pénznek
sincs szaga?
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Betömte a száját pénzzel...

- “a szemébe mondtam, hogy”... Meséli Kati néni.
Itt egy csodaszülött, vagy egy torzszülött személyről van szó. Az
érzékszervei fordítva működnek, ő a szemeivel hall, a füleivel meg
lát. Emiatt, neki mindent a szemébe kell mondani, hogy megértse.
- “fut mint akit nyúznak”... Még elképzelni is rossz.
Egy középkori emberkínzásról van szó. Történelmi bizonyítékok
szerint, volt rá példa, hogy embereket nyúztak, de nem futás
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közben. Ha a személy akit nyúznak, nem marad nyugton, hát miért
nem kötözik meg? Futás közben ugyanis nehéz valakit megnyúzni.
Embernyúzás, remek dolog. Vagy nem ezt mondták?
- “az embernek égnek áll a haja tőle” … Mondják néha.
Laboratóriumi kísérlettel kimutatták, hogy ha egy embert
elektromos feszültségre kötnek, hát égnek áll a haja tőle. De belső
feszültség is okozhatja. Így vagy úgy, ha látnak valakit, akinek égnek
áll a haja, ne érjenek hozzá, biztos ami biztos alapon.
- “csúnyán megkoppasztották “... Lehet hogy megérdemelte?
A szerencsebarlangokban szokásos “jó” tett. Végülis, jótett
helyébe jót ne várj alapon, az ember szerencsét próbál, mint
megtollasodott, de a próba után megkoppasztva távozik. Aki jobb
szórakozást nem tud elképzelni magának, hát csak rajta. A folyamat
fordítva csak nagy ritkán fordul elő. Mindenesetre elvárandó, ha
már sok pénzt veszít az ember, legalább szépen koppasszák meg.
Vagy netalán nem így van?
- “a saját szememmel láttam, hogy “ ...
Még csak az kellene, hogy kölcsön szemmel lásson. Kölcsön
szemüveggel még lehetséges, de kölcsön szemmel? De ki van
hangsúlyozva, hogy a saját szemével történt. Ez nem zárja ki a másik
variáns lehetőségét, amelyik szerint: szemátültetés rövid időre és
azután vissza az egész. Jól elrejtett logika.
- „szemmel kell tartani“... Kényes egy művelet.
Azért van az embernek keze, hogy tartson vele, azért van szeme,
hogy lásson vele, semmi esetre sem fordítva. Szemmel tartani
valakit vagy valamit, egy elég körülményes művelet lenne. De itt is,
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mint sok más helyen, egyet mondanak, de az ellenkezőjét értik
alatta, hogy világosabb legyen a mondanivaló! Kíváncsi lennék,
hogyan tartja szemmel? Vagy netalán nem ezt mondták?
- „ezt nem kötöm az orrára“... Hát ne is.
Hogy nézne ki vagy be, szegény ember, ha valamit az orrára
kötnének, végülis nem a pápuák között lakunk. A veszély nem nagy,
mert valószínűleg az illető úgysem tartaná az orrát, hogy valamit is
rákössenek.
- „rajta felejtette a szemét“... Még csak ez hiányzott!
A férfiaknál előfordulhat, hogy ha egy csinos nőt látnak, jól
megnézik maguknak, elölről és hátulról is. De, miképpen van az
elképzelve, hogy a szemét egyszerűn kiveszi és a szép nőn felejti. Itt
egész biztosan egy protézisről lehet szó, amit tényleg ki lehet venni
a szemüregből, és a szép nőn felejteni. De mi haszna van a szép
nőnek ebből, hízik tőle a mája? Vagy nem ezt mondták?
- “kopog a szeme az éhségtől”... Hogy miket nem mondanak!
Mégha azt mondaná, hogy korog a gyomra amikor éhes, el is
hinném. Hogy valakinek könnyezik a szeme, vagy, hogy szépen
ragyog a szeme, hihető. De eddig még akárhány éhes személlyel
találkoztam, még egynek sem kopogott a szeme. Vagy talán rossz a
hallásom?
- “János most azon rágódik”... Unalmában gondolom.
Ül valamin János és azon rágódik, úgy mint egy kérődző állat teszi.
Elképzelhető, de mire jó az egész? Még elkophat idő előtt a foga, ha
feleslegesen használja. Jobb lenne, ha nem rágódna annyit azon a
valamin, mert csak vesztesége lehet belőle. Erről van itt szó.
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Rajta felejtette a szemét...

Az orránál fogva vezették…
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- „az orránál fogva vezették“… Kellemes nem lehet.
Elterjedt, modern divat, mindenféle karikákat fülbe, ajakba, orrba
dugni. A helyzet világos, akinek az orrában karika van, azt lehet az
orránál fogva vezetni! Ezt mondták, vagy nem?
- „a fogához veri a garast“... Nem egy veszélytelen művelet .
Az aranypénzt régebben úgy ellenőrizték, hogy beleharaptak,
hiszen sokat ért. De, hogy egy kis értékű garast miért ver valaki a
fogához, nem eléggé világos. Ki akarja verni vele a fogát, vagy netalán azt gondolja, hogy nagyobb lesz az értéke? Különben is honnét
van neki garasa, mikor az Euro a „divat“?
- „borsot tört az orra alá“... Ez borspocsékolás.
Vagyis egyik vár türelmesen, amíg a másik töri a borsot az orra
alá? Minek kell viszont borsot törni valakinek az orra alá, ha annak
nem tetszik a dolog? Ilyet a “jóindulatú” emberek szoktak tenni.
- “port hintett a szemébe”... Mennyi jóindulat, megható!
Ez arra való, hogy az áldozat ne lásson semmit. Hogy miért engedi
meg az áldozat, hogy port hintsenek a szemébe, ami természetesen
kellemetlen, nem tudni, meg kellene tőle kérdezni. Amíg az áldozat
a szemét dörgöli, addig a tettes nyomtalanul eltűnik. Így mondták.
- “otthagyta a fogát” ... Állítólag.
Egy rejtély előtt állunk, nem tudni pontosan hogyan is történt.
Hogy otthagyta a fogát, az vitán kívül áll, de miért hagyta ott? Túl
sok fog volt a szájában, vagy egy aranyfogat hagyott a zálogházban,
vagy talán egy műfogról lenne szó? Így vagy úgy, vagy amúgy, egy
vagy több foggal kevesebb maradt a szájában, ami persze nem szép.
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A fogához veri a garast...

Port hintett a szemébe...
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- „az orra alá dörgöltem, hogy“... Undorító művelet.
Ez úgy történik, hogy egy személy a büdös-koszos zokniját, a másik
személy orra alá dörgöli. A cél, hogy kellemetlenséget okozzon. Az
áldozat személynek persze, hogy nem tetszik a dolog, hiszen bűzlik.
Nem éppen finom a metódus, emiatt ajánlatos vigyázni, hogy kinek
és mit dörgölünk az orra alá. Erről van itt szó, vagy nem?
- „ez egy minden hájjal megkent ember“... Bűzölöghet.
Honnét sikerült ezeknek mindenféle hájat beszerezni, és miért
kenik magukat hájjal, nem elég „zsírosak“ talán? Nem félnek, hogy
az emberek elkerülik őket, mert nem tiszták? És még lehetne tovább
kérdezni, de talán egyszerűbb az ilyenektől óvakodni. Világos?
- „János húzza a lóbőrt“... Nehéz munkáról van szó.
Köztudottan, a ló egy nagy állat, tehát a bőre elég nehéz. Egy
ekkora lóbőrt húzni, hosszabb időn át, egy elég megerőltető, nehéz
munka lehet. Ebből az okból kiindulva, a lóbőrt hosszabb ideig húzni
nem ajánlatos, mert még belefáradhat az ember. Vagy nem ezt
mondták?
- „holló a hollónak nem vájja ki a szemét”... Sötét madarak.
A holló okos madár, és figyelembe veszi, hogy a másik holló is
olyan sötét mint ö, és annak is van hegyes csőre, hogy visszavágjon,
ha kell. Ebből az okból, a fekete színű „jómadarak“ öszefognak a
siker érdekében. Végülis „jómadarakról“ van szó, vagy nem?
- „sokat jártatja a nagy száját“... Hát nem veszélytelen.
Lehet ennél még rosszabb is, például, ha túl sokat jártatja a száját,
a végén még betörhetik. Úgy járhat, mint a korsó a kútnál. Száj
jártatás csak mértékkel ajánlatos.
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Jártatja a nagy száját...

Kisírta a szemét szegény...
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- „kisírta a szemét szegény“ … Kész szörnyűség.
Bánatában addig sírt, amíg mind a két szemét kisírta, vagyis
kifolyt a szeme, és ezáltal szem nélküli, vak maradt, egyszóval szemtelen. Ez így is érthető.
- „na, ezután megnézheti magát“ ... Na, végre-valahára!
Eddig nem nézhette meg magát, mert meg volt tiltva. Ezután
viszont megnézheti magát a tükörben, a türelmetlen. Amit lát majd,
tetszeni fog vagy nem, majd meglátja. Ez a türelmes várakozás jutalma.
- „ne szólj szám, nem fáj fejem“... Spórolási lehetőség.
Ősrégi megállapítás, ha sokat „jár“ az ember szája, még fejfájás
lehet a vége. Lehetséges, hogy van valami a dologban, és akkor a
hallgatással meg lehetne spórolni az aszpirint. Ezt mondták.
- „szemet vetett rá“ ... Hogy miket nem mondanak!
Emberi szemekről van szó, de honnét annyi kiszedett szem? A
hullaházakban kiszedik a halottak szemeit, és azután rávetik valakire
egy speciális vetőgéppel? Egy elég undorító művelet.
- „mindenbe beleüti az orrát“ ... Valóban mindenbe?
Rossz lehet szegénynek a szaglása. Kíváncsi is valószínűleg, mert
mindent meg akarna szagolni, de mivel nem érzi a szagot, hát beleüti az orrát. Remekül nézhet ki az orra a beleütés után. A mindenbe
benne van az emberi ürülék is, abba is beleüti az orrát a kíváncsi
ember? Hát nem valami szép szokás.
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Szemet vetett rá...

Mindenbe beleüti az orrát...
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- „kiköpött apja ez a kisgyerek“ ... Még egy abszurd elképzelés.
Az apát, egy nagy krokodilus lenyeli, de gyorsan ki is köpi.
„Remekül“ nézhet ki a kiköpés után. A kisgyerek meg pontosan úgy
néz ki, mint a kiköpött apja. Örülhet az apa az öszehasonlításnak,
igazán csodálatos.
- “és azután a szemére vetették, hogy” ... Kellemetlen lehet.
A szem, tudvalevően egy nagyon érzékeny szerv. Már egy apró
porszem is komoly problémát okozhat ha belejut. Itt állítólag vetnek
a szemre valamit, valószínűleg egy miniatűr vetőgéppel. Mit
remélnek a szemre vetéstől a vetők, vagy mi a haszon az egészből,
az a jövő titka egyenlőre. Ezt mondták, vagy nem?
- ”teljesen kiment a fejemből”... Mondják néha.
A fej ebben az esetben, egy átjáróház szerepét tölti be. Valami
bement, lábbal, vagy anélkül, az ember fejébe, és ugyanolyan
módon teljesen ki is ment a fejből. Ha véletlenül a tudás ment ki a
fejből, hát akkor lehet mászkálni az üres fejben? Erről van itt szó.
- “nem lát a szemétől” ... Szokták mondani.
Nem lát valaki a piszkos szemüveglencsétől, hát pucolja meg. Ha
nem lát a szemétől, hát távolítsa el a szemét, és akkor jobban fog
látni szem nélkül, hiszen ez teljesen “logikus”. Ha mégsem lát, hát
akkor tetessen új szemet magának, “új szem jobban lát” alapon.
Vagy nem azt mondták, hogy nem lát a szemétől?
- “szemenszedett hazugság” ... Hogy miket nem mondanak.
Egy komplikált dologról van szó. Először is, kell valakit találni, aki
megengedi, hogy a szemére vessenek mindenféle hazugságot. A
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hazugságvetők után jöhetnek a hazugságszedők. Ezek nagy
szakértők, minden szemről képesek leszedni a hazugságot. A kérdés
csak az, hogy mit lehet kezdeni a sok “szemenszedett hazugsággal”,
merthát kinek van szüksége hazugságokra?
- “csak úgy szikráztak a szemei” ... SY FY. mondás.
Egy kutatóintézetben, új kisérletet végeznek egy önkéntes
személlyel. A test ellenállóképességet vizsgálják, magasfeszültség
esetén. 220 V és 10 A-t kibírt problémamentesen. 510 V és 30 A-nél
égnek álltak a hajszálai. 780 V és 50 A-nél csak úgy szikráztak a
szemei. 1000 V és 100 A-nél színt változtatott, fekete lett, és beadta
a kulcsot, amit véletlenül a zsebében felejtett. Mivelhogy az árammal
spórolni kell, nem folytatták tovább a kísérletet. Nagyon is “hihető”.
- “majd kiugrott a bőréből” ... Szokták mondani.
Még szerencse, hogy csak majdnem. Az anatómiakönyvben látható
emberábrázolások, bőr nélkül, elég ijesztőek. Bőr nélküli emberrel
még nem találkoztam, nem is csoda, hiszen a bőrből való kiugrás nem
is olyan egyszerű. Na meg aztán, hogy ugrik vissza a bőrébe?
- “azután meg kimutatta foga fehérjét” ... Hogy is van ez értve?
Ha egy állat mutatja ki a foga fehérjét, hát jót nem várhatunk. Ha
egy ember teszi ezt, hát állítólag mosolyog, vagy nevet. Egy kivétel
van: éspedig, ha a menyecske mutatja ki a foga fehérjét, röviddel a
házasság után, hát nem nevetésről van szó. Ez már így szokott lenni.
- “több szem többet lát” ... Szokták mondani.
A járműveknél több fényszórót felszerelni, nem egy különösen
nehéz probléma. De, hogy képzelik el, egy embernek, például hat
szemet beoperálni, hogy több szeme legyen és ezáltal jobban lásson?
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A szemére vetették, hogy...

Csak úgy szikráztak a szemei...
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- „a saját szemében a gerendát nem látja, a máséban a szálkát
igen“ ... Mondják néha.
Egy gerenda a szemben és még lát valamit? Egy szálka a szemben
és nem fáj? Egy hívő léleknek kell lenni ezt mind elhinni.
- „kinézte az ételt a számból“ ... Elég gusztustalan tett.
Egy természetfeletti erővel rendelkező személy, addig nézi a
másik ember száját, amíg a benne levő étel kifordul belőle. Hogy
mire jó neki egy ilyen félig-meddig megrágott étel, hát meg kell
kérdezni a nézegető személyt, előfordulhat, hogy nagyon éhes.
- „nézd meg az anyját, vedd el a leányát „... Ha még kedved van.
Nem kell elfelejteni, hogy az évek múlásával a leány egyre
„szebb“ lesz, és valamikor olyan „szép“ lesz, mint az anyja. Idő
kérdése az egész, merthát ami késik nem múlik. Nem is olyan rossz
a tanács.
- “kikaparom a szemed, te csaló”... Ez fenyegetés, vagy ígéret?
Egy meglehetősen agresszív megoldásról van szó. A dolog
lényege, a megfenyegetett személyt végérvényesen megvakítani.
Na mostmár, hogy valóban kikaparja a szemét, vagy csak mondja,
majd elválik. Ha nem teszi amit mond, akkor minek is mondja?
- “egy hajszálon függött az élete” ... Komplikált dolog.
Damoklesnek a kardja függött egy hajszálon, Jánosnak az élete.
Egy kardot nem is olyan nehéz egy hajszálon lógatni, de miképpen
kötötték az életet egy hajszálra? Vagy nem ezt mondták?
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Több szem többet lát...
- „János legelteti a szemét“ ... Micsoda egy elképzelés.
Ez úgy történik, hogy az ember kimegy egy szép virágos-füves
legelőre. Kiveszi a szemeit, és elhelyezi őket a fűbe legelni. A szemek
meg legelnek egy ideig. Amikor jóllaktak, akkor vissza kell őket
helyezni a szemüregbe. Azután majd mindent szebb színben lát az
ember?
- „ János felöltötte az ördögbőrből készült mellényt“...
Ez aztán egy teljesítmény! Megnyúzta az ördögöt a bőréért, ez igen.
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És azóta húzza az orrát...

- „és azóta húzza az orrát“ ... Hogyan is értendő ez?
Itt egy piszeorrú személyről van szó. Abban a reményben él, hogy
ha ő húzza az orrát, az majd idővel megnő. Ő meg aztán büszkén
mutogathatja a „piszétlen“ orrát a népnek. Ez így értendő.
- „mindent a szájába kellet rágnom2 ... Körülményes megoldás.
Egy bébit etetnének, de előbb az ételt le kellene darálni, sajnos
ezt sem lehet, mert nincs daráló. Nem maradt más hátra, mindent a
szájába kellett rágni. Vagy nem erről lenne szó?
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- “nem szeretnék a bőrében lenni” ... Mondja János.
Gyuri rossz bőrben van, ezért János azt mondja, hogy nem
szeretne a bőrében lenni. Ha jó bőrben lenne Gyuri, akkor szeretne
a bőrében lenni? Képes lenne Gyurit megnyúzatni a jó bőréért?
- “majd én megtanítom kesztyűbe dudálni” ... Segítőkész ember.
Valamiféle dudával lehet dudálni, de kesztyűbe dudálni csak az
tud, akit már megtanítottak. A kesztyűbe való dudálást, egy „jót“
akaró személy, szívesen megtanítaná egy másiknak, ingyen.
Beindulhat egy láncreakció.

Majd én megtanítom kesztyűbe dudálni...
- “ez a Gyuri egy szájhős” ... Mondja János.
A szájhős tudvalevően egy speciális csoportja a hősöknek, csupa
szájból vannak megalkotva, emiatt nem maradt hely a hőstettekre.
Sok a beszéd, kevés a tett.
65

Szíjat hasítok a hátadról...

- „szíjat hasítok a hátadról“ ... Hogy miket nem mondanak!
Vagyis, egy nagy disznóölő késsel, az ember hátáról lehasogatják
a bőrt, megszárítják és szíjat készítenek belőle. Ilyen hátú embert
még nem láttam, de ez nem jelenti azt, hogy nem létezik. Ha már
mondják, akkor kell, hogy létezen, mert különben minek mondanának ilyeneket. Szíjhasítás hátról, még elképzelni is rossz.
- „órák óta ülnek a nyakamon a vendégek“ ... Panaszkodik János.
Liliputiak jöttek vendégségbe, és mivel nem találtak megfelelő
miniszékeket, ülnek János nyakán. Körülbelül úgy, mint a madarak
szoktak a villanyvezetéken ülni. Ez állítólag pontosan így történt.
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S Z Í V, V É R, K É P, A R C R Ó L.
- „lángralobbant a szíve“ ... Hívjuk a tűzoltókat?
Tudvalevően, az embernek csak egy szíve van. Ajánlatos tehát
nagyon vigyázni rá, mindenféle tűztől óvni kell, főleg a szerelem
tüzétől, mert könnyen lángralobbanhat, és tönkre is mehet.
Manapság persze, lehet új szívet, vagy műszívet beoperáltatni, de ez
nagyon sok pénzbe kerül. Szív nélkül, szívtelennek maradni. nem a
legjobb megoldás, úgyhogy csak óvatosan. Vagy nem erről lenne
szó?
- “mikor láttam, felforrt a vérem” ... Még elképzelni is rossz.
A vér fő alkotó része a víz, amelyik tudvalevően 100 C°-on forr. Ha
valakinek forr a vére, mi marad a személyből élve? De ha a saját
véréről meséli, hogy felforrt, hát akkor biztosan túlélte a forralást.
Itt egy csodáról, boszorkányságról vagy szemfényvesztésről lehet
szó, nem tudományról.
- “kőből van a szíve” ... Hogy miket nem mondanak!
Ha kőből is lehetne működő szívet beoperálni, hát már a kőkorszakban megtették volna. De mint ötlet, nem is rossz a műszíveket
gyártó cégek számára, mert kő van bőven. A kőszív csak olyanoknak
ajánlatos, akik lágyszívűek. Próbálják ki, hátha működik.
- “savanyú képet vágott” ... Vágott savanyú kép?
Vágni lehet sokféleképpen és sokmindenfélét. Képet is lehet össze
vagy szétvágni. Savanyú képet viszont csak akkor lehet, ha a képet
előbb besavanyítják. Hogy ez mire jó, azt csak az tudja, aki ezt a
savanyúságot kitalálta. Nem ajánlatos savanyú képet vágni, mert
előfordulhat, hogy a művelet nem visszafordítható. Ezt mondták.
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Lángra lobbant a szíve…

Savanyú képet vágott...
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- “a szívemet adom, szívedért cserébe” ... Szív csere-bere.
Egy anatómiai csodáról van itt szó, két fiatal, szerelmes személy
szívet cserél egymással. Mind a kettő túléli a szívcserét, mert azték
késsel vágták ki a szívüket a csere előtt. Szívcsere, kész csoda.
- „olyan tenyérbemászó képe van“ ... Mondják néha.
Itt egy olyan személyről van szó, akinek olyan képe van, amelyik
mászni tud. Jobb helyet nem talált, mint valakinek a tenyerét. Amit
mondtak az világos, nem lehet félreérteni és teljesen ``logikus``.
Vagy netalán itt is fordítva lenne a dolog?
- ”beleadta szívét-lelkét ebbe a munkába`”... Egy példakép.
Agyonra dolgozta magát szegény, még a szívét és lelkét is beleadta,
csak kész legyen időben. Azóta szívtelen és lelketlen lett, de nem
számít, mert a cég, elismerésként, Post Mortem, majd állíttat egy
bronz-szobrot az emlékére, a cég udvarán. Ez éppen kapóra jön
majd a madaraknak, lesz végre mire „tojni“. Erről van itt szó.
- “ez képtelen valamire is” ... A lényeg a kép.
Milyen képről van itt szó, fényképről, vagy festett képről, nem
tudni. Az sem világos, hogy ha valaki valamit tenni szándékozik,
minek neki egy kép? A siker a képtől függ, hogy van-e vagy nincs
képe, képes vagy képtelen, ez itt a kérdés? Így mondták, vagy nem?
- “nagy kő esett le a szívéről” ... Most már nem kövezett a szíve?
Epekőről vagy vesekőről már hallottam, de szívkőről még nem.
ÁllÍtólag még le is tud esni a kő a szívről valahová, kő nélkül meg
könnyebben ver a szív azután. Van akinek az egész szíve kőből van és
ennek ellenére még működőképesen ver. Így mondták, nem másképpen.
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- “János ostoba képet vágott” ... Vágni tudni kell.
Arról van szó, hogy létezik okos kép és ostoba kép is. János valami
vágószerszámmal egy ostoba képet vágott. Hány darabra vágta,
nincs megadva, de a lényeg az, hogy ostoba képet vágott. Hogy
mitől okos vagy ostoba egy kép, a vágástól függ, ha okosan vágják
okos kép lesz és fordítva. Okos vagy ostoba képet vágni az okosnak
nem nehéz, az ostobának sem nehéz ostoba képet vágni. Ez így
értendő.
- “ráfagyott a mosoly az arcára” ... Hogy mi minden történik!
Sajnos kevés adat van megadva, emiatt nem lehet tudni, hogy hol
tartózkodott az illető, a déli, vagy az északi sarkon. Amíg tisztázódik
a helyzet, ajánlatos nem odamenni ahol hideg van, mert még sírás
lehet a vége. Gondoljuk csak el, hogy azóta ráfagyott mosollyal
kénytelen mutatkozni az embertársai előtt, még bolondnak nézhetik
szegényt. Erről lenne itt szó, vagy nem?
- “szív küldi szívnek, szívesen” ... Szépen hangzik.
Hogyan is van ez elképzelve? Egy test nélküli szív küld valamit egy
másik test nélküli szívnek, szívesen. Ha elég a szív, és nincs szükség
agyra gondolkodni, akkor szabad az út, csak rajta. Így mondták.
- “vérben forogtak a szemei, dühében” ... Meséli Kati néni.
Hát megint Jánosról van itt szó. Egy szörnyűséget művelt a disznó
vágáskor. A leszúrt disznó vérében forgatta meg szemeit, dühében.
Azután meg a véres szemeket a helyükre tette. Mindenki megriadt,
aki ránézett. Ezt mondták, szóról-szóra.
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V E G Y E S.

- “szemfülesé a világ, szokták mondani” ... Valóban így lenne?
Két személyről van itt szó, az egyiknek van két szeme és két füle,
a másiknak nincs. Az első látja, hallja mi van körülötte a világban, a
második nem.Tehát ez az állítás reális, a második se lát se hall, mégis éli világát, mint Marci Hevesen. Erről van itt szó.

Szemfülesé a világ...

- „János egy alvajáró lett“ ... Excentrikus viselkedés.
Az alvajáró természetesen az ébrenjáró ellentéte. Egy spórolós
személy, megspórolja a felébredést, alva is tud járni, egyúttal
megspórolja az újra elalvást is. Létezik még ébren alvó is, többnyire
a munkahelyén alszik, na meg ébren járó is van. Ez mind létezik.
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- „az élet nem fenékig tejfel“ ... Állítólag.
Az ember kap fiatalon a sorstól egy köcsög tejfelt, hogy elfogyassza. Felül még édes a tejfel, amit fiatal korában fogyaszt el.
Később egyre kevésbé édes, a vége felé, idős korában már igencsak
keserű. Van akinek annyira keserű, hogy már elege van belőle és
nem fogyasztja tovább, nem is éli túl persze. Vagy nem így lenne?
- “ő egy álomvilágban él” … Szokták mondani.
De jó neki, sikerült kiszakadnia ebből a mindennapi gondokkal teli
világból és egy olyan világban él, amelyikről az átlagember csak
álmodozhat. Hogy most valóban jó neki, csak remélni lehet, mert ha
még annak se jó, akinek sikerül az álomvilágban élni, akkor miről
álmodjon az átlagember a jövőben? A félreértések elkerülése
végett, itt nem a diliház lakóinak az álomvilágáról van szó.
- „ezt kőbölcsőben ringatták“ ... Állítólag igaz.
Arheológiai leletek nem bizonyítják, hogy valaha, valahol is kőből
készítették volna a bölcsőt. Egyszerűbb volt fából elkészíteni és
valami puha anyaggal kibélelni, hogy védjék a csecsemő fejét.
Kivételek mindíg is voltak és vannak, elképzelhető, hogy azt akiről
szó van, valóban kőbölcsőben ringatták. Megütődött a feje, azóta
ütődött és félrebeszél szegény.
- „ki kell rúgni a hámfából“ ... Éneklik néha.
Elég hihető, hogy aki benne van a hámfában, az szívesen kirúgna
belőle, de mit keres egy ember a hámfában, öszetévesztették egy
igavonó lóval? Még szerencséje van, hogy nem zárták kalodába,
mert akkor rugkapálhatna. Erről van itt szó.
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- “most felteszi a kérdést” ... Szokták mondani.
Hová teszi fel, és egyáltalán miért kell egy kérdést valahová is
feltenni, ez itt a kérdés? Mi történik, ha tévesen teszi fel és leesik,
akkor végzetes kérdés lesz belőle? Na, nem kell mindjárt megijedni,
csak a kérdésnek lesz vége. Miért nem elég, ha egyszerűen kérdez
valamit?

Most felteszi a kérdést...

- „a kiejtett szó fontos lehet“ ... Ez vigyázatlanság.
Miért kell egy szót ejtegetni, nem elég ha kimondják? Figyelembe
véve, hogy a kiejtett szónak súlya van, valamikor földet ér, és akkor
a személy, amelyik kiejtette, szótlan marad. Esetleg hordhatna
szájkosarat, hogy a kiejtett szavak a kosárban maradjanak. Különben
tele lesz a járda szótöredékekkel meg szófoszlányokkal. Ez így értendő.
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- „Kati felsült a vizsgán“ ... Sült Kati, pfúj!
Egyszóval, itten egy sült Katiról van szó. A középkorban szokás
volt, néhanapján, nőket boszorkánysággal vádolni, és azután
máglyán elégetni. A lángtól a Kati nevű boszorkány megsült, a
lényeg volt a sülés nameg, hogy ne élje túl. Manapság a vizsgán sül
fel a Kati nevű boszorkány, de túléli. Erröl van itten szó, vagy nem?
- „beszélni ezüst, hallgatni arany“ ... Tanácsolják.
Na végre, egy okos megoldás az anyagi gondok ellen. Ha beszélek
ezüstöm lesz, több mint semmi, de nem az igazi. Ha viszont
hallgatok, akkor aranyam lesz, ez már igen! Tehát minél többet hallgatok, annál több aranyam lesz. Néha nehéz hallgatni, de ha aranyat
ér, hát megéri. Vagy nem ezt mondták?
- “ezek egy követ fújnak” ... Ezt is szokták mondani.
Úgy látszik, hogy a kő sok mindenre jó, még arra is, hogy fújják. A
fizikai tankönyv szerint, ha egy meleg követ közösen fújnak, akkor
hamarább lehűl. A kérdés csak az, hogy mire kell ezeknek egy hideg
kő, fejbeverősdit akarnak játszani vele? Vagy más okuk van? Ennek
a gyanús dolognak feltétlenül a végére kell járni.

Ezek egy követ fújnak...
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- „az inába szállt a bátorsága“ ... Egy „hősről“ van szó.
A bátorság székhelye a szív, állítólag. Akinek a bátorsága a
szívéből az inába szállt, hát az is tud gyorsan futni, mint a bátor, de
nem az ellenség irányába, hanem éppen ellenkező irányba, hogy
mentse a bőrét. Vagy talán nem így van?
- „azután meg dühbe gurult“ ... Hogy miket nem mondanak.
Előfordulhat, hogy valamilyen okból az ember dühös lesz, nem
egy kellemes állapot, szerencsére múlandó. Miért kell viszont
behatolni a dühbe, méghozzá gurulva? Látott már valaki dühös
embert, aki begurult volna a dühbe? Azt mondják, hogy már előfordult ilyesmi. Hogy mennyi ideig marad a dühös ember a dühben és hogyan jön ki belőle, gurulva talán, azt nem lehet tudni.
Vigyázni kell, hogy az ember nehogy dühbe guruljon, ha ilyeneket
hall.
- „nem sokat teketóriáztak vele“ ... Egy új játékról van szó?
Hogy mi az a teke, és hogy lehet vele tekézni, tudjuk, de hogy
lehet a tekével tekézés helyett tóriázni? Egy jól elrejtett logikáról
van itt szó, akinek kedve van, hát nézzen utána. Vagy nem ezt
mondták ?
- „megkötötték a szerződést“ ... A TV-ben mondták, tehát igaz.
Megegyeznek a felek, és utána aláírják-lepecsételik a közös
szerződést, rendben is lenne a dolog. De miért szükséges az aláírt
szerződést még külön meg is kötni, valamiféle kötéllel? Kisebb
horderejű szerződések megkötéséhez, valószínűleg elég ha vékonyabb fonalat és kötőtűt használnak a miniszterek. Nagyon kell,
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hogy vigyázzanak nehogy öszekuszálják a szálakat, mert akkor a
fene sem érti meg, hogy mire is szerződtek a felek. Pontosan így
mondták a TV-ben.

Megkötötték a szerződést...

- „anyámasszony katonája`“... Ilyen is van.
A szöveg világos, egy asszonyról van szó, aki anya is egyúttal. Neki
van egy katonája. Ha ennek az asszonynak nincs férje, vagy túl öreg
a fér je, akkor nem nehéz kitalálni, hogy minek neki egy katona.
- “azt állítja, hogy...” ... Miről is van itt szó?
Miért kell bajlódni az állítással, nem elég ha egyszerűen mondja
amit mondani akar? Egy bizonyos esetben szükséges az állítás, mert
anélkül nem megy a “dolog”. Erről van itt szó.
76

- “majd én ellátom a baját” ... Jószívűség, mi más?
Általában az állatokat szokták ellátni takarmányal, és nem valakinek a baját. Ha valakinek nincs ellátva a baja és ellátják, akkor az
történik, hogy a kicsi bajból nagy baj lesz, merthát ellátták a baját.
Ez így is érthető.
- “ nagy fába vágta fejszéjét” ... Hogyan is értendő ez?
Egy favágórol van szó, aki kiválasztott egy szép nagy fát és
belevágta a fejszéjet. A többiek, a kárörvendőek, várják, hogy majd
beletörik hamarosan a fejszéje a favágásba. A favágó valóban
tévesen cselekszik, a kárörvendőket kellene, hogy írtsa nem a fákat, ezekből van bőven.
- “ez a János egy tökfilkó” … Mondja Kati néni.
A szöveg egyértelmű, János tökből van, vitán kívül. Elérte már a
filkó fokozatot, még nincs tisztázva, de hamarosan megtörténik ez
is.
Egy pár szót még a tökről. A magyarok híresek külföldön, a
pirospaprika fogyasztásukról. Létezik még egy növény, a tök,
amelyik nemcsak a belőle készült ételekben található meg. Nem is
gondolná az ember, hogy mi minden tartalmaz tököt. Egy pár
példát: a kártyában a tök hetestől a tök ászig; tök mindegy; tökre
verték; tökfej; tökkelütött; tökölődik; tökély; tökéletes; tökéletlen;
tökél; tökéletesbít. Több mindenben van tök, mint paprika, mégsem
lett híres! Pedig ugyanúgy magyar tökről va szó mint paprikáról.
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Nagy fába vágta fejszéjét...

- „ bolond lyukból, bolond szél fúj“ ... Ez teljesen “normális”.
Egy ember lehet bolond, de egy lyuk meg egy szél? Veszélyes lehet
egy ilyen bolond szél, mert még megbolondulhat tőle az ember.
Ráadásul köztudott, hogy egy bolond százat csinál, vagy jóval
többet. Ajánlatos tehát sürgősen a bolond lyukat betömni, mielőtt
még az emberek bolondokat beszélnének. Vagy nem ezt mondták?
- “rámosolygott a szerencse” ... Ő egy szerencsebogár.
Ha az embernek szerencséje volt, örül neki és mosolyog örömében.
De az ember mosolyog és nem a szerencse. Vagy ez is mindegy?
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- “vasraverték szegényt” ... Középkori szórakozás.
Verni lehet valakit sokféleképpen, de hogyan lehet vasra verni?
Nincs ez is véletlenül fordítva? Hihetőbb ha a vasat (bilincset) verik
az emberre, a lábára például. Vagy mindegy, mert hát csak egy
szójáték? Ebben az esetben azt játszhatnánk, hogy én eszem meg a
nyárson sült húst, akinek meg úgyis mindegy, az megeheti a húson
sült nyársat. Megegyeztünk?
- “rá sem hederített” ... hogy mire, az nincs megadva.
Ahhoz, hogy hederíteni tudjon az ember, hederítőre van szüksége.
Hogy miért is kellene, hogy valaki, valahol és valamikor hederítsen,
hát ez a mindenkori helyzettől függ. Én bevallom őszintén, nekem
nincs hederítőm, tehát rá sem hederítek. Ez így van értve.
- “idesüss hé”... Ide süss vagy oda süss?
Sütni lehet sokféleképpen és sok mindent. De miért kell pont ide
sütni, nem elég ha ide néz? Megspórolhatna drága energiát és időt,
logika természetesen van benne, annyi mint a többiben.
- „majd átesünk rajta“ ... Nem egy veszélytelen mutatvány.
Bevallom hogy én nem akarok semmin se átesni, mert a túloldalon a földetérés brutális lehet. Inkább megvárom amíg a kellemetlenség elmúlik, és ha lassabban is, de túl leszek rajta, esés nélkül
is. Ha valaki mindenáron át akar esni valamin, hát csak rajta. Vigyázzon azért, hogy áteséskor melyik testrészére esik, nehogy véletlenül
sírás legyen a vége.
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- “a bajnak nincs gazdája” ... Szokták mondani.
Na végre, valami ami ebben a pénzéhes és harácsoló világban
senkinek sem kell! Még attól sem kell félni, hogy ellopják. Vagy nem
ezt mondták?
- “lezárta a vitát” ... A TV-ben mondták, tehát igaz!
A parlamentben a miniszterelnök lezárta a vitát, ezáltal egy
körülményes megoldást választott. Mert hát szükség van egy
kulcsos pincére, ahová a vitát le lehet zárni, nehogy már ellopják. De
miért nem elég, ha egyszerűen abbahagyják a vitatkozást? Túl egyszerű lenne?

Lezárta a vitát...
- “kitúrta a kollégáját” ... Nagyon “szép” cselekedet.
A földet szokták túrni, de itt egy szpeciális túrásról van szó. Egy
kollégát kitúrni bizony elég kollegiálatlan dolog, nem is sikerül, ha az
embernek nincs egy nagy túrója. Mindezek ellenére sűrűn és
szívesen csinálják, tiszta emberszeretetből, természetesen.
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- “átverte az üzlettársát” ... Ez is “szép” dolog.
Szegény üzlettárs, nem elég, hogy be lett csapva még át is verik.
Ennyi kölcsönös bizalom igazán megható. Vagy nem ezt mondták?

Átverte az üzlettársát...
- „áthidalták a súlyos problémákat“ ... Így is lehet.
Itt egy nagyon ravasz megoldásról van szó. A sok pénzt nem arra
költötték, hogy a súlyos problémákat megoldják, hanem arra, hogy
egy új hidat építsenek. A híd arra kell, hogy a problémákat
áthidalják, áthaladjanak felettük vagy mellettük. Oldja meg aki
akarja, egyszerűbb áthidalni őket. Erről van itt szó.

Áthidalták a súlyos problémákat...
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- „azután meg nevettek rajta`“... Rámásztak?
A képviselő befejezte a mondanivalóját, a többiek meg nevettek
rajta, mármint a képviselőn. Figyelembe véve, hogy több mint száz
képviselő nevetett rajta, ez egy fantasztikusan erős képviselő kell,
hogy legyen, ha ilyesmit túlélt. Talán okosabb lenne, ha a jövőben
nem mondana semmit, nem elég neki, hogy joga van a képet viselni?

Azután meg nevettek rajta...
- “János veri a mellét, hogy ő majd...” Meséli Kati néni.
A felnőtt hím gorillára jellemző viselkedés, magára akarja vonni a
figyelmet ily módon, mert hát beszélni nem tud. János viszont tud,
úgyhogy minek veri a mellét, gorillának képzeli magát?
- „ez egy szőrszálhasogató ember“ ... Kézügyes ember lehet.
Hasogatni a tűzifát szokták, nem a szőrszálakat. Nehéz is lenne a
vékony szőrszálat, egy nagy fejszével hosszában kettéhasítani. De
állítólag léteznek ügyes emberek, akik képesek egy ilyen cirkuszi
mutatványra. Nem világos viszont, hogy miért is kell a szőrszálakat
hasogatni, na meg, hogy hol találni szőrszálakat ragasztgató embert?
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Ez egy szőrszálhasogató ember...

- „kihúzták a pácból a többiek“ ... Szerencséje volt.
A kanibálok rosszalkodnak, bepácolták Jánost és készülődnek
már, hogy felfalják. A többiek, mármint János barátai, közbeléptek
és kihúzták Jánost a pácból. Pácolatlanul rágós a húsa és nem áll
fenn a veszély, hogy felfalják. Vagy netalán nem ezt mondták?
- „gyáva népnek nincs hazája, gyáva legénynek nincs babája“ …
A fele még igaz is abból amit mondtak, éspedig, hogy gyáva legénynek nincs babája. A másik fele politika, erről lehetne a végtelenségig vitázni.
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Kihúzták a pácból a többiek...

- “átlátok rajtad” ... Ez indiszkréció.
Teljesen valószínűtlen állítás, még egy röntgengép segítségével
sem lehet átlátni valakin, esetleg belelátni a testbe. De ettől függetlenül, ha már mondják hát “biztosan” úgy van.
- “azóta él, mint hal a vízben” ... Uszonya is nőtt?
Vagyis él a hideg vízben, és kopoltyúval lélegzik, beszélni sem tud.
Hát valólóban irígyelni lehet, olyan jól él. Ezt mondták, vagy nem?
- “csak úgy vedeli a bort” ... Szomjas szegény?
Vagyis egy személy, egy veder segítségével, egyik hordóból a
másikba önti át a bort, szorgalmasan. Ez rendben is van, de azt azért
megnézném magamnak, hogy képes-e egy személy saját magába
több veder bort önteni. Ez megint annyira hihető és logikus, hogy
előbb látni kell. Így mondták, vagy nem?
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- “kiloholtam a lelkemet” ... Meséli János.
Tehát addig loholt- szaladt, míg kiloholta lelkét, ezáltal persze
csak egy lélek nélküli test maradt meg, amelyik azután elmesélte
tettét. Hasonló eset az ókorban a görög-perzsa háborúban történt.
Ott legalább respektálta a sorrendet, előbb elmesélte tettét és csak
azután adta ki lelkét, a sok loholás miatt.
- “lehordtam mindennek...” ... Ez túlbuzgóság, mi más?
Itt valakit agyonra “dicsérnek”. Minden “szépet és jót” a fejéhez
vágnak abban a reményben, hogy jobb lesz a jövőben. Be ne törjék
már a fejét szegénynek! Erről van itt szó.
- “most bújik ki a szeg a zsákból” ... Hogyan is értendö ez?
Egy cirkuszi mutatványról van szó. A szemfényvesztő egy zsákba
dug egy szeget, a nézőközönség meg várja, hogy a szeg majd kibújik
onnét. Azóta is várnak türelmesen. Hát így értendő.
- “János gondba esett” ... Ez bizony nagy baj.
Sokmindenbe eshet az ember, többek közt gondba is. Ha egy
verembe esik, még kihúzzák onnét de, hogy lehet a gondból kihúzni? Két variáns lehetséges: ha már gondba esett, ott marad örökre, vagy meg kell szüntetni a gondot, hogy ne legyen mibe esni és
akkor nem kell onnét kihúzni. Erről van itt szó.
- “tőrbe csalták szegényt” ... Meséli Kati néni.
A szöveg egyértelmű, nem lehet félreérteni. Nem a tőr hatolt be a
személy testébe, hanem a személy hatolt be a tőrbe, mert oda85

csalták a “jó” barátai. Ha ez igaz, akkor itt vagy egy óriási tőrről van
szó, amelyikbe belefér egy ember, vagy egy Liliputi törpét csaltak
egy normál méretű tőrbe. Így vagy úgy , “teljesen logikus”.
- “forrong a tömeg a téren”... Miről is van szó?
Egy tömeges szörnyűségről van szó, sok embert egyszerre
“főznek” a beszédet tartók. Először forr a tömegnek a vére, azután
meg az agya. Ez már nagyon veszélyes lehet: például a forrongó
tömeg behatolhat a törvényhozás épületébe, ahol tudvalevően a
tömegnek semmi keresnivalója, vagy mondanivalója nincsen! Ezért
védik magukat a törvényhozók vaskerítéssel, fegyveres rendőrökkel,
vízágyúval stb. Ezekkel a “demokratikus” eszközökkel próbálják a
tömeget lehűteni. Még elgondolni is rossz, hogy mi lenne, ha
demokratikus módon, a tömeget megkérdezve kormányoznának!Ez
lenne egész biztosan a demokrácia vége!
- “rávarja magát” ... Mit művelnek már megint?
Itt valaki rávarja magát, tűvel és cérnával valakire. A cél itt is
világos, éspedig, hogy az áldozat ne tudjon egykönnyen
megszabadulni az élősködőtől. Nem valami szép szokás, de már az
állatvilágban is jelen van, a pióca például: tű és cérna nélkül dolgozik. Hát ezt művelik.
- “addig jár a korsó a kútra, amíg eltörik” ... Hogyan is van ez?
Egy közönséges korsót visznek a kútig, amelyikben víz van. A mi
esetünkben viszont, egy speciális korsóról van szó, amelyiknek lába
van, és tud járni a kútra, mármint rá a kútra. Nem vízért jár a kútra,
hiszen a víz a kútban van és nem a kúton. Öngyilkos akar lenni,
addig jár a kútra míg végre-valahára eltörik. Ezt mondták, vagy
nem?
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- “kiküszöböli a hibát” ... Hibajavítás küszöbbel.
Egy körülményes és drága megoldásról van szó. Miért nem elég
ha elkerülik a hibát, megspórolhatnák a küszöböt. Van ahol küszöb
helyett köszörűt használnak, és azzal köszörülik ki a hibát, ugyancsak egy körülményes és munkaigényes megoldás. Így mondták,
vagy nem?
- “bort iszik de vizet prédikál” ... Bort nekem, vizet nektek, alapon.
Kivételes módon lehetséges, elő is fordult már töbször, a papok
körében. Túl sokat kóstolgatta a pap az áldozati bort. Az eredmény,
hogy a pap ugyan sokat prédikált, de semmit sem tartalmazott a
mondanivalója. Vagyis bort ivott, de vizet prédikált.
- “ennek aztán megittad a levét” ... Nagyon szomjas lehetett.
János vajat köpült, amit azután el is adott a piacon. A levét utólag
megitta. Kicsit sokat ihatott, mert hasmenést kapott tőle. Erre azt
mondta a felesége, hogy: ennek aztán megittad a levét. Erről van itt
szó.
- “ráfogták, hogy bűnös” ... Szegénynek vége van.
Egy megfelelő fogóval vagy csipesszel, sok mindent rá lehet fogni
az emberre, főleg ha nem védekezik rendesen. Hogy miért kell
ráfogni valakire valamit, és nem elég ha bizonyítást nyer a bűnössége, az örök rejtély marad. Ez így értendő.
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- “az ördög bújt belé” ... Mármint Jánosba.
Meg is változott azóta, olyan szép és jó lett, mint az ördög, nem
lehet vele bírni. Mindenféle ördöngősséggel foglalkozik, és pokollá
tette a felesége életét. Ideje lenne egy ördögüzőhöz elvinni. Vagy
netalán nem ezt mondták?

Az ördög bújt belé...

- „ te rakoncátlan gyerek“ … Sajnálni való, szegény.
Egy szegény családból származó gyerekről van szó, nincs neki
rakoncája. Elüt a többi rakoncás gyerektől. Remélhetőleg nem tart
sokáig ez az állapot és vásárolnak neki is a szülei egy rakoncát. Ha
netalán valaki nem tudná, hogy mi az a rakonca, hát az egy olyan
fából készült „izé“ amivel lehet rakoncátlankodni. Így is érthető.
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- „világos mint a vakablak“ ... Csupa logika!
Ha már vakablak, akkor világos, hogy nem világos, tehát „logikusabb“ már nem is lehetne. Vajon sokat gondolkodott az, aki ezt a
világos vakságot kitalálta?
- „ez ki van zárva“ ... A lényeg a zár.
Hogy mi van kizárva, egy lehetőség vagy egy személy, így vagy
úgy, udvariatlanság a dolog. Hogy miért kellett kizárni, csak találgatni lehet, valószínűleg, mert tágasabb kívül, és ott több a lehetőség a kibontakozásra. De nem tragikus a dolog, inkább zárják ki az
embert, mint be. Vagy talán nem így van.

Ez ki van zárva...

- „ezek egy tálból cseresznyéznek“ ... Ez elég gyanús lehet.
Az első benyomás szerint, itt egy ártalmatlan cselekedetről lenne
szó. Ha viszont vadcseresznyét fogyasztanak, és utána megvadulnak,
akkor bizony a helyzet másképpen néz ki. Úgyhogy alaposan meg
kell nézni, hogy kik cseresznyéznek és miféle cseresznyéről van szó.
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- “ez egy pletykafészek” ... Miről is van szó?
Egy fészekben ül három tyúk és pletykálnak. A pletyka futótűzként terjed minden irányba és sok kárt okoz. A megoldás: sürgősen
el kell altatni a pletykáló tyúkokat, legalább addig sem pletykálnak,
mert az elszabadult pletykát úgysem lehet megállítani. Erről van itt
szó.
- “micsoda egy vihogó fakutya” ... Ilyen is van, miért ne lenne.
Itt Pinochio kutyájáról van szó, természetesen fából készült, mint
a gazdája. Jókedvében vihog a fakutya, úgy mint a fafejű ember. A
mesefilmben még láttam is ilyet, mármint vihogó fakutyát. Vihogó,
fafejű embert lehet látni a valóságban is. Vagy nem így mondták?
- “ez a János egy naplopó” ... Szégyenletes dolog.
Egy nap 24 órából áll, és ebből egy pár órát ellop a János. Az
ellopott órákat elviszi a bolhapiacra eladni, hogy egy kis hasznot
húzzon a naplopásból. Ezt így is lehet érteni.
- “nem eszik olyan forrón a kását” ... Már aki spórolós.
A szöveg szerint a kását nem eszik olyan forrón, mint amilyenre
felmelegítették. Ez eddig rendben is lenne, de akkor minek melegítik
túl forróra? Várni míg kihűl, ez időpocsékolás, na meg felesleges
energiapocsékolás is. Vagy, nem erről lenne szó?
- “ez egy magába zárkózott személy” ... Hogyan is csinálta?
A személy kilépett a testéből, azután visszatért a testébe és
bezárkózott. Azóta egy zárkózott személy, teste, lelke, még az esze
is zárkózott maradt. Ez túltesz egy cirkuszi mutatványon.
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- “ez egy dörzsölt alak” ... Energianyerés.
Ha egy üveg vagy ebonitrudacskát megdörzsölünk, akkor elektromosan feltöltődik. Itt is erről van szó. Egy energia nélküli személyt
addig dörzsölnek valamivel, amíg feltöltődik energiával és egy dörzsölt alak lesz belőle. Ez így van értve.
- “még álmában sem gondolta volna” ... Csupa logika.
Egy komplikált pszihológiai “izéről” van szó. Az ember ha ébren
van, hát gondolkodhat. Ha viszont alszik, hogy gondolkodhatna?
Állítólag lehetséges álomban is gondolkodni, de akkor mit tesz az
ember: álmodik, vagy gondolkodik? Vagy ez netalán a: még
gondolatban sem álmodta volna? A megoldást a pszihológusokra
hagyom.
- “János fittyet hányt rá” ... Hogy miket nem hánynak?
Egészséges ember nem hány semmit, főleg fittyet nem. Nem
csoda, hogy János hányt, minek kellett neki a fittyet lenyelni. A
jövőben jobban vigyázzon, hogy mit nyel le. Vagy, nem erről lenne
szó?
- “ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát” ... Hogyan is van ez?
Aki hosszú időn át, háborítatlanul, jó mélyen szeretne aludni, annak
ajánlatos ha az ágyát a temetőbe veti. Ott, aztán aludhat kedvére.
- “félvállról veszi a dolgokat” ... Spórol egy vállat?
Vagyis, egy személy vállát nehéz dolgok nyomják. Le is veszi az
egyik válláról a dolgokat. Hogy miért csak félvállról veszi a dolgokat,
hát azt csak ő tudja. Meg kell tőle kérdezni. Ez így is érthető.
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- “de kinyílt a csipád, hallod-e?” ... Miről van itt szó?
Egy parasztaszony kiscsirkéket nevel, és csodálkozva mondja az
egyik kiscsirkének, hogy: de kinyílt a csipád, hallod-e? A kiscsirkét
viszont nem zavarja a csipa nyílás, hanem éppen ellenkezőleg, örül
neki, hogy csipátlan lett. Erről van itt szó.
- “eget rengető hír érkezett`”... Ez aztán egy hír!
A földrengést a tektonikus mozgás okozza, a tudósok szerint. Az
ég rengését egy hír is okozhatja. Hogy erre még nem jöttek rá a
tudósok, kész rejtély. Valamikor majd csak rájönnek és akkor majd
őket fogja megrendíteni a hír. Vagy nem ezt mondták?
- “átruházta másra a felelősséget” … Szívesen teszik, feleljen más.
Állítólag nem a ruha teszi az embert. Lehetséges, hogy ez így is
van, de itt egy speciális ruháról van szó. Egy olyan ruháról, amelyik
felelősséget tartalmaz. Na mostmár, ha egy felelőtlen emberre
átruházzák a felelőséggel teli egyenruhát, hát csodák-csodája, egy
felelősséggel teli ember lesz belőle. A lényeg persze, hogy nem a
ruha teszi az embert. Vagy talán mégis?
- “ki korán kel, aranyat lel” ... Állítólag így van.
Na végre, egy jó megoldás az anyagi gondok ellen. Ha korán kelek
aranyat lelek és nem leszek többé szegény. Amikor tele lesz a
zsákom arannyal, hát leállok, hagyok másoknak is belőle. Az utóbbi
tíz évben mindíg korán keltem, de még aranyat nem leltem. De nem
adom fel, mert csak az első ötven év nehéz az életben. Aki nem
hiszi, hát járjon utána.
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- “majd én elhúzom a nótáját” ... Csupa jóindulat, mi más.
Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó, szokták mondani. Itt is egy
ígéretről van szó, valaki valakinek el akarja húzni a nótáját, ingyen.
Abban a reményben teszi, hogy az illető majd táncolni fog örömében.
- “olcsó húsnak híg a leve” ... Szokták mondani.
Elképzelhető, de el is kerülhető. Aki tudja, hogy az olcsó húsnak
híg a leve, az ne vásároljon olcsó húst. Ha mégis vásárolt, hát ne
főzze meg, hanem süsse meg, amit vett magának. Így elkerülheti az
olcsó hús, híg levét. Vagy nem erről lenne szó?
- “ez egy köpönyegforgató ember” ... Forgatni bizony tudni kell.
A köpönyeg egy középkori ruhanemű, a szél ellen védett.
Manapság már nem divatos a köpönyeg, de a forgatása megmaradt,
ha nem is a szél ellen. Ez a köpönyegforgatás egyes politikusokra
jellemző “szép” szokás. Vagyis a köpönyegét mindíg abba az irányba
forgatja, amerről az ő számára kedvező szél fúj. Hogy a többieknek
is jó így, vagy nem, az a politikust nem érdekli. Vegyenek maguknak
köpönyeget és forgassák ők is, hátha jó lesz nekik is. Világos?
- “ezt biztosan lekenyerezték” ... Ez egy jótétemény.
Van akit lepénzelnek, de ez megelégedett egy kevés
“fekete`”kenyérrel is. Hogy mi mindenre jó a “fekete” kenyér, az
ember nem is gondolná. Többek közt a “fekete” kenyérre éhes
személyek száját betömni. Amíg van kenyér, hát lehet lekenyerezni
is. Ezt mondták, vagy nem?
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- “elkótyavetyélte vagyonát” ... Hogyan is van ez?
Aki ilyet akar tenni, hát előbb szerezzen a bolhapiacról egy kótyát
meg egy vetyét. A kótyával kótyázzon, a vetyével meg vetyézzen,
mindaddig, amíg a vagyonát teljesen el nem kótyavetyélte. Így van.
- “ez a léhűtő pumpolja a szüleit” ... Mondja Kati néni.
Egy érdekes foglalkozása van az illetőnek, hűti a levet. Ha a levet
nem forrósítanák úgy fel, nem kellene lehűteni, és nem kellenének
léhűtők sem. Az említett léhűtőnek van egy pumpája, és azzal
pumpolja a szüleit. Következésképpen, a szüleinek van lehűteni való
levük, amit a léhűtő pumpol, a lehűtés céljából természetesen. Ez az
egész herce-hurca a jut is, marad is alapon történik. Ez így értendő.
- “csöbörből vederbe” ... Van értelme az ugra-bugrának?
Egy olyan személyről van itt szó, aki egy csöbörben ücsörög,
nyakig hideg vízben, nem tudni miért. Elege van a kellemetlen
helyzetből, és javítani szeretne, emiatt kiugrik a csöbörből, de
beleesik egy veder hideg vízbe. A hideg víztől ugyan nem szabadult
meg, de a vederben csak a térdéig ér a víz. Ez jó vagy rossz neki,
csak ő tudja.
- “aki másnak vermet ás, maga esik bele” ... Elég sűrűn ásnak!
Vagyis egy ember vermet ás, ingyen, egy másik embernek,
abban a reményben, hogy az illető majd beleesik. De nem esik
bele, hanem a veremásó esik bele. Talán okosabb lenne, ha saját
maga számára ásná a vermet, akkor a másik esne bele és még a
verem is az övé maradna. Tehát a műveletet meg kell fordítani a
cél elérése végett.
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- „akinek nem inge, ne vegye magára“ ... Hogyan is történt?
Ingpróbáról van szó, idegen ingeket próbálnának. Egy félreértés
miatt, használt, piszkos, büdös ingeket hoztak felpróbálni. Ebből
aztán nagy vita kerekedett. Az egyik idősebb rendező, azzal a
Salamoni megoldással állt elő, hogy akinek nem inge, ne vegye
magára. Így is történt, senki sem vette magára az idegen ingeket.
- „ezt aztán jól helyben hagyták“ ... Közös munka eredménye.
Egy személyről van szó, akit több személy, jónak mondható
módon helyben hagyott. Lehetett volna rosszabbul is, például ha
rosszul hagyják helyben, úgyhogy ne panaszkodjon, a sok rosszban
volt egy kis jó is. Ezt mondták, vagy nem?
- „szidták mint a bokrot“ ... Csupa logika.
Valaki valamivel tévedett, emiatt a többiek szidták. Nem valami
megértőek, végülis tévedni emberi dolog. De miért kell egy bokrot
szidni, az is tévedett talán? Ha egy embert szidnak, még segíthet
talán valamit, de egy bokor is jobban fog viselkedni a szidás után?
- “falra hányt borsó” ... Miért kell a falra hányni?
A borsószem általában kerek, és hiába hányják a falra valamivel,
nem ragad oda. Ily módon nincs meg a kívánatos hatás. Hánytatószert kell bevenni, és a megevett borsót a falra kell hányni, ott fog
maradni. Próba-szerencse, szokták mondani. Ez így van értve.
- “hát egyék meg amit főztek” ... Miről is van szó?
Nem ízlett a felszolgált étel a vendéglőben, és azt mondta a
vendég, hogy “egyék meg amit főztek”, ő köszöni, nem kér belőle.
Lehet, hogy még igaza is van. Előbb egye meg mindenki amit főzött,
és ha túléli, csak utána szolgálja fel másoknak. Ez így korrekt.
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- „nekem se ingem se gatyám ez a János“ ...Mondja Gyuri.
Egy idegen személyt, ingnek vagy gatyának használni, egy elég
körülményes dolog lenne. Egyszerűbb, ha elhisszük amit mondanak,
végülis azért mondják, vagy nem?
- „aki szelet vet, vihart arat“ ... Még ilyen is van.
Csak az vethet szelet, akinek van szele. Egy viharhoz sok szélre
van szükség, tehát a személy tele kell, hogy legyen széllel. Ha a szelet elveti, vagyis szabadjára engedi, a viharos ``elismerés`` nem várat
magára. Elégedett lehet az ember, hiszen azért vetett, hogy arasson.
- “azt hitte, hogy rászakad az ég” ... Egy hiszékeny lélek?
Kellemetlen lehet egy ilyen égszakadás, az emberiség
történetében szerencsére még nem volt rá példa, az özönvíz óta.
Hinni viszont lehet akármit, attól még nem lesz égszakadás.
- “ember, ember hátán volt”... Kicsi az ország?
Kicsi az ország, kevés a hely benne, tehát minden négyzetmétert
ki kell optimálisan használni. Ha nem lehet széltében vagy hosszában terjeszkedni, akkor csak felfelé lehet. Ki is próbálták, nem
ember-ember mellett, hanem ember-ember hátán. Működik is a
dolog, de van egy nagy hátránya a variánsnak, éspedig, hogy csak
rövid ideig lehetséges, mert az alol lévő rétegek hamar elfáradnak.
De mint mondani szokás, a gyakorlat teszi a mestert.
- “ez egy minden lében kanál alak” ... Igazán megtisztelő.
Még ha azt mondanák róla, hogy mindenhez ért és nem kavarja,
vagy semmihez sem ért, és összekavarja a dolgokat, hát legyen. De
egy ilyen összehasonlítás egy kanállal, amelyikkel a moslékot
kavarják, például, nem éppen hízelgő. Erről van itt szó.
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Ember, ember hátán volt...

Ez egy minden lében kanál alak...
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- „kockára tette az életét“ ... Egy komplikált, kényes művelet.
Ennek nincs jobb dolga, mint, hogy egy bizonytalan, mozgó
kockára tegye az életét? Reménykedik, hogy elveszti talán? Ha
ilyesmi megtörténik, akkor ott nem a kocka a hibás, hanem a személy. Ugyanis a kocka nem arra való, hogy valaki valamit is rategyenek, mert fordulhat! Ezt mondták, vagy nem?
- “és azután elszabadult a pokol” ... Még csak ez hiányzott.
A poklot, a minden rossz szimbolikus helyét, bezárva tartják egy
ideig. Hogy ki képes ilyesmire, hát valószínűleg a pokol főnöke. Egy
idő után, vagy éppen a megfelelő momentumban, elszabadul a pokol
és a sok jó után, itt a sok rossz. A régi, vallásos jellegű festményeken
látható, hogy mi történik a pokolban. Ha netalán ilyesmiket látnak a
mindennapi életben, akkor tudomásul kell venni, hogy ez maga a pokol. Elszabadult pokolra semmi szükség nincsen, tehát ideje lenne
figyelmeztetni a pokol főnökét, hogy jobban vigyázzon a birtokára.
- “ez még a jég hátán is megél” ... Az északi vagy déli sarkon él?
Mennyi ideig él a jég hátán, és hogy él, jól vagy rosszul, nem
fontos, a lényeg, hogy ő ott él. Egy visszahúzódó, szerény személyről
lehet szó, aki egy olyan helyet talált magának a megélhetésre, amelyik “a fenének sem kell”. Erről van itt szó.
- “furdalja a kíváncsiság” ... Kellemes nem lehet.
A furdalástól keletkezett lyukak miatt, a kíváncsi ember úgy néz
ki, mint egy darab Ementáli sajt. Ha találkoznak egy személlyel,
akinek több lyuka van a kelleténél, hát tudják legalább, hogy egy
kíváncsi az illető. De vigyázat, csak semmi tévedés a lyukak
számolásában!
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- “az erdőbe vetette magát a bandita” ... A TV-ben mondták.
A vetés után, szokás szerint következett a kikelés és a növekedés.
Sok évvel később, jöttek a favágók, kivágták a fát és a tűzbe dobták,
de nem égett. A tanulság: aki rossz mint ember, az még tűzrevalónak sem jó! Aki nem hiszi, hát járjon utána.
- “egy felhőtlen házaséletet éltek” ... A sivatagban lehetséges.
Felhőtlen a sivatagban szokott lenni. Nappal meg lehet sülni a
melegtől, éjjel meg lehet fázni a hidegtől, ha fúj a szél, meg lehet
fulladni a portól-homoktól. A “kedves” skorpiókrol, mérgeskígyók
ról sem szabad megfeledkezni. Valóban, egy felhőtlen házasélet irígyelni való. Ez így is érthető.
- “neki már befellegzett” ... Miről is van szó?
A szeme előtt felhők, a feje felett felhők, ő meg egy lakatlan
szigeten lehet, mert különben másnak is befellegzett volna, nem
csak neki. Egy előnye van a dologból, legalább felhős időben nem
kap napszúrást szegény. Erről van itt szó.
- “az ember saját sorsának a kovácsa`”… Többé kevésbé, igaz is.
Vagyis az ember egy nagy kalapácsal püföli a sorsát, addig, amíg a
sorsnak elege van belőle és visszavág. Ha viszont a sors visszavág,
akkor az ember “megnézheti” magát. Talán okosabb lenne, nem túl
sokat kovácsolni a sorson. Ez így ajánlatos.
- “addig nyújtózkodhat az ember, amíg a takarója ér”...
Hát valóban létezik kicsi ember és kicsi takaró, meg nagy ember
és nagy takaró. Na most már a kívánságtól függően, hogy kicsit vagy
nagyot szeretne nyújtózkodni az ember, be kell szereznie előbb a
megfelelő méretű takarót és akkor nem lesz semmi baj. Világos?
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- “új seprű jobban seper” ... Szokták mondani.
Egy új típusú, elektronikus, távirányítású seprűről van szó. Ez a
seprű automatikusan seper, ha valaki hátulról távirányítja. Tehát ha
valaki egy cégnél az “új seprű” beosztását kapja, és hátulról
távirányítják, hát lehet, hogy jobban seper. El is várják ezt tőle,
hiszen ő a cég új szemetese, aki minden szemét munkát el kell, hogy
végezzen. Erről van itt szó.
- “Kicsoda? Egy senkiházi? “ ... Hogyan is van ez értve?
Vagyis egy nemlétező senkinek van egy háza. Ebben a házban
lakik valaki. Na most már figyelembe véve, hogy ez a valaki egy
nemlétező senki házában lakik, amikor megkérdezik, hogy kicsoda
az a személy, a válasz az, hogy: az a senkiházi. Merthát aki Pesten
lakik, az pesti, aki meg senkiházában lakik, az senkiházi. Vagy nem
ezt mondták?
- “most aztán megkapta a magáét” ...
Addig követelte a részét, amíg végre-valahára megkapta a
magáét. Amit kapott azt megérdemelte, és az övé marad örökre.
Örülhet, hogy a végén mégiscsak az igazság győzött. Vagy nem erről
lenne szó?
- “az ítélet kihirdetése után megpecsételődött a sorsa” ...
A múltban, a fontos dokumentumokat, forró viasszal és egy
pecséttel lepecsételték. Az lehet, hogy az ítélet kihirdetése után
megváltozott a sorsa a személynek, de biztos, hogy a pecsétet a
dokumentumokra nyomták rá és nem a személy sorsára, mint
állítják. Itt is, mint sok máshol, egyet mondanak, de másra
gondolnak, hogy egyszerű és világos legyen a mondanivaló.
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- „ímmel-ámmal dolgozik“ ... De jó neki.
Az embernek lehet kedve a munkához, vagy nincs semmi kedve
hozzá, de hol lehet beszerezni ezt a rejtélyes immet meg ámmot?
Aki szerencsés és be tudja szerezni, hozzáfoghat ímmel-ámmal a
munkához, kedv nélkül is. Ez így van értve.
- „majd én mindjárt ráncbaszedem“ ... Mit is mondtak?
Egy rövid ideig tartó ígéretről van szó. Valaki rendetlen ruhában
járkál az utcán, ami persze mindenkit zavar. Egy önkéntes, gyorsan
és ingyenesen ráncbaszedi a rendetlent. A ráncbaszedés után, csupa
ránc lett a ráncbaszedett személy. De“jó“ neki, most már
mindenkinek tetszik, általános az öröm.
- „ő csak hímez-hámoz“ ... Kézügyes személy lehet.
Ahelyett, hogy egyszerűen válaszolna, elkezd valamit hímezni és
azután meg valamit hámozni. Ez egy elég körülményes és lassú
formája a válaszadásnak. Erről van itt szó és nem másról.
- “nagy sebbel-lobbal” ... Így is lehet .
Nagy sebbel-lobbal eltávozott, pedig veszélyes lehet egy nagy
sebbel járkálni. Szerencséjére van nagy lobbja is, mert enélkül nem
élné túl a sebesülést. Ezt mondták, vagy nem?
- “addig éltek, amíg meg nem haltak” ... Mesélik.
Itt egy szörnyen “komplikált” megállapításról van szó. Egy óriási
intelektuális és filozófiai megerőltetésre volt szükség ahhoz, hogy
meg tudják pontosan állapítani, meddig is éltek. Ez egy pontos
időpont- meghatározás, ami nem csak a mesékben van jelen.
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- “János aztán kiverte a rezet”... Megint verés?
Addig verte a rézdarabot, amíg valami remek ötvösmunka lett
belőle. Mindenki csodálta tettét, de réz nélkül nem megy a dolog,
tehát előbb be kell “rezelni”. Erről van itt szó.
- “János kivágta magát” ... Kés nélküli művelet.
Nem viselkedett illendően, emiatt távoznia kellett. Megvárhatta
volna, hogy „kivágják“, de nem várt, hanem „kivágta magát“. Gyors
módja a távozásnak. Ez így történt.
- „azóta az élete fabadkát sem ér“ ... Pénz kérdése az egész.
Az ember számára, mondhatni, az élet a legdrágább kincs. De
csak mondhatni, ugyanis nem ér annyit mint a fabadka. Mint
minden, ami nagyon drága, azért olyan drága, mert nagyon ritka.
Amint a neve is “mondja”, fábol készül a fabadka és a világ
legritkább valamije. Hogy pontosan miként néz ki, mennyit ér, hol
lehet beszerezni, vagy más infó, az interneten keresendő, de csak a
gazdagok számára, ugyanis méregdrága. Ez így is értendő.
- “eső után köpönyeg” ... Nagyon okos dolog.
Nemcsak a szél ellen, de még az eső ellen is megvédhet a
köpönyeg. Itt egy személyről van szó, akinek van ugyan köpönyege,
de nem vette magára eső előtt, hanem utána. A cél világos, meg
akart ázni, azért nem vette fel időben. De miért vette fel eső után?
Erre csak egy magyarázat létezik. Ez a személy, mint nagyon sokan
mások, feltűnési mániában szenved. Azt sem tudja már, hogy mivel
vonja magára a figyelmet, hamár az intelligenciájával nem tudja.
Erről van itt szó.
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- „eltűnt, mintha elnyelte volna a Föld“ ... Szokták mondani.
Ha valakit eltemetnek a földbe, hát elnyelte a Föld, örökre eltűnt.
Hatásos módja az eltűnésnek, de egy hátránya van a műveletnek,
csak egy irányban működik, nincs viszaút. Hogy eltűnt a személy az
már biztos, hogy elnyelte volna a Föld, még nem egészen biztos. Aki
bizonyosságot akar, hát a temetőben, az új sírokat kell
exhumáltatnia, hátha oda bújt el a keresett személy. Jó szórakozást
kívánok neki.
- “égre-földre keresik” ... Ez nem elég.
A börtönből kiszökött egy elítélt, a hatóságok természetesen
keresik, hogy hol bujkál. Ez rendben is lenne, de miért keresik az
égen is, netalán ez egy repülni tudó fegyenc? Lehet, hogy még úszni
is tud, és akkor a víz alatt is kellene utána kutatni, különben nem
fogják megtalálni. Tehát égre-földre-vízre kell keresni!
- „ha keres, talál`“... Hogy még a keresésnél maradjunk.
Megadva van, hogy aki találni akar, az előbb kell, hogy keressen.
Hogy mit keres és mit talál, nincs megadva. Előfordulhat, hogy jobb
ha nem keresünk, mert még olyasmit találunk, ami azután nem fog
tetszeni. Erről van itt szó.
- „nyoma veszett“ ... Mármint a banditának.
A rendőrség nyomoz egy bandita után. A bandita világosan
látható nyomokat hagy az aszfaltozott járdán, megkönyítve ezáltal a
rendőrök munkáját éspedig, hogy a nyomában legyenek. Egy idő
után az egyik rendőr megállapítja, hogy ennek a banditának “nyoma
veszett”. A kérdés csak az, hogy mi történt a rendőrökkel, akik a
bandita nyomában voltak, ők is elvesztek? A tanulság az egészből,
hogy vigyázni kell, kinek a nyomába lépünk, mert még elveszhetünk.
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- „lehordott a főnököm, mert elkéstem tegnap“ ...
Meséli a százkilós könyvelőnő, az ötven kilós főnökéről. Ha azt
mondaná, hogy lecipelt a főnököm, elcsodálkoznák a főnök fizikai
erején. De azt meséli, hogy lehordta, ez azt jelenti, hogy előbb
felnégyelte és azután lehordta a darabokat, mint a tűzifát szokás a
pincébe. Vajon ki ragasztotta megint össze a könyvelőnőt és miképpen? Ha ez nem egy horror elképzelés, akkor mi?
- „ez egy széllel-bélelt személy“ … Valószínűleg paszulyfőzeléket
ebédelt.
Tele van széllel, és amerre jár, szelel szorgalmasan a kipufogója.
Ajánlatos elkerülni, mert nincs katalizátora a mérgező gázokat
átszűrni. Egy nagy cégnél dolgozik, ahol a többi tízezer alkalmazottal
az üzemi ebédlőben paszulyt ebédelt. Tízezer széllel-bélelt személy,
katalizátor nélkül puffogtat szorgalmasan. Ez így értendő.

Lehordott a főnököm, mert elkéstem tegnap...
104

- “egy bolond százat csinál” … Szokták mondani.
Egyes embereknek, sajnos hajlamuk van néha megbolondulni.
Még a könnyűzenében is hallható: szeretlek bolondulásig, stb. Egy
bolond, ha lehetősége van, százat csinál. Az újdonsült száz bolond ,
megint százszor százat és így tovább, amíg az egész nemzet
megbolondul. Volt már rá szomorú példa a töténelemben. A normálisan gondolkodók ráfizetnek persze a dologra. Ez, sajnos igaz lehet.
- “semmit sem tesz, csak várja, hogy a szájába repüljön a sültgalamb” ... Szokták mondani.
Egy éhes emberről van itt szó, aki türelmesen várja, amíg megsül
a galamb, ami majd sülve a szájába fog repülni, állítólag. Idő, türelem, reménykedés kérdése az egész. Vagy nem ezt mondták?
- “minden zsák megtalálja a foltját” ... Előbb-utóbb.
Itt az történt, hogy egy hulladéklerakatban a lyukas zsákok
elindultak foltokat keresni. Csodák csodája, mindegyik zsák megtalálja a foltját, a megfelelőt gondolom. Erről lenne itten szó, vagy
nem?
- “most aztán keresheti a tűt a szénakazalban” ... Ha ráér, tegye.
Juliska ül a szénakazal tetején és unalmában varrogat, a kelengyéjét gondolom. Egy óvatlan pillanatban elvesztette a tűt. Nem tud
tovább varrni, nem lesz kész a kelengye, nem lesz lakodalom se.
Elkezdte keresni a tűt a szénakazalban, még a mai napig is keresi, ha
időközben nem ment véletlenül nyugdíjba. Ez bizony így történt
Juliskával.
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- “tüzet okádott dühében” ... Mit ebédelt, parazsat?
Egy tüzet okádó személyről van szó. Elindult a fővárosban körülnézni, nem tetszett neki a sok szétdobált szemét, és dühében tüzet
okádott. A tűzoltóságot riasztották, de nem volt elég vizük. Csak egy
megoldás lehetséges, sürgősen el kell vinni a személyt a szemétégetőbe, hiszen ő egy ingyenes energiaszolgáltató. Ezt mondták,
szórol-szóra.

Tüzet okádott dühében...

- „ez egy megesett leány“ … Szegény, nagyot esett?
Hogy pontosan miként történt, már nem lehet tudni, jól
nekiestek, vagy neki esett jól, vagy mind a kettő egyszerre, nem lényeges. Csak az a fontos, hogy megesett, ez tény, de, hogy maradt
továbbra is leány? Már a fenének sem kell azóta. Ez így történt.
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- “kifacsarták, mint a citromot” ... Netalán a munkahelyén
történt?
Még egy hihető szörnyűség. Az említett személyt előbb kettévágták, majd kifacsarták, mint a citromot, vagyis amíg még csurgott
valami belőle. Ilyesmi csak a Vámpír nevű facsaródában töténhetett.
Ezt mondták, vagy nem?
- “ tojtak” a véleményére`` ... Valóban “szép” dolog.
Az egyik cégnél egy alkalmazott kinyilvánította a véleményét. A
többiek meg “tojtak” a véleményére. Valami bűzlik annál a cégnél,
túl sok ott a “tojházi”. Vagy nem ezt mondták?
- ``hogy megy a sorod?`` ... Hogyan is értendő ez?
Nem a sorsa után érdeklődött, hanem a sora után. Ezek sorbanállnak, netalán a munkaközvetítő előtt? Végülis, akinek ott jól megy
a sora, annak majd jól megy a sorsa is, remélhetőleg.
- “alaposan kiporolták a bundáját”… Mit is mondtak?
Hát azt, hogy a ruhatisztítóban, valakinek a poros bundáját
alaposan kiporolták. Örülhet a bunda tulajdonosa a porolásnak,
végülis ingyen tették. Ezt így is lehet érteni.
- “keresi a kákán a csomót” ... Minek az neki?
Van olyan ember, amelyik szereti a dolgait dugdosni, van olyan,
amelyik szereti keresni. Egy olyan ember keres csomót a kákán,
amelyiknek nincsen más jobb dolga. Aki keres, az talál alapon, még
ma is keresi a csomót. Erről van itt szó.
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- “egy szerencsés alak” ... Egy fehér hollóról van szó?
Akinek szerencséje van, az a szerencsés, ez pozitív. Akinek nincs,
az a szerencsétlen, ez negatív. Furcsa módon, létezik még egy
harmadik variáns is, amely egyben pozitív is, mert szerencse, de
egyben negatív is, mert balul üt ki, ez a balszerencse. Ez a fajta
szerencse, rezerválva van a balfácánok számára. Ez így értendő.
- “elment a kedve tőle” ... Feltétel persze, hogy volt neki.
Mindenekelőtt meg kell, hogy jöjjön az ember kedve, amíg
megjön, hát kedv nélküli kedvetlen. Miután megjött a kedve, hát
kedves az ember. Ha elmegy a kedve, láb nélkül persze, akkor
megint kedvetlen. A tartós állapot tehát a kedvetlenség, a
kedvesség rövid ideig tart.
- “ezek egy húron pendülnek`”... Mit csinálnak már megint?
Azt például, hogy két nyepác alak egy hárfa húrján lébecel, és
amikor a húrt megpendítik, ők a húrral együtt pendülnek. Hogy ez
mire jó nekik, csak ők tudják. Erről van itt szó.
- „ezúttal emberére akadt“ … Mondja Kati néni.
Jánosról van szó, ki másról is lehetne. Rengeteg utat tett meg,
hogy megtalálja emberét. Végre-valahára megtalálta, de egy
bosszantó dolog történt, éspedig az, hogy János az emberére akadt.
Sehogyan sem tud leakadni róla. Így mondta Kati néni, vagy nem?
- “ne szaladj olyan szekér után, amelyik nem akar felvenni” …
Mint tanács nem is rossz, hiszen nem mindenki tud hosszú ideig
egy szekér után futni, mert kifárad. Erről lehet itt szó, nem másról.
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Ezek egy húron pendülnek...
- “János földönfutóvá lett” ... Nem is olyan rossz az.
Fut János is, hogy ne érje utol a szegénység, a földön fut, hol
máshol. Lehetne rosszabb is, például, ha otthon maradna és a
nyakára zúdulna egy nagy rakás szerencsétlenség, amiből aztán nem
tudna kimászni. Hát erről van itt szó.
- “csalánba nem üt a menykő” ... Állítólag.
Tudvalevően, a csalán egy erős savat tartalmaz, ami megtámadja
a bőrt és kellemetlen kiütéseket okozhat, viszket is kegyetlenül.
Mivel a menykő ezt tudja, hát elkerüli a csalánba való becsapódást.
Ez a dolog tudományos magyarázata.
- “legszívesebben megfojtanák egymást egy kanál vízben” ...
Egy evőanál vízben nem sikerül a megfojtás, erre egy óriási
kanálra lenne szükség. Amikor ez elkészül, akkor kényük-kedvük
szerint megfojthatják egymást benne az ellenfelek. Ez így helyes.
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- “egy áldott jó ember, kenyérre lehetne kenni” ... Na hiszen.
Ez egy szörnyű elképzelés. Az állítólagos jó embert előbb meg
kellene ölni, aztán húspástétomot készíteni belőle, és végül
kenyérre kenni. Ez a fajta emberszeretet már régen kiment a divatból. Erről van itt szó.
- “azóta már árkon-bokron túl van” ... Hogyan is van ez?
Valakit keresnek, aki menekül, nem találják, mert már sikerült
elmenekülnie. Eddig rendben is lenne a dolog, de miért menekül
árkon át, meg bokron át? Így rosszabb, mint egy akadályverseny és
még lassúbb is. Miért aszfaltozták ki az utakat, miért létezik annyi
modern jármű, ha nem azért, hogy gyorsabban menekülhessen a
bűnös?
- “lassan de biztosan” ... Jó tanács volt régen.
A múltban érvényes is volt, lassan, de biztosan dolgozni.
Manapság megváltozott a helyzet, gyorsan, de biztosan kell dolgozni
Aki manapság lassan, de biztosan dolgozik, az biztos, hogy nem
lassan, hanem gyorsan veszíti el a munkahelyét. Ez már sajnos így van
manapság.
- “nem babra megy a játék”... Hát mire?
Itt olyan személyekről van szó, akiknek sok pénzük van, és
mindenáron veszíteni akarnak. Emiatt nem babra játszanak, hanem
sok pénzre. Ha veszítenek, hát nem kell őket sajnálni, mert van még
nekik. Erről van épp szó.
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- “azt hiszi, hogy körülötte forog a világ” ... Beteg szegény?
Hogy mi, mi körül forog, azt már régóta megállapították a
csillagászok. A mi emberünk ennek ellenére azt hiszi, hogy ő
körülötte forog a világ. Ennek csak egy magyarázata lehet, éspedig, hogy magas a vérnyomása, vagy szédül. Ez csak így lehetséges.
- “úttalan utakon vezetett az út” ... Hogy miket nem mondanak.
Hát ez már több mint furcsa. Egy út, amelyik vezetett volna
valakit? Vagy talán mégiscsak az utikalauz vezetett valakit? Na meg
úttalan utak? Ha meg útja van, akkor utas út? Vigyázni kell, hogy
milyen úton jár az ember, mert könnyen póruljárhat. Így mondták,
vagy nem?
- „hogy érzed magad?“… Mintha kicseréltek volna, a válasz.
Jánost beszállították a kórházba, de három nap múlva hazaengedték. A felesége megkérdezte, hogy érzi magát, a válasz
elgondolkoztató. Kicserélni az autóalkatrészt szokták, nem az
embert. De ha ő úgy érzi, akkor itt egy törvénytelen klónozásról
van szó. A kórházból egy klón tért haza! Kész szörnyűség ami
történt.
- „ezt aztán fújhatja“ ... Fújóverseny?
Egy biciklit éppen ellopnak. A tulajdonosa észreveszi és rohan a
tolvaj után. A sok szaladástól már liheg és fúj, de nem érte utól a
tolvajt. Egy szemtanú szerint, ezt már fújhatja, mármint a biciklit,
pumpa nélkül, gondolom. Erről van itt szó.
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- „ezzel aztán kihúzta a lutrit“ ... Mondta Kati néni.
Egy szerencsejátékos addig húzogatott, amíg sikerült kihúznia a
lutrit. Még nem nyitotta ki, tehát még nem tudja, hogy nyert vagy
veszített. Ha balfácán létére balszerencséje lesz, akkor valószínűleg
bal lutrit húzott ki. Hát így történt.
- “ezt a foltot meg, hogy mossa le a becsületéről?”...
Mi sem egyszerűbb, léteznek mindenféle folttisztítók és modern
mosógépek, patyolattiszta lesz a becsülete. De ha mégsem sikerülne, akkor a foltos becsületét vigye el egy speciális “folttisztítóba”,
ahol jó pénzért, nagy tudású “szakemberek” patyolattisztára mossák..
- “névtelen levelet küldött a rendőrségre” ... Mondják.
Egy rosszindulatú feljelentésről van itt szó. Éppen ezért, nem írta
bele a levélbe az áldozat nevét és címét. Aláírni, aláírta, hogy tudják
meg, ő volt, aki a névtelen feljelentést küldte. Ez így helyes!
- “fújja fel a találmányát” ... Miről is van szó?
A Montgolfier testvérek feltalálták a léggömböt és engedélyt
kértek a bemutatásra. A városatyák azt válaszolták, hogy fújja fel a
találmányát. Ez meg is történt, a léggömb sikeresen felemelkedett a
levegőbe. Erről van itt szó.
- “kicsapták az iskolából” ... Hogyan is van ez értve?
Ez a kicsapás, az ütés, verés, rúgás, vágás, szúrás csoportjába
tartozik. Mintha nem lenne elég, hogy elbocsájtják, vagy hazaküldik, vagy kizárják, miért kell még kicsapni is? Még csoda, hogy
agyon nem csapták a szerencsétlen diákot. Vagy netalán egy
gladiátoriskoláról lenne szó? Utána kellene járni a dolognak.
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- “gonosz egy ember, ennek még a lelke is fekete” ... Mesélik.
Világos, a gonosz ember azért gonosz, mert belebújt az ördög. Ha
meg belebújt, hát nem csoda, hogy még a lelke is fekete. Csak az
nem világos, hogy lehetséges a láthatalan lélek színét látni? Van itt
logika bőven, de nem tudni hol.
- “eszi a sárga irígység” ... Meg ne egye már!
Kati elment munkába, a kollégái csak nézik, mi van vele, hiszen
sárga a színe. Beteg lehet szegény, sárgasága van, találgatják. Bözse
megnyugtatja őket, hogy nem beteg, hanem eszi a sárga irígység.
- “lámpalázas szegény” ... Milyen betegségről van itt szó?
Ez egy speciális, globális betegség, nem ismer határokat. Ha
előveszi az embert, hát sápadt lesz az arca színe és nem tud még két
szót sem kinyögni. Egy lámpa is szükséges, ami lázba hozza. Tehát ha
el akarjuk kerülni a lámpalázat, akkor minden lámpát el kell oltani,
lázcsillapító tablettákat kell beszedni. Egy ilyen lámpaláz nem
veszélytelen.
- “János dühében majd lenyelte a szerencsétlent” ...
János találkozott egy szerencsétlen alakkal és dühében majdnem
lenyelte. Elképzelhetjük mekkora szájjal ordított rá. Hogy miket nem
mondanak, de szerencsére csak majdnem történt. Ezt mondták.
- “az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó” ... Valóban így van?
János öszeveszett Gyurival és megígérte neki, hogy legközelebb
kap egy nagy pofont tőle. Gyuri nem hitte el, és újból bosszantotta.
János betartotta ígéretét, és lekent egy nagy pofont Gyurinak. Az
ígéret be lett tartva, de kinek is jó ez? Gyurinak biztosan nem,
Jánosnak sem, mert megszakadt a barátságuk. De hát akkor kinek is
jó? Vagy nem ezt mondták volna?
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- “legközelebb kiteszem a szűrét” ... Ingyen teszi?
János bemegy egy elegáns vendéglőbe, leül az asztalhoz, a szűrét
nem veti le, pedig ki van írva, hogy a ruhatár használata kötelező. A
pincér figyelmezteti, de János csökönyös. A pincér mérgében azt
mondja, hogy: legközelebb kiteszem a szűrét, ha idejön. Szerencsére
többé nem ment oda.
- “majd kipukkadt mérgében” ... Mondják néha.
Felfújta magát (pumpa nélkül) mint egy béka, és mérgében
majdnem kipukkadt. Szerencsére csak majdnem.
- “így sohasem jutunk zöldágra” ... Miről is van szó?
Egy tucat szőrös hernyó próbálkozik felmászni a fára,
pontosabban a zöld ágára, hogy a friss leveleket elfogyasszák,
sikertelenül. A vezetőjük azt mondta, hogy: így sohasem jutunk
zöldágra. Csak egy megoldás van, a siker érdekében metódust kell
változtassanak a szőrösek.
- “ezzel aztán kijátszotta az utolsó kártyáját is” ... Okos dolog ez?
Állítólag négyen kártyáznak, magas a tét, idegesek is már, persze.
Az egyik türelmetlen lesz és kijátsza utolsó kártyáját is. Hogy aztán
mi történt, azt jobb nem elmesélni. Lehetséges lenne, hogy mégsem
egy kártyajátékról van szó? Pedig azt mondták!
- “a tisztaság fél egészség” ... Mondták az ógörögök.
Ez igaz már legalább 2500 éve, de a lustaság is fél egészség, ez is
igaz már több ezer éve. Tehát nem kell mást tennem, csak lustálkodnom és tisztálkodnom, hogy teljesen egészséges legyek. Erről
van szó.
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- “otthagyott csapot meg papot” ... Mi is történt?
A plébános úr borospincéjében borozgatnak egy páran. Az egyik
vendég, miután teleszívta magát, egyszerűen felállt és hazament.
Otthagyta a papot is, meg a boroshodó csapját is. Hát ez történt.
- “kölcsön kenyér visszajár “ ... Egy járni tudó kenyér?
Itt egy speciális kenyérről van szó. Ezt a kenyeret kölcsönadják, de
mivel nem tetszik neki az új hely, meg amúgy is van lába, visszajár az
eredeti gazdájához. Nappal szokott visszajárni, mert éjjel a nyugtalan lelkek járkálnak. Ez így értendő.
- `”ános becsapódott” ... Emiatt később kicsapták.
Figyelembe véve, hogy nem más csapta be, hanem ő saját maga
csapódott be, hát senki sem hibás, csak János. Nincs sajnos megadva, hogy pontosan miképen csapódott be. Nem akart becsapódva maradni, emiatt “segítőkész” lelkek kicsapták Jánost. Még
szerencse, hogy nem csapták agyon. Egy valami még nem elég
világos, éspedig, hogy jobb: becsapódva maradni, vagy kicsapva
lenni? Jánosnak se így se úgy nem tetszett.
- “nem olyan fekete az ördög, mint amilyenre festik” ...
Tehát megtudtuk, az ördögöt feketére festik. Valaki, valamikor,
valahol, láthatott egy élő ördögöt, meg egy róla festett képet.
Megállapította, hogy az ördög nem is olyan fekete, mint amilyennek
lefestették. Erről van itt szó.
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- „már hetek óta nyomja az ágyat“ ... Mire jó ez?
Egy személyről van szó, akinek van ideje, ereje, egy ágyat nyomni,
hetek óta. Hát egy elég unalmas időtöltés egy ágyat nyomni. Ha
viszont valami érdekesebbet nem tud kitalálni, hát nyomja csak
tovább. Sok sikert kívánunk neki.

Már hetek óta nyomja az ágyat...
- „ha ezt szegény szülei tudnák, hát megfordulnának sírjukban“...
A szülők már meghaltak, de a csemetéjük még él és rosszalkodik.
Szegény szülők elporladt maradványai, a sírban miképpen tudnának
megfordulni? A ``hihető`` elképzelés viszont létezik.
- „majd én kiszedem belőle az igazságot“ … Ez szörnyűség.
János azt ígérte, hogy ő majd kiszedi Péterből az igazságot. Bele is
nyúlt kezével Péter szájába, gyomrába, agyába, keresve az igazságot.
Megtalálta, ki is szedte belőle, erővel, ami persze nagyon megviselte
Pétert. Nem is csoda, hiszen Péter nem szereti az igazságot.
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- „azután meg nekiszegezte a kérdést“ … Másik szörnyűség.
Szükség van tehát szegre, kalapácsra, na meg egy szegecselőre. Ez
a szegecselő, egyszerűen megfogja a kérdést, és azután a fafejű
munkatársához szegezi. Az egész művelet arra való, hogy egy választ
kapjon. De hogyan csinálja, ha nincs szege, megkérdezi talán?

Majd én kiszedem belőle az igazságot...

Nekiszegezte a kérdést...
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- „ne fesd az ördögöt a falra, mert még megjelenik“...
Ez egy jótanács akarna lenni, de nincs bizonyíték rá, hogy
valamikor, valahol megtörtént volna az ilyesmi. Túlságosan is
egyszerű lenne a dolog, a falra festenénk az ördögöt, az megjelenne,
mi elkapjuk, örökre bezárjuk és soha többé nem lesz semmi rossz a
világon. Ennyire azért nem naív az ördög, úgyhogy lehet nyugodtan
festeni a falra, de nem muszáj éppen az ördögöt.
- “miről is folyik a vita?” ... A vitáról valószínűleg.
A szöveg egyértelmű, a vita folyik, tehát folyékony. Lefolyik
valamiről, és amikor lefolyt, azt mondják, hogy: lefolytattuk a vitát.
Namostmár ha a parlamentben folytatják a vitát, akkor a
képviselőknek szükségük van poharakra, üvegekre, különben nem
tudnák lefolytatni a vitát. Ha jól megfigyelték, van is a közelükben
pohár és üveg, valamiféle folyadékkal, ami csak a lefolytatott vita
lehet. Ez így értendő.
- “és hol lyukadtunk ki a végén?” ... Kényes egy kérdés.
Alapos vizsgálat után megállapíthatjuk, hogy a lyukadás nyomai, mármint a lyukak a férfiaknál, mind ugyanott találhatóak,
egyformák. A nőknél is azonos a helyzet, egymás közt ugyanolyan
lukakkal rendelkeznek. A férfiak és a nők között, deréktól lefelé
lehet egy kis lyuk külömbséget találni. Ez a lyukkülönbség egyesek szerint nagyon fontos. Hogy mi minden van a világon!
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- “cigánykereket hányt” ... Mesélik.
Egy érdekes dologról van szó. Valaki, valahol, valamikor, vagyis
“pontosan” lehet tudni, lenyelt egy cigánykereket. A gyomra nem
tudta megemészteni, emiatt azután csak úgy hányta a cigánykereket. Máskor jobban vigyázzon, hogy mit nyel és mit hány. A
cigány is megharagudhat ha lenyelik a kerekét.
- “és azután a lelkemre kötötte, hogy” ... Hogyan is értendő?
Itt egy nagyon kényes, komplikált műveletről van szó. A lélek
tudvalevően egy színtelen, szagtalan, láthatatlan anyagot nem
tartalmazó valami. Egy ilyesmire valamit rákötni, egy egyedülálló
teljesítmény. A Guiness-könyvbe kellene bevezetni, mint rekordteljesítményt. Nem is csoda, hiszen amit az ember lelkére kötnek, az
a reménység felső fokát képezi. Vagy netalán nem így lenne?
- “jobb előre félni, mint hirtelen megijedni” ... Egy jótanács?
Óvatosságra int, a szívbetegek számára ajánlatos. Megvan viszont
a lehetőség a választásra: félni előre, ok nélkül, évekig, vagy adni a
nagy bátor legényt és azután hirtelen megijedni valamitől. Embere
válogatja, végülis így sem jó, meg úgy sem jó, de akkor mire is jó?
Ennek sürgősen utána kell járni.
- “ütötték-verték szülei”... Ez gyerekkínzás.
A kis János rossz tanuló volt, a szülei elégedetlenek voltak emiatt.
Abban a reményben, hogy okosabb lesz, ütötték-verték, főleg a
fejét. De a sok verés nem hozta meg a várva-várt eredményt.
Ellenkezőleg, ahogy az évek teltek, a kis Jánosból nagy János lett és
egyre ütődöttebb. A szülők egy téves metódust alkalmaztak a tudás
növelésére, hiszen elég lett volna ha a tükör elé állnak és láthattak
volna két ütődött alakot. Ez a bizonyíték arra, hogy a sok veréstől
nem lesz egy okos gyerek, csak egy ütődött felnőtt. Ez már így van.
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- “A részegember és a kisgyerek kimondják az igazat”...
Egy kínvallatáson hiába kínozták a gyanúsítottat, nem jutottak
semmi eredményre. Talán jobb lenne leitatni és elmondja akkor az
igazat, vagy találni egy szemtanú kisgyereket. A kínvallatás az EUban úgyis tiltva van.
- “ez az ember olyan sovány, mint egy piszkafa”... Mondják.
Réges-régen, még amikor a vas drága volt, egy piszkafával piszkálták a tüzet. A piszkafa is, persze lángra lobbant, és egyre vékonyabb lett. Valakiről ilyet állítani, hogy olyan mint egy piszkafa, csak
akkor lehet, ha a személyt a tűzbe dobjuk és megfigyeljük, hogy
valóban olyan gyorsan fogy-e el, mint a piszkafa. Egyszóval, live
próba. Ez így van értve.
- “ez úgy hazudik mint a vízfolyás”... Gyakorlott ember.
A vízfolyás lehet gyors vagy lassú, folyhat a víz egyenesen vagy
kacsaringósan stb., de egy biztos, éspedig, hogy felülről lefelé folyik.
Tehát aki hazudik, tudnia kell, hogy minél többet hazudik, annál
lejjebb kerül. Ez így értendő.
- “ő egy igazi SIR” ... Ez aztán igen!
Az angol királynő személyesen ütötte lovaggá. Azóta, mint
ütődött személyiség szaladgál a világban, mindhalálig. Mert hát ő, a
talpától, a feje búbjáig csupa SIR. Igazán irígyelni való.
- “beviharzott a lakásba” ... Vihart hozó ember?
Kint tombol a vihar, egy személy gyorsan menekül befelé a
lakásba. Kinyitja az ajtót, és a viharral együtt beviharzik a lakásba.
Még elképzelni is rossz, hogy mi maradt a szép rendből, a háziasszony nagy “örömére”. Vagy netalán itt egy másfajta viharról
lenne szó?
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- “ hébe-hóba csinált valamit” ... Kényszerből gondolom.
Csinált valamit a hóba, merthát nem volt WC a közelben, érthető.
De hol lehet hébét találni, amibe bele lehetne csinálni valamit?
Hogy mi történik a hóba csinált valamivel, azt tudjuk, de mi történik
a hébébe csinált valamivel? Csupa megválaszolatlan kérdés.
- „itt nem terem babérlevél a számára“ ... Rossz helyen vár?
Az ókorban még nem létezett élelmiszerüzlet, akinek babérlevélre
volt szüksége, hát kellet, hogy várjon amíg megtermett. A modern
világban az embereknek nincs idejük várakozni, tehát nem állnak és
várnak a babérlevélfa termése után, hanem tovább rohannak.
Idővel változnak a szokások. Erről lenne itt szó?
- „a nemakarásnak nyögés a vége“ ... Ha többre nem telik.
Ha elhalad az ember a városi közvécé előtt, nagy nyögéseket hall,
amik a nemakarás mellékzajai. Hogy miért nem akar menni a dolog,
az már más kérdés, akit érdekel pontosan, hát szaglásszon utána.
- „laposra verték szegény Jánost“... Megint verés?
Hát itt megint verésről van szó, János az áldozat, őt verik. Addig
verték a szerencsétlent, amíg olyan lapos nem lett, mint az újságlap.
Úgy is nézett ki, mint egy fénykép az újságban. De jó neki, most már
ilyen laposan könnyebben elfér szűk helyeken is. Ezt mondták!
- “a sok bábaasszony közt elvesz a gyerek” ... Hogy is van ez?
A sok, rendetlen és felelőtlen bábaasszony közt, elveszett az újszülött. A sok bábaasszony közül egy sem veszett el, szerencsére. Ez
állítólag így helyes.
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- “a nagy vadász elejtett egy vízilovat Afrikában” ... Mesélik.
Ebből nagy baj lett, mert meg kellet fizetnie az összetört vízilovat.
Elég drága volt, hiszen kínai porcelánból készült. Ez vigyázatlanság.
- “beugrok gyorsan az üzletbe” ... Mondja egy százéves.
Miért kell már megint ugra-bugrálni, nem elég ha bemegy
egyszerűen az üzletbe? Ez egy örökös rejtély marad.
- “János húzza a hasznot” ... Mondja Kati néni.
Valószínűleg egy gumit gyártó cégnél dolgozik, ahol a gumiból az
eladás után, nettó haszon lesz. János előbb húzza a gumit, hátha
nagyobb lesz utána a haszon is. Próba-szerencse alapon.
- “aki hazudik, az lop is” ... Így lenne?
Többnyire fordítva történik, éspedig, aki lop az hazudik is utána,
mert fél a büntetéstől. Aki viszont nem hisz nekem, hát próbálja ki
személyesen. Vagy talán nem így van?
- “átvágta-keresztezte számításaimat” ... Még csak ez hiányzott!
Nagy nyugodtan számítgatok, végre-valahára készen is lettem a
számításaimmal, erre fel (nem le) jön egy pap egy ollóval meg egy
kereszttel, és átvágta, meg utólag keresztezte is számításaimat.
Nagy örömömre persze.
- “ez kétkulacsos játékot űz`”... Hogyan is van ez?
Ez egy olyan játék, ahol két kulacsra van szükség, mert hol egy,
hol két kulacsot használnak. A veszteségek elkerülése érdekében,
ajánlatos a játékban való részvétel előtt megszámolni az ellenfél kulacsaait. Ha kettő van neki, hát okosabb elkerülni az illetőt.
122

- “azután jött csak nemulass” ... Mesélik.
A nemulass, a mulassnak az ellentéte kell, hogy legyen. A mulass
igencsak pénzbe kerül, mert hideg vízzel nem nagyon lehet mulatni.
Tehát aki mulatni akar, meg kell fizesse az árát. Ez tehát egy kétélű
kard, jó ha mulathat az ember, de rossz ha fizetnie kell érte. A
nemulass ennek pont az ellentéte. Nem valami jó, de legalább nem
kerül pénzbe, ez a jó benne. Így értendő ez.
- “viharos előélete volt ennek a nőnek” ...Mondták.
Hogy mire is gondolnak, az nem egészen világos. Lehet, hogy az
előbbi életében egy sarkkutató intézetben dolgozott az északi, vagy
a déli sarkon, ahol nagyon viharos szokott lenni. Vagy talán egy egészen másféle viharról lenne szó?
- “most már ütheted a nyomát” ... Csupa logika.
Hogy kinek, vagy minek ütheti a nyomát, nem lényeges, a fő,
hogy végre-valahára most már ütheti a nyomát. Üti is szorgalmasan
a nyomát az izének, hiszen régóta vár már erre a pillanatra. Hogy mi
haszna van ebből, nem tudni. Az eredmény viszont egyértelmű, az
ütögetés után a nyom eltűnik, de megmarad az ütés nyoma. Megéri
vagy nem, majd meglátja.
- “addig kell ütni a vasat, amíg meleg” ... Mondogatják.
A kinetikai energia átalakul hőenergiává, és a meleg vas még
melegebb lesz. A jól megmelegített vasnak, jó hasznát lehet venni a
kínvallatásnál. Mert hát a cél szentesíti az eszközt, állítólag.
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- “megkeseríti az életemet azóta”... Miről is van szó?
Egy “jóindulatú” személy, egy keserítővel keseríti ingyen, egy
másik személynek az életét, már egy jó ideje. A cél egyértelmű, a
másiknak legyen keserű az élete. Úgy látszik, hogy még nem haltak
ki a “jóindulatú”emberek. Erről lenne itt szó.
- “minden jó, ha a vége jó” ... Mondják néha.
Itt egy rúd szalámiról van szó. Felszeletelik a szalámit és azt
mondják, hogy: minden jó, ha a vége jó. A szalámirúd a végéről van
szó, természetesen.
- “nincs új a Nap alatt” ... Szokták mondani.
A szöveg rövid de konkrét, nem lehet félreérteni. Ami viszont
mégiscsak megjelenik, mint ujdonság, az akkor csak a Nap fölött
jelenhetett meg. Még szerencse, hogy lehet problémamentesen a
Nap alá, meg fölé látni. Aki nem hiszi hát nézzen utána.
- “aki kíváncsi, hamar megöregszik” ... Mondogatják.
Tehát, aki idő előtt megöregedett, az egészen biztosan egy
kíváncsi személy volt egész életében. Vagyis, aki nem akar idő előtt
megöregedni, az elég ha nem kiváncsiskodik, és hosszabb ideig
marad fiatal. Ez állítólag egészen biztosan így van.
- “azután meg összerugták a port a legények`”... Mesélik.
Búcsúünnepséget tartanak a faluban. A poros utcán táncolnak a
fiatalok és a sok port szétrugják. A tánc után a legények meg összerúgták a port, hogy “minden rendben legyen”. Ez megtörtént nemrégen.
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- “tűzről pattant menyecske” ... Hogy mik vannak!
Itt a Menyország legkissebb formájáról van szó, a menyecskéről.
Ez a kicsi-pici menyecske ül a tűzön, és melegíti a fenekét, amíg haza
nem ér a fáradt férje a munkából. Amikor hazaér a férj, hát lepattan
a tűzről, és forró szerelmével a maradék energiát is kipumpálja a
férjéből. Szép az élet, nem vitás.
- “még neki áll feljebb” ... Egy vetélkedőről van szó.
Meg kell állapítani, hogy kinek áll még feljebb. A döntőben már
csak ketten maradtak, és a zsűri megállapította, hogy: még neki áll
feljebb. A másiknak már nem áll annyira fel. Hogy mi, azt ki kell
találni.
- “átjárta a hideg a testemet” ... Panaszkodnak.
Hogy mi mindent tud a hideg tenni, ez kész sokoldalúság. Például,
tudja rázni az embert, a hidegtől fázhat is az ember, sőt még meg is
fázhat. Itt azt mondták, hogy járni is tud, átjárja a testet, mintha az
ő járdája lenne. Ez már kész hideglelés.
- “folt hátán folt” ... Szokták mondani.
Hol a sok folt, a becsületén vagy a nadrágján? Ha a nadrágján van,
nem is olyan nagy a baj, végülis nem egy újkeletű dologról lenne
szó. Ha viszont a becsületén van a sok folt, akkor az agyonfoltozott
becsületével inkább ne kérkedjen.
- “szellemes egy ember” ... Miről is van szó?
Hát a szellemekről, természetesen. Aki már látott szellemet, azt
állítja, hogy léteznek, aki még nem látott azt állítja, hogy nem
léteznek. Egy ember viszont, akinek több szelleme van, az egy
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szellemes személy. A szellemes ember többnyire nem fér a bőrébe
és szellemeskedik, mások rovására persze. Egy szó mint száz, a
szellemek az emberek barátai. Amíg ember él a Földön, szellemek is
fognak lenni.
- “ennek a fele sem tréfa”... Hogyan is történt?
Hozott a postás egy dobozt, az volt ráírva, hogy: Tréfa.
Gondoltam, hogy a tréfacsináló barátaim akarnak megtréfálni.
Kinyitottam a dobozt és azt láttam, hogy ez nem tréfadolog.
Kettévágtam, és megállapítottam, hogy ennek még a fele sem tréfa.
Ha már az egész nem tréfa, még a fele sem tréfa, akkor minek ez
nekem, visszaküldtem a dobozt. A postán ráírták a dobozra, hogy:
visszautasítva, mert ennek a fele sem tréfa. Hát így történt.
- “végre-valahára, nyert ő is.” ... Óriási szerencséje volt.
János egy nagyon rossz anyagi helyzetben van. Próbálkozik a
Lottón nyerni, próba-szerencse alapon. Havonta 1000 forintért
Lottót vásárol, ötven éve, sajnos eredménytelenül. Végre
szerencséje lett neki is, és nyert. Ötven év alatt kiadott ugyan 600
ezer forintot, de nyert végre 6 ezret! Óriási szerencséje volt, mert
különben várhatott volna még ötven évig. Be is tette gyorsan a
nyereséget a bankba, hogy kamatozzon. Elvégre játszani tudni kell.
- “halvány gőzöm sincs” ... Miről is van szó?
Egy laboratóriumban mindenféle színű folyadékot főznek, a gőz is
színes persze. Az egyik laboránsnak, sajnos nem sikerül a kísérlet, és
neki nincs semmiféle gőze, még a leghalványabb sem. Panaszkodik
is a főnökének, hogy neki halvány gőze sincs. A főnök örül nagyon a
helyzetnek. Erről van itt szó, nem másról.
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- “János a kenyérkereső a családban” ... Hogyan is van ez értve?
János lakásában irdatlan nagy a rendetlenség, nem lehet semmit
sem megtalálni. A család elhatározta, hogy rendcsinálás helyett,
minden családtag köteles valamit keresni, a nagy renedetlenségben.
János azt a feladatot kapta, hogy ő legyen a kenyérkereső. Keresni
keres ugyan, de, hogy mennyit talál, az már más kérdés.
- “aki keres talál” ... Na végre, valami jó dolog.
Egy rendőr keresett és talált egy autót, amelyik egy tilos helyen
volt leparkolva. Az autó tulajdonosa, bírságot kellet ugyan, hogy
fizessen, de általános volt az öröm. A rendőr örült, hogy
eredménnyel járt, az autó tulajdonosa, hogy nem túl sokat kellett
fizessen, a pénzügyminister, hogy végre egy kis pénz érkezett a
mindíg üres államkasszába.
- “rám akarta sózni magát” ... Hogyan is van ez értve?
Itt egy furcsa személyről van szó. Úgy néz ki, mint egy sózott hal,
és erővel rá akarná sózni magát, valamilyen módon, valakire. De
rosszul választott, mert az illetőnek magas a vérnyomása, tehát
óvakodnia kell a sótól, így hát vissza lett utasítva. A visszautasítás
nem tetszett, és válaszként azt mondta a sózni akaró, hogy: maga
egy sótlan alak. Hogy kinek van igaza ebben az esetben, még nem
lehet tudni. Hát így van ez értve.
- “ez pontosan van elkészítve”... Milyen pontról van itt szó?
Mikor a látókör maximálisan összeszűkül, akkor egy pont marad
belőle. Ha egy terméket pontosan állítanak elő, az akkor szűklátókörű módon lett előállítva, merthát nincsen mozgási lehetőség, csak
egy pont van. Ez pontosan így is van.
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- “ellenvetés van?”... Hát ez meg mi?
Az ellenvetés, természetesen a vetésnek az ellentéte. Vetni azért
vetnek, hogy teremjen valami, következésképpen, az ellenvetés
esetében azért vetnek, hogy ne teremjen semmi. Az ellenvetés is
persze időbe, pénzbe, fáradságba kerül, az eredmény meg semmi.
Éppen ezért, vigyázni kell a sok ellenvetéssel, mert még rá lehet
fizetni. Ez így értendő, ellenvetés nélkül.
- “ezer éve nem láttalak” ... Mondja János.
János és Gyuri valóban már régóta nem találkoztak. Egész pontosan
már nem lehet tudni, hogy mióta. Ezer év egy kicsit sok lenne, mert
a régi leírások szerint, csak egy ember élt 969 évig, Matuzsálem. Így
hát János vagy nem tud számolni, vagy lódított egy nagyot .
- “Juliska kívülről fújja a verseket” ... Fújóversenyt tartanak?
Egy teremben szavalnak, a sok hazafias verstől már felhevült a
társaság, fennáll a hőguta veszélye. Emiatt Juliska kívülről fújja a
verseket, hogy lehűtse a kedélyeket még időben. Így értendő ez.
- “mindenki fújja a magáét” ... Hogy még a fújásnál maradjunk.
Egy vendéglőben felszolgálják a levest. Túlságosan is forró, a következmény, hogy mindenki fújja a magáét. Ez így történt.
- “teszek rá” ... Mit tesznek most?
Valaki tesz valamire valamit. Hogy mit tesz rá valaki a valamire, az
nincs megadva, de el lehet képzelni, hogy milyen módon teszi.
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-“hé, te semmirekellő” ... Ilyen is van.
Ez, természetesen a valamirekelőnek az ellentéte. Ő kel viszont a
semmire, vagyis valamire, ami nem létezik. De akkor minek kel, ha
semmije sincs, maradjon inkább fekve, legalább pihen. Ezt így is
lehet érteni.
- “maga egy ágrólszakadt” ... Szegény ember.
Egy szerencsétlenül járt személyről van itt szó. Felkötötték egy
nagy fa ágára, de elszakadt a kötelék és a személy leesett. Összevissza törte magát, merthát leszakadt az ágról. Így mondták.
- “szedje össze magát, maga szétszórt alak” ...
A szerencsétlenre, miután leesett az ágról és testrészei szétszóródtak a földön, még rá is förmedt a rendőr, hogy szedje össze magát. Hát igen, ez már így szokott lenni, egyik baj vonza a másikat
maga után.
- “sok növény és állatfaj, az embernek köszönheti a kipusztulását”.
Egy növény vagy állat, amelyik él, valamilyen módon kimutathatja
köszönetét az embernek. De egy faj, amelyik kipusztult már, hogyan
tehetné, na meg miért is tenné? Köszönje meg, hogy kipusztították?
Ha egy növény- vagy állatfajt kipusztítunk, köszönetet érdemlünk?
- “azután mély álomba merült`”... Mesélik.
A szöveg egyértelmű, az álom mély és folyékony, olyan mint egy
tó. A művelet felülről lefelé történik. A mély álomba való merülés
viszont nem olyan veszélyes, mint a mély tóba való merülés. Ki lehet
próbálni.
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- “ahány ház, annyi szokás” ... Szokták mondani.
Még csak ez hiányzott, hogy menjek el látogatóba valahová is,
hiszen nem tudom ott mi a szokás. Merthát neveletlennek sem
szeretnék látszani. Mindenféle kérdezősködés nélkül, tudnom kell
hogy: ahány ház, annyi szokás. De pontosan, hogy hol mi a szokás ,
csak akkor tudom meg, amikor már megszegtem a házi szokást.
Vagyis így vagy úgy, olyat fogok tenni, ami nem szokás, tehát be van
bizonyítva, hogy neveletlenül fogok viselkedni. Emiatt inkább itthon
maradok. Itthon legalább ismerem a házi szokásokat. Biztosan nem
fogok tévedni.
- “másnak adta ki magát” ... Hogyan is történt?
Egy áruházban sokan dolgoznak és még sokan mások
bevásárolnak. Miután elfogyott az áru, a személyzeten kívül még
voltak mások is jelen. János, hogy mentse a helyzetet, kiadta magát,
áru helyett, másnak. Hát ez így történt.
- “állítólag, párosan szép az élet” ... Mondogatják az öregek.
Valószínűleg ebből az okból vonza maga után egyik baj a másikat.
Mert csak úgy igazán szép az élet, ha az ember egyik bajból a
másikba kerül. Akinek semmi gondja-baja nincs, az hamarább ráun
az életre, aki viszont kimászott a bajokból, örül az életnek. Aki nem
hiszi, hát próbálja ki.
- “csalta férjét, fűvel-fával “ ... Hogyan is csinálta?
Ha az illető nőszemélynek az egyik szeretőjét Fűnek, a másikat
Fának hívják, akkor még elképzelhető a dolog. Ha viszont nem, és ő
direkt fűvel-fával csalta meg a férjét, akkor a férje egy fű-fa
kereskedő kell, hogy legyen. Hát valahogy így csinálta.
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- “mi ez a herce-hurca?`”... Kérdezik néha.
Valóban, ez egy jó kérdés, mi is ez a herce-hurca? A huza-vona
megtalálható a koncertteremben, de hol lehet ilyen herce-hurcát
találni? Annak ellenére, hogy eléggé elterjedt, nem tudnám megmondani, hogy pontosan mire is jó. Gondolom arra, hogy ne menjenek a dolgok rendesen. Aki nem hiszi, hát járjon utána.
- “a hülyeség ragályos betegség” ... Szokták mondani.
Állítólag a hülyeséget nem egy vírus okozza, mégis ragályos. A
bizonyíték rá, hogy sok pszihológusra is ráragadt a hülyeség. Ha nem
így lenne, akkor mi a magyarázata annak, hogy sok veszélyes hülyét
szabadon engednek a pszihológusok ajánlása alapján? Ki a nagyobb
hülye, az igazi hülye, vagy aki szabadon engedi a veszélyes hülyéket,
hogy újból erőszakoskodjanak? Ezzel vigyázni kell.
- “alulról szagolja az ibolyát” ... Egyirányú művelet.
Hogy miért kell az ibolyát alulról szagolni, az egy örök rejtély
marad. Végülis az ibolyának, mint általában a virágoknak, alul van a
gyökere, felül meg a virága, ami illatozik. Aki az ibolyát szagolgatja, az
is merőleges pozícióban van. De ha mégis, valakinek egy extravagáns
ötlete támadna, hogy ő vízszintes pozícióban, behunyt szemmel,
alulról szagulná az ibolyát, hát próbálja meg. Tudnia kell viszont, hogy
csak egyszer próbálhatja meg. Úgyhogy jól meg kell gondolnia, hogy
felülről vagy alulról akarja szagolni az ibolyát. Erről van itt szó.
- “ez egy kétszínű ember” ... Van belőlük bőven.
Az apja egy csúnya színű férfi volt, az anyja egy szép színű nő
volt.Ő meg kétszínűnek született, kivülről szép, belülről csúnya.
Amikor azt akarja, hogy jó embernek lássák, hát szépnek mutatja
magát. Egy szó mint száz, a kétszínűség előnyös.
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- “ő egy jóvágású férfi” ... Mondja Kati néni.
Itt valami szörnyűségről van szó. Azt mondták szó szerint, hogy
vagdossák a férfiakat. Ezek szerint, azok a férfiak, akiknek jó alakjuk
van, túlélték a vagdosást, akiknek meg nincsen jó alakjuk, még nem
vettek részt a férfivagdosásban. Hát ezt így is lehet érteni.
- “jobb későn, mint soha” ... Szokták mondani.
Tavaly nagy késéssel, júniusban erősen fagyott. A termésből nem
maradt semmi. Jánosnak is, a fagy nagy kárt okozott. Ő viszont nem
kesereg, hanem ellenkezőleg, örül neki, azt mondta, hogy jobb
későn, mint soha. Gyanús a helyzet, ugyanis lehetséges, hogy egy
biztosítási csalásról van szó, nagyobb lehet a biztosítási összeg mint
a kár, ezért örül János.
- „degeszre tömte magát“ ... Telhetetlen ember?
A kacsákat meg a libákat szokták tömni, nem az embert. Itt
viszont egy ember saját magát tömi, addig, amíg úgy néz ki, mint
egy degesz. Ha valaki nem tudná, hogy mi a degesz: ez egy ősrégi
mértékegység. Hogy mit akar a személy elérni a töméssel, azt csak ő
tudja, talán el akarná adni a hízott máját a piacon?
- “a jóbol is megárt a sok” ... Mondogatják alkalomadtán.
Egy tortaversenyen, a zsűri, kénytelen volt a döntés előtt minden
tortát megkóstolni. Az eredmény meg is született, végre-valahára. A
zsűri viszont nagy árat fizetett ezért. Az egyik hasmenést kapott, a
másik székrekedést, a harmadik gyomorégést. János erre azt
mondta, hogy: a jóbol is megárt a sok. Ez kivételesen még igaz is
lehet.
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- “ami késik, nem múlik” ... Szokták mondani.
János súlyos beteg, nagy fájdalmai vannak. Az orvos nem tudja
meggyógyítani és arra a filozófiai következtetésre jut, hogy: ami
késik, nem múlik. Valóban, ha a gyógyulás késik, akkor a betegség
nem múlik. De mi haszna van Jánosnak ebből? Ha még sokáig késik
a gyógyulás, hát előfordulhat, hogy nem a betegség múlik el, hanem
János múlik ki. Egy ilyen esetben, jobb időben, mint későn cselekedni, és nem a mulandóságra várakozni. Ezt így is lehet érteni.
- “minden kezdet nehéz” ... Mondogatják néha.
Ez lehet, hogy így is van, de ha mi ezt tudjuk, akkor miért fogunk
hozzá valamihez a kezdetén? Hozzáfoghatnánk például a közepén,
és így elkerülhetnénk a kezdeti nehézségeket. Mielőtt hozzáfognánk
valamihez, gondoljuk tehát jól át, hogy hol fogunk hozzá. Erről van
itt szó.
- “János résen állt” ... Állítólag.
Egy régi ház eladó, Jánost küldi a felesége, hogy jól nézze meg a
házat és vegye is meg, ha érdemes. János meg is nézi a házat
kívülről is, meg belülről is. Megállapítja, hogy a padlózat tele van
résekkel. Ennek ellenére megveszi a házat, az asszony meg is kritizálja, hogy ő nem állt résen a vásárlásnál. János védekezik, hogy ő
igenis résen állt, hiszen a padló tele van vele. Ez pontosan így történt János szerint.
- “tele van a hócipőm Gyurival, mondja János” ...
Ami a szövegből értendő: tél van és sok a hó. Jánosnak van egy
rövidszárú hócipője, amibe könnyen belejuthat a hó. De, hogy fér
bele Gyuri, Jánosnak a hócipőjébe? Ez itt a rejtély.
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- “Jánosnak fel kell kötnie a gatyáját” ... Miről is van szó?
János egy nagy nehéz szekeret próbál az árokból kihúzni. Nem
egy könnyű feladat, nézi is a falu népe, hogy mi lesz. Egy öregasszony
azt tanácsolja Jánosnak, hogy kösse jól fel a gatyáját. Jó tanács, mert
ha lecsúszna az erőlködés közben, hát pucéran maradna János és a
falu népe kinevetné. Erről van itt szó, nem másról.
- “János egy felkelő” ... A felkelők táborához tartozik.
A történelemkönyvek szerint, a felkelések legnagyobb részét
leverték, és a felkelők az életükkel fizettek, ha nem volt sok pénzük.
Emiatt gondolom, a lakosságnak csak kicsi hányada mer felkelni.
Fekve maradnak inkább, mert így nem veri le őket senki. Fekve
mennek munkába, vásárolni, utazni, stb. biztos ami biztos alapon.
Jánosnak viszont volt bátorsága felkelni, hamár felkelő. Ez így
értendő.
- “és azután ráhúzták a vizes lepedőt”... Figyelmesség, mi más.
Az első pillanatban azt lehetne gondolni, hogy egy diliházról van
szó, ahol a vizes lepedőt az őrjöngő bolondra húzzák, hogy
lecsillapodjon. A második pillanatban viszont rájövünk, hogy a
mindennapi életben történt, a cél viszont ugyanaz, éspedig, az
áldozatot teljesen kikészíteni. A lényeg, hogy ingyen fáradoznak a
lepedőhúzással.
- “és ezzel engem lekötelezett” ... Kötélre van szükség.
A lekötelezés, természetesen a “felkötelezés” ellentéte.
Különbség van persze a kettő között, ugyanis ha valakit a bitófára
kötnek fel hát nem éli túl. A lekötelezést ugyan túléli, de évekig tart
míg kimászik a kötelékből. Az első hiteles történelmi leírás egy ilyen
komplikált kötelékről, Gordiuszból származik.
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- “befagyasztották a béreket” ... Fagyasztott bérek?
A cég valószínűleg anyagi gondokkal küszködik, kevés a
megrendelés, nincsen pénz a béreket kifizetni. Emiatt bevezették a
bérek természetben való kifizetését, fagyasztott csirke formájában.
Ez van sajnos.
- “János végre kötélnek állt” ... Jó munkához kötél kell.
Jánost kötél általi halálra ítélte a bíróság. A bitófán már lógott is a
kötél, amit az ő nyakára szabtak. Nem volt más választása, kötélnek
állt. Felkötötték, egy ideig lógott, azután lekötötték és megállapították, hogy a kötél jó szolgálatot tett. Hát ez így értendő.
- “nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél” ... Állítólag.
Na persze, mintha más lehetőség nem is létezhetne. Mit csinál a
haraszt, ha valaki éppen ott sétálgat szélcsendben, netalán nem
zörög? Előfordulhat viszont, hogy igazuk van, ha már mondják.
- “eldőlt a sorsa” ... Helyre lehet hozni?
Amint a szövegből megtudjuk, a sors vertikális pozícióban volt, de
eldőlt, mint egy oszlop. Lehet-e a sorsát újból rendbehozni, ez még
a jövő titka marad, ki kell várni türelemmel. Ezt mondták, vagy
nem?
- “rossz volt a rosszal, emiatt a jót választották” ... Mesélik.
Egy idő után arra a következtetésre jutottak, hogy a jóval se jó,
sőt még rosszabb mint a rossz. Vagyis a rossz se jó, a jó se jó. Egy
szó mint száz, nem tudtak választani. A jobbat kellet volna
választani, mert ez jobb a rossznál, jobb a rosszabbnál, jobb a jónál
is. Mert mint mondani szokták: választani tudni kell.
135

- “nincsen füst, ha nem ég a tűz” ... Valóban így lenne?
Ez valószínűleg még abból az időből maradt ránk, amikor még a
füstbombát nem találták fel. Aki nem hiszi, hát járjon utána.
- “kötve hiszem, hogy” ... Szükség van megint kötélre.
Vagyis előbb meg kell kötni a hitetlen Tamást, és azután kötve
lévén, már elhiszi amit mondtak neki. Ezt mondták, szóról-szóra.
- “levette a lábáról a leányt” ... Ezt azért megnézném, hogyan
csinálja.
Ha a leány a fiú lábára lépett, és onnét lett levéve, akkor még
hagyján. De ha a saját lábáról lett levéve a teste, akkor bizony nagy
baj lehet belőle. Vagy nem ezt mondták?
- “csapja a szelet a leány körül” ... Mi mindent meg nem tesznek
egy leányért?
Nagy a meleg, semmi légmozgás nincs. A fiú egy legyezővel csapja
a szelet a leány körül, hogy lehűtse egy kicsit, vagy netalán egy
másik okból tenné? Vagy egy csapnivaló leányról lenne szó?
- “emiatt csak magára vethet” ... Speciális vetés?
János elvesztette a földjét és nincs mit bevetnie, emiatt csak
magára vethet. Mi fog ebből kikelni, még nem lehet tudni, várjuk ki.
- “ez egy tragikomédia” ... Van ilyen is.
A film, amit a moziban vetítenek egy tragikomédia. Az előadás
után három személyt vitt el a hullaszállító autó, mert ezek halálra
röhögték magukat. Hát igen, az ember nem tudja mit tegyen, sírjon
vagy nevessen. Erről van itt szó.
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- „hiába akarja a szarka, ha nem bírja a farka” … Mondja Kati néni.
Köztudott, hogy a szarka lopkodja a csillogó tárgyakat. A mi
esetünkben is, el akarta lopni az éjjelit, mert nagy szüksége lett
volna rá a fészekben. Bele is dugta a farkát a fülébe, de nem bírta el,
mert túl nehéz volt. Most már „tojhat“ össze-vissza éjjeli nélkül.

Levette a lábáról a leányt...

János beadta a derekát...
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- „nem lehet rajta elmenni, mert nem beszámítható“ ...
Ezek Jánost akarnák járdának használni, de nem tudják elvégezni
a számításokat. János hossza és szélessége nem ismert, emiatt nem
beszámítható a tervükbe. Az eredmény, hogy ezen a Jánoson nem
lehet elmenni, János szerencséjére. Ìgy mondták, vagy nem?
- „a sarokba szorították Jánost“ ... Meséli Kati néni.
Beszorították Jánost egy sarokba, azóta él ott, szorított formában.
Meddig kell ott élnie, pontosan nem tudni, szorongásai is vannak
azóta, egyszóval elég jól megkínozták. Vagy nem erről lenne szó?
- „János teszi a szépet Juliska körül“ ... Mondták.
Ez úgy történik, hogy János leülteti Juliskát, és köré tesz
mindenféle szép dolgot. A tevés végén Juliska úgy ül ott, mint a
kotló a fészekben. Ezt mondták, vagy nem?
- „János udvarol Juliskának“ ... Meséli Kati néni.
Ez csak akkor lehetséges, ha van egy udvar, ahol János udvarolhat.
János belép az udvarba és ott átveszi a kakas szerepét, forgolódik
Juliska körül, amíg bele nem szédül. Miután elszédült, hazaküldik
kijózanodni. Ez az udvarlás tudományos magyarázata.
- „János beadta a derekát“ ... Ezt azért már megnézném.
Vagyis János kivágta a testéből a derekát, és beadta a zálogházba
egy hónapra. Addig, amíg visszaszerzi, deréktalan személyként mászkál az utcán. Állítólag így történt.
- „egy halászlét kérek“ ... A vendéglőben történt.
Egy halászlét rendelt a kedves vendég. A szakács megpucolta a
pikkelyektől a halászt, feldarabolta, megfőzte és fűszerezte. A
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pincér meg felszolgálta azt, amit rendeltek, a halászból készült
levet. Ha nem ízlik, akkor legközelebb halból készült levet rendeljenek.
- „égtek a türelmetlenségtől“ ... Szerencsétlenség?
Több személy ég egyszerre, szerencsére csak a türelmetlenség
tüzétől, ami nem feltétlenül életveszélyes lehet, hogy életben maradnak. Ezt mondták.
- „szégyenlős koldusnak, üres marad a tarisznyája“ ... Állítólag.
Ez a szegény és szégyenlős koldus elfelejtette, hogy nemcsak
kapni öröm, hanem adni is. Úgyhogy, ha örömet akar okozni az adakozóknak, hát legyen kevésbé szégyenlős. Világos?
- „ezzel csak olajat öntött a tűzre“ ... A jóindulat nem volt elég.
Amint a szövegből kiderül, ég valamiféle tűz. János megpróbálta
eloltani, de mivel nem ért a tűzoltáshoz, víz helyett olajat öntött a
tűzre. Hogy aztán mi történt jobb nem elmesélni.
- „Jánosnak ütött az órája“ ... Mondja Gyuri.
Hát ez a Gyuri egy irígy személy lehet, éppen azt irígyeli, hogy
Jánosnak ütött az órája és nem neki. Vásároljon magának egy órát
és várja ki míg üt az ő órája is. Erről van itt szó.
- „hát ez egy kemény dió“ ... Ilyen dió is létezik.
Ennek a kemény diónak a feltörése egy komoly problémát jelent,
amit nehéz megoldani. Megpróbálták szépszerével, de nem sikerült,
azután erőszakos módon és sikerült. A tanulság tehát: ami nem
sikerül szépszerével, az erőszakosan biztosan sikerülni fog. Állítólag.
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- „tettével rászolgált egy jó fejmosásra“ ... Mondják néha.
János „rossz fát tett a tűzre”, félresikerültek a dolgok, a főnöke
meg is haragudott rá. Kapott is egy jó fejmosást tettéért. János nem
is bánta a dolgot, hiszen ingyen kapta, és amúgy is esedékes volt
már egy fejmosás. A fejmosás után, a frizurája is természetesen
szebb lett, mutogatja is büszkén a frissen mosott fejét. Ezt mondták
végülis.
- “eszik egymást az emberek” ... Hát ez kész szörnyűség.
Eszik egymást, ahelyett, hogy összefognának, kivételes módon.
Még szerencse, hogy nem szó szerint történik, amit mondtak.
- “inkább leharapom a nyelvem, semhogy megmondjam” ...
Egy elég durva megoldás, önakaratból a saját nyelvet leharapni,
hogyan beszélne azután? Vagy netalán visszanő a nyelve, mint a
gyík farka? De mindent összevetve és szétosztva, a leharapom a
nyelvem, teljesen hihető és logikus megoldás. Nincs nyelv, nincs
beszéd!
- “emészti is magát azóta” ... Kész szörnyűség.
Előbb eszi magát, azután meg emészti magát? Megmarad még
valami belőle? Itt már csak a remény segíthet, éspedig, hogy nem
gondolják komolyan amit mondtak.
- “eszi az életemet régóta” … Ez is szörnyűség.
Egy furcsa étvágyú személyről van itt szó. Nem az ember testét
eszi, hanem az életét. Ez ugyanolyan törvénytelen, mint a másik. A
végeredmény csak egy lehet, éspedig, az érintett személy élettelen
marad, hiszen megették az életét. Ezt még elképzelni is rossz.
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Eszik egymást az emberek...

A tenyeremen hordlak...
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- “szedte hüpre az orvosságot” ... Mi is ez a hüp?
Ez egy speciális találmány, amit orvosi kezelésnél használnak. Kap
az ember az orvostól egy hüppöt, a patikustól kapja az orvosságot.
Otthon aztán szedheti hüpre az orvosságot. Ìgy mondták, vagy nem?
- “hát izé” ... Ez aztán igen!
Ez az “izé” egy fantasztikus találmány, nem tudni ki találta ki, de
ez mindíg, mindenhol és mindenre jó. Mentőövként is használható, csak annyit mondok, hogy izé, és már meg vagyok mentve. Mindenki megértette mit is akarok mondani. Tudományos
megfogalmazásban: ez az izé egy olyan izé, amit fel lehet használni, amikor olyan komplikált izékröl van szó, amiket az ember elfelejthet. Egy szörnyű izébe kerülhet az ember, ha nem jut időben
eszébe az izé. Tehát ez az izé egy olyan izé, hogy ennél izébb már
nem is lehet. Ezt mondták, vagy nem?
- “nekem untig elég” ... Mondta János.
Ez az unt egy ősrégi mértékegység, ilyen még a büszke angolszászoknak sincs. Ki sem tudják kalkulálni, hogy mennyi egy unt. Pedig
egyszerű, akkor van egy unt, mikor már elég. Ez így értendő és nem
másképen.
- “úgy szeretlek majd megeszlek`”... A TV-ben énekelték.
Aki ilyet mond, az csak az éhhalál küszöbén állhat. Mi lenne, ha
minden éhes, vagy szerelmes, megakarná enni a párját, hogy szaporodna a lakosság? Még szerencse, hogy csak: majd megeszlekről,
énekeltek.
142

- “majd megszakadt a nevetéstől” ... Szerencsére csak majdnem.
Az utóbbi 2500 évben volt rá példa, hogy ismert személyiségek,
nevetés közben megfulladtak. Hihető leírás, hogy megszakadt volna
valamikor, valahol, valaki is a nevetéstől, nincsen, de még lehet.
- “megette a fene az egészet”... Mi is ez a fene?
Ezt pontosan nem lehet megfogalmazni, de egy biztos, éspedig,
hogy ez egy zseniális találmány mert mindenre képes és mindenre
felhasználható. Csak egy pár konkrét példát: a fene enni is tud, egye
meg a fene, állni is tud, a fene álljon belé, vinni is tud, a fene vigye
el, a fenébe még menni is lehet, menjen a fenébe, látni is tud, a
fene se látott ilyet, stb. Írígykednek is az idegenek, hogy nekik nincs
ilyen fenéjük, emiatt csak úgy eszi a fene őket. Világos?
- “a tenyeremen hordalak majd” ... Ígéri János.
Mégha Toldi Miklós mondaná, hát el is hinném neki. Ha másvalaki mondja, hát hiszem, ha látom. Hogyha nem képes a tenyerén hordani a párját, mint mondja, akkor itt egy meséről , vagy
humbugról lehet szó. Mit tenne János, ha Juliska komolyan venné
amit mondott?
- “lehozom a csillagot is az égről neked Juliskám” ... Mondja
János.
Egy szerelmes férfi sokmindenre képes, de ezt, hogy akarná
megtenni? Vagy netalán ez is humbug, mint a tenyeremen hordlak?
Vagy nem ezt mondta? A lényeg persze, hogy a kislány elhigye a
mesét. Mikor fogja lehozni és miképen azt persze nem árulja el
János.
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Lehozom a csillagot is az égről...

Átvágta magát a tömegen...
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- „átvágta magát a tömegen“ ... Véres egy művelet.
Egy metróállomáson „ember, ember hátán“ volt, moccani sem
lehetett. Egy huszárnak öltözött terrorista átvágta magát a tömegen. Mindenhol kezek, lábak, fejek, vér, szörnyű! Vagy nem ezt
mondták?
- „belátta tévedését“ ... Mesélik.
Az ember tévedhet töbször is, és persze nem kellemes tudomásul
venni, beismerni, a tévedést. De, hogyan láthatja be az ember a
tévedését, belenézett saját magába, és meglátta a hibát, ami a
tévedéshez vezetett? Talán jobb lenne az agyát használni, a szeme
helyett, esetleg elkerülhetné a tévedéseket. Erről van itt szó.
- „ráment ingem-gatyám a házra“ ... Meséli János.
Nápolyban láttam valóban, ingeket meg gatyákat a házakon lógni
de, hogy saját maguktól mentek volna rá a házra,azt nem láttam.
Állítólag Budán, rámegy az embernek az inge meg a gatyája is a házra, lábbal gondolom. Vagy nem így lenne?
- „holnap felszaladok Pestre“ ... Mondja János.
Az Olimpián a távfutás 42 Km, de János képes problémamentesen
Szegedről Pestre szaladni. Ez egy remek teljesítmény, miért nem
küldik el az Olimpiára? Ezt mondta, vagy nem?
- “tessék beszállni“ ... Mondja az autóbuszvezető.
Ahhoz, hogy az ember szállni tudjon, szárnyakra van szüksége. A
szöveg szerint ez nem okoz problémát, mert az utasok kiterjesztik
szárnyaikat és elegáns módon beszállnak a autóbuszba. A vonatba is
be tudnak szállni, problémamentesen. Ezt mondták végülis.
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Ráment ingem-gatyám a házra...

Tessék beszállni…
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- „felverték álmából“ ... Megint verés.
Arról van szó, hogy egy álmatlanságban szenvedő személy, több
altatót vett be, és mélyen alszik. Felébreszteni nem egy könnyű feladat. Egy radikális metódust alkalmaztak, addig verték a szerencsétlent, amíg fel nem ébredt. Szerencséjére, mert különben agyonverték volna. Így mondták, vagy nem?
- „úgy kirepítették a cégtől, hogy a lába sem érte a földet“ ...
A munkaszerződés felbontásának gyors változata. Ezenkívül egy
bizonyíték arra, hogy lehet repülni szárnyak nélkül is.
- „János húzza az időt“ ... Ez egy óriási felfedezés.
Egy fizikai újdonságról van tulajdonképpen szó, amivel az idő múlását lehet befolyásolni. János azért húzza az időt, hogy több ideje
legyen, ez teljesen egyértelmű.
- „Tiszán innen, Dunán túl“ ... Éneklik.
Ha Sopronban éneklik, akkor a Duna és a Tisza közti részről van
szó, ha Szegeden éneklik akkor a Tiszától keletre és a Dunától
nyugatra fekvő területekről. Tehát akkor miről is van szó? Hát egy
``pontos`` földrajzi meghatározásról, még szerencse hogy kicsi az
ország.
- “kettős fronthatással kell megküzdeni” ... A TV-ben mondták.
Harcias személyek dolgoznak a TV-nél, ezúttal arra biztatnak,
hogy küzdjünk a kettős fronthatás ellen. Egy hideg vagy melegfront
átvonulását, még eddig senkinek sem sikerült megállítani. Úgyhogy
betelefonálok a TV-hez és megérdeklődöm, hogy milyen módon
küzdhetek hatásosan a fronátvonulás és kellemetlen hatásai ellen.
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Felverték álmából...

Kettős fronthatással kell megküzdeni...
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- „ezek nem sokat kukoricáztak“ ... Meséli Kati néni.
Vagy kevés kukoricájuk volt, vagy nem szerették a kukoricát,
emiatt, a hosszú kukoricázás elmaradt. Ez valóban így történhetett ,
mert rövid kukoricázás után, Kukorica Jánosból is, János Vitéz lett.
- “19 órakor jön a hiradó” ... A TV-ben mondták, tehát igaz.
Már messziről látszik, hogy siet, nehogy elkéssen, csak úgy szedi
apró lábait, mint a nyúl. Vagy netalán nincs lába? Hát akkor, hogy
tud jönni, vagy nem azt mondták, hogy jön? Lehet, hogy következik?
- “teljesen kikelt magából” ... Jánosról van szó.
Résztvett egy bevetésen, ahol őt is bevetették, a lényeg a vetés.
Egy ideig üdülni volt utána, és csodák-csodája, teljesen kikelt magából. Ez egy anatómiai-biológiai-genetikai csoda. Erről van itt szó.
- “János a nehéz helyzetben is feltalálta magát” ... Mesélik.
A második világháború után, a politikusok mérlegre helyezték a
helyzetet és addig mérlegelték, amíg megállapították, hogy nehéz.
Ebben a nehéz helyzetben a mi Jánosunk feltalálta magát! Pontosabban egy nemlétező János, feltalálta saját magát, és kezdte az életét mint bébi. Ez túltesz minden szempontból a klónozáson, meg is
előzte kb. 50 évvel. Az amerikai meg japán tudósokat ezzel lepipálta.
Ez így van értve.
- “magába szállt azóta” ... Hogy miket nem mondanak.
Szállni lehet le, fel, be, ki, stb., de ez egy speciális módja a szálldogálásnak. A saját testébe szállt, és azóta magszállott. Ez teljesen
“logikus”.
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- “szerencsénk volt, megúsztuk szárazon” ... Meséli János.
Figyelembe véve a víz meg a levegő fizikai tulajdonságait, a levegőben lehet repülni, a vízben meg lehet úszni. Fordítva csak a szólás
mondásokban lehet. Mentségül fel lehet hozni, hogy nem ez az
egyedüli eset, ahol a lehetetlen lehetséges. Ezt mondták, vagy nem?
- “ fából vaskarikát” ... Lehetséges lenne?
A középkorban, az alkimisták próbálkoztak mindenféle anyagból
aranyat előállítani, sikertelenül, természetesen. Egy valamit azért
sikerült előállítani, éspedig: fából vaskarikát. Nem lebecsülendő felfedezés, hiszen a korai középkorban a vas elég drága volt.
- “most már mehet Kukutyinba zabot hegyezni” ... Mondják néha.
Köztudott, hogy Kukutyinba hordják a zabot minden irányból, hogy
meghegyezzék. Kukutyinban még nem voltam, de hegyes zabot már
láttam. Aki nem hisz nekem, hát utazzon el Kukutyinba és nézzen
utána a zabhegyezésnek, szívesen fogják látni. Erről van itt szó.
- “ez a János egy akasztófavirág” ... Mondja Kati néni.
Néha ünnepséget tartanak a sivatagban, felakasztanak valakit a
bitófára. Mint már az ünnepségeken lenni szokott, hát feldíszítik a
bitófát, hogy örüljön neki az elítélt. Virág hiányában megteszi egy
ember is, akit előbb szépen befestenek akasztófavirágnak. Az akasztás ideje alatt ő díszíti majd az akasztófát. Jánoson van a sor.
- “ az utóbbi időben igencsak rájár a rúd” ... Meséli Kati néni.
Ez egy olyan százlábúra emlékeztető, lábakkal ellátott rúd lehet.
Hogy miért jár rá a rúd, nem tudni, de kellemes nem lehet, végülis az
ember nem járda. De ettől függetlenül, a rúdjárás teljesen “logikus és
hihető”, hiszen azért mondták,vagy nem?
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János egy akasztófavirág...

Rájár a rúd...
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- “latba veti minden tudását” ... Mi is ez a lat?
Ha valaki nem tudná, ez a lat egy sivatagféleség kell, hogy legyen,
mert amit oda vetnek, az nincs többé. Mind várhatják, hogy a latba
vetett tudás meghozza a gyümölcsét. Akinek kevés ideje van, az
jobb ha nem vet semmit latba. Erről lenne itt szó.
- “nem minden arany, ami fénylik” ... Optikai csalódás?
Erre az állításra még bizonyíték is van, a tolvajszarka esete. Abban
a reményben, hogy sok aranyat tud összegyűjteni nyugdíjas korára,
a szarka ellop mindent, ami csillog-fénylik. Később, amikor a lopott
árut elviszi az ékszerészhez, tudja meg, hogy nem minden arany,
ami fénylik. Ezt mondták, vagy nem?
- “ez egy kapcabetyár” ... Dicséret vagy becsmérlés?
Kik is voltak ezek a híres betyárok? Hát olyan fenegyerekek, akik
nem féltek senkitől és semmitől, csak a munkától. A mezítlábas
jobbágynépség, írígyelte is őket a bátorságukért, na meg a kapcájujukért, mert nekik ez sem volt, legalábbis nyáron. Manapság a fenegyerekeskedést felváltotta a munkavállalás, a kapcát meg a zokni.
Hát erröl van itt szó.
- “látogatás édeséknél” ... A jóbol is megárt a sok.
A főváros felé igyekeztem, és éppen búcsú napján haladtam át
Kalácsán. A helybeliek a falu közepén, a sok mézes-mázos-cukros
édességeket áruló kereskedők előtt tolongtak. Amerre csak néztem,
édességek. Egy barátságos család meg is hívott hozzájuk. Elmentem,
és kezdődött a bemutatkozás. Ez itt, az édesanyám,az édesapám, az
én édes kis feleségem, az én édes kisleányom, az én édes kisfiam,az
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én édes hugom, az én édes öcsém, az én édes bátyám. Meg is
kínáltak mézeskaláccsal, meg egy édes limonádéval. Ez mind szép és
jó, a baj csak az, hogy én gyomorégést kapok a sok édességtől,
emiatt gyorsan eltávoztam Kalácsáról.
- “és azután partraszálltak a tengerészgyalogosok”...
A katonáknak elegük volt már a sok gyaloglásból a tengeren,
emiatt felszálltak, hogy hamarább célhoz érjenek. Meglátták végre a
partot, és azután partraszálltak. Valószínűleg megtanultak szállni a
katonaiskolában. Ez így értendő.
- “síkraszállt az igazságért” ... Mesélik Jánosról.
Még egy bizonyíték arra, hogy János tud szálldogálni. Keresett egy
sík területet, ahová le lehet szállni, meg fel is lehet szállni. Hogy ki
miért száll síkra, az mindenki privát ügye. Erről van itt szó.
- “másfél éve készen állok” ... A TV-ben mondták, tehát igaz.
Valaki már másfél éve készen áll, nem ült le, nem feküdt le másfél
éve. Ez egy világrekord, a Guiness könyvbe kellene bevezetni.
- “egy cseppet sem vagyok éhes”.. Mondja János.
Itt tulajdonképpen, egy ősrégi mértékegységről van szó. A szöveg
szerint egy folyékony mértékegység, cseppekkel egész pontosan ki
lehet mutani például, hogy éhes-e valaki vagy nem. Így működik.
- “egy szikrányit sem vagyok fáradt” ... Mondja Kati néni.
Hát itt is egy ősrégi mértékegységről van szó, szikrával mérnek.
Még szerencse, hogy Kati néni nem fáradt, mert különben a szikrából villámlás lenne. Erről van itt szó.
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- “hulla jó” ... A TV-ben mondták, tehát igaz.
Hogyan is állapították ezt meg, megkóstolták netalán a hullát?
Vagy a személy csak akkor jó ha már hulla? Máskülönben valószínű
hogy egy hulla jobb mint egy élő ember, legalább nem tesz semmi
rosszat embertársai ellen Valószínűleg így gondolták el a dolgot.
- “János egy jó verést kapott” ... Meséli Kati néni.
Katinénitől megtudjuk, hogy János egy jó verést kapott, ingyen.
Aki verést kap, többnyire nem azt mondja, hogy jaj de jó volt, kérek
még belőle. Jánosnak mégiscsak szerencséje volt, mert kaphatott
volna egy rossz verést is. Itt a bizonyíték, hogy a sok rosszban lehet
egy kevés jó is. Vagy nem így lenne?
- “két prímás nem fér el egy csárdában” ... Szokták mondani.
Ha ez valóban megtörtént, akkor csak egy magyarázat lehetséges,
éspedig az, hogy a csárda túlságosan kicsi két személy számára. Itt
csak egy megoldás van, a két prímást, ha nem férnek el egymástól,
ki kell tenni a szabadba, mert ott tágasabb.
- “zabos vagyok, mondta János” ... De jó neki!
Az utolsó információ szerint, János elszegényedett, még egy
adag zabra sem tellett neki, a lova számára. Gondolt egyet és
elköltözött Kukutyinba mert ott sok zab van. Dolgozott is
szorgalmasan a zabhegyező cégnél. Egy év után azt mondta a
szüleinek, hogy ő zabos. A szülők persze örültek neki, ha másra
nem is, de legalább zabra telik neki.
- “adjál már egy pofa bagót” ... Ősrégi mértékegység.
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Ez még abból az időből származhat, amikor még a bagórágás
elterjedtebb volt, mint manapság. Nem egy pontos mértékegység,
mert nem mindenkinek egyforma nagy a pofája. Egy bökkenő volt
itt is, éspedig a pofa, mert pofátlan személy nem kapott bagót.
- “Kecskeméten áll a vásár” ... Kicsi és nagy, mind lábon voltak.
Ez egy nagyon régi szólás-mondás, még abból az időből származhat, amikor Kecskemét ugyan már létezett, de szék még nem, emiatt
az eladók meg vásárlók, mind lábon adták-vették a portékát. Aki nem
hiszi, hát elutazhat Kecskemétre és megérdeklődheti pontosabban.
- “törököt fogtam, de nem ereszt`“...
Valószínűleg még a török időkből maradt fenn. Egy magyar
harcos, fogott egy török harcost, amelyik nem akarja elengedni,
mert beleszeretett. Hát igen, párosan szép az élet.
- “a türelem rózsát terem” ... Szokták mondani.
Egy nyugdíjas személy, akinek sok ideje és türelme van, várhat
hónapokig, amíg rózsa terem. Ha ez sikerül neki, akkor bebizonyította, hogy a türelem terem rózsát és nem a rózsabokor. Ha viszont
türelmetlen, akkor terem rózsa a rózsabokron? Itt valami botanikai
csodáról lenne szó?
- “időtlen idők óta” … Miről is van szó?
Egy időről van szó, amelynek nincs ideje. Ha ideje lenne, akkor
idős időről lenne szó. Erre még Einstein sem jött rá, hogy idővel az
időtlen időből, idős idő lesz. Ez az idő elöregedésének az elmélete!
- “felhányták neki, hogy” … Mit tettek már megint?
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Azt tették, hogy hánytak, ezúttal felfelé. A felhányás eléri a
célzott személyt, vagy visszahullik a hányó személyre? Még nem
lehet tudni. Ezt tették, nem mást.
- “ennek hiányzik egy kereke” … Jánosról van szó.
Nem egészen világos, hogy milyen kerékről van szó. János lábak
helyett, két kerékkel járkál és az egyik hiányzik? Vagy az eszében
hiányzik egy kerék és nem forog emiatt az esze kereke? Esetleg
kerekeket gyárt és hiányzik egy kereke? ĺgy vagy úgy, ha egy
kerékkel kevesebb van, hát működési zavarról van szó.
- “micsoda egy sületlenség” … Mondja egy kritikus.
Nem tetszik a színdarab a kritikusnak, és azt mondja, hogy:
micsoda egy sületlenség. Valószínűleg elsiették a dolgot a színházban. A színdarab még nem volt teljesen megsülve, amikor bemutatták. Előfordulhat.
-“lyukat beszélt a hasába”… Mesélik.
Egy bemutatón az éleshangú szószóló addig beszélt míg lyuk nem
let a hallgatók hasában. Ezt kezdett már kellemetlen lenni és emiatt
otthagyták a bemutatót. A közeli csárdában betömték a lyukakat
egy jó ebéddel. Hát ez bizony így történt.
-“nagyot nőtt a szememben”…Mondta Kati néni.
Ez a Kati néni csupa szem lehet ha elfér benne János és még
maradt hely növekedésre is. Vagy nem így gondolta? Pedig ezt
mondta szórol-szóra.
-János és Juliska sülve-főve együtt voltak. A kanibálok földjén
történt , a sütés meg a főzés. Így mesélik.
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-Nyakon csípték Jánost mert feketézett. Egy csípővel történt, a
nyomai még most is látszódnak.
-Egy szemernyit sem vagyok álmos. Az álmosságot tehát szemernyivel mérik.
-A banditák Jánost szitává lőtték. Sebaj , egy szitakötő újraköti.
-Kipenderítették Jánost, kezdték a bajússzával.
-János elment a tanácsházára, ahol a tanácsadók tanácskoznak,
egy tanácsért .Tanács helyett eltanácsolták és még fizetnie is kellett
érte.Többé nem ment el tanácsot kérni. Erről van itten szó.
-Juliska az ujja köré tekerte Jánost. Egy tekerővel tette?
-Az alma nem esik messze a fájától. Ha ez igaz, akkor mindegy mit
eszünk, almát vagy a fáját.
-János pityókás lett a sok pityókától, amit Székelyföldön evett .
-Tűzbe tenném a kezem érte. Jól mondja, csak tenné!
-Juliska felhúzta az orrát és azóta fennhordja, amíg meg nem botlik egy küszöbben.
-János egy komoly lépésre szánta el magát. Eddig csak komolytalanul lépkedett? Így mondta Kati néni.
-Juliska egy szívtelen teremtés. Attól még élhet 100 évig.
-János egy ügyes ügyész. Ügy nélkül viszont csak ügyetlenkedik.
-Jánost jól el agyabugyálták. Most akkor ő agya bugyált agyú?
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-A csata után János kapott egy részt a zsákmányból. Lehajolt ,
hogy felvegye a részét és azóta részrehajló lett.
-Gyuri és Zoli elmentek a hegyekbe aranyat ásni. Arany helyett
aranyerük lett. Ez is valami, hisz nincs mindenkinek.
-Megállás nélkül szakad az eső. Az eső nem más mint víz, de
mióta szakad a víz?
-Jánost letartóztatták, árulással vádolják. János beismerte az árulást, hiszen azért jött a piacra. Így történt állítólag.
-Zoli egy élelmes személy, ez egy átmeneti állapot. Csak addig tart
amíg élelme van.
-Gyuri állítólag egy sótlan alak. Honnét tudják, megkóstólták?
-Ha a butaság fájna akkor csak hangtompítóval járkálhatnánk!
-Mit forgat a fejében? Hát a szemgolyót ezuttal , hogy 3 D-ben
lásson a fejébe.
-Szétkürtölték a világ négy sarkába, hogy… Meséli Kati néni.
Hogy mióta van a világnak négy sarka azt csak Kati néni tudja.
-Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát…Szokták mondani.
Van valaki aki érti azt ami nincs?
-A pénz elmegy(elfogy), a majom marad… Mondják néha.
Hát igen, nemcsak a pénzt kell megnézni hanem a majmot is.
-Jánosnak féltestvére van… Hol van a testvérének a másik fele?
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A következőket olvastam egy értelmező szótárban:

-Halaszthatatlan: János egy kis halasztást kért a haláltól mert
halaszthatatlan elintéznivalója van. A halál bele is egyezett a
dologba egy kevés változtatással. Az elhalálozás lett halaszthatatlan,
János elintéznivalóját meg elhalasztotta, későbbre.
-Élesztés: János balesetet szenvedett és elvesztette az eszméletét
Megérkezett a mentőegység, meg is találták János elvesztett eszméletét. Élesztgették vele Jánost de nem volt elég, egy kevés élesztőre
is szükség volt még. A lényeg, hogy sikerült feléleszteni.
-János nagyot nézett: Kicsit nem tud , ahhoz túl nagy a szeme.
-Hiba: Akinek hibája van az hibás. Jánosnak is van egy kis hibája.
-Homokos: János a strandon homokos lett. Nemtudta lemosni magáról a homokot és ezáltal élete végéig homokos maradt.
-Beszéd: Előbeszéd, ez a bemelegítés. Beszéd, előidézi a forró hangulatot. Utóbeszéd, ez meg lehűti a hangulatot. Kezdhetik előlről!
-Ítélet: Lehet előítélet, nem történt semmi, de a személyt elítélik
mert állítólag hibás. Ítélet, éppen történik valami és emiatt gyorsan
elítélik. Post-mortem ítélet, megvárják amíg meghal és utánna ítélik
el. Ez a legjobb.
-Földszín: Az élő emberek a Föld felszínén élnek. A halottak a Föld
felszíne alatt nyugszanak. Az élő halottak(zombik) hol élnek-halnak?
-Előléptetés: Jánost előléptették, azt mondta a biró neki, hogy:
lépjen elő.
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-Fegyvernem: Egyértelmű, a fegyvernek tehát neme van. Lehet
tehát nőnemű , hímnemű vagy hermafrodita.
-Fék: János egy féket vásárolt magának, hogy fékeze szilaj természetét. Fék nélkül csak féktelenkedik.
-Csigázás: Felcsigázták az érdeklődését egy csigával? Lassú metódus.
-Festés: Gyuri nem tud jól festeni, ennek ellenére jól lefestette
Jánost a falu népe előtt.
-Flóta: Akinek flótája van az flótás. János is flótás de a szerencsétlenebb fajtából.
-Függesztés: A függesztőre függesztették a függesztést és ezáltal
függőben maradt János függő ügye. Ilyen módon János független
lett, mostmárnem nem függ senkitől.
-Fül-füles: Jánosnak is van két füle,füllentésre szokta használni őket.
-Gusztusos-gusztustalan: Jánosnak nincsen gusztusa, ezáltal egy
gusztustalan személy. Ez nem nagy baj, legalább nem eszik meg a
kanibálok. Nincsen gusztusuk rá.
-Gyerek: János egy gyerek nélküli házasságban él. Egy pár év után
született egy gyerek. Azóta János gyerekes lett, gyerekségekkel
foglalkozik.
-Törzsgyökeres: János letelepedett Piripócson és onnét többé nem
ment el. Ezáltal törzsgyökeres polgára lett a településnek. Törzset
növesztett, gyökeret eresztett, ez volt a feltétel.
-Menekülés: János hanyat-homlok menekült. Hát ennél lassúbb,
nehézkesebb és komplikáltabb menekülési módot nehéz kitalálni.
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-Pestis: Pestis tombol Európában. Naponta többezer ember hal
meg. A halálnak annyi dolga van mint még soha, alig bírja már a sok
munkát. Már halálosan sápadt, halálosan fáradt, a halálveríték ütött
ki a homlokán. Már a saját halálát kívánja, azt mondta, hogy ő ezt a
pestis járványt nem éli túl.
-Bolond: János sült bolondként szaladgál a világban. Megsütötték de
nem segített. Kész horror elképzelés.
-Ördög: Állítólag az ördög sohasem alszik. De jó neki, tovább él.
-Édes: Édes egy kisgyerek. Netalán cukros vízben fürdették ?
-Előrelátás: János egy előrelátó személy, vagyis csak előre lát, más
irányba nem. Széles látókörűnek nem mondható.
-Kérdőre vonás: Péter kérdőre vonta Jánost. János csak hímezett
meg hámozott, nem sikerült düllőre jutniok. Mi köze van a düllőnek
a vitához az még a mai napig is hámozatlan maradt.
-Harag: János megharagudott Gyurira, tartotta is a haragot egy
ideig. Pontosabban amíg ki nem fáradt a keze. Azután abbahagyta,
mert rájött, hogy nem is olyan könyű dolog hosszú időn át a haragot
tartani.
-Szőr: Péter és János hasonszőrűek. Egyformán szőrös a hasuk?
-Hatóság: Egy túlságosan is sok személyből álló társulat. Az ismertető jelük: szigorú arckifejezés, vaskalapot hordanak, agyonra dolgozzák magukat. Velük vitatkozni nehéz, mert elbújnak egy paragrafus
mögé.
-Házasság: János szeretne megnősülni, Juliska is szeretne férjhez
menni. Jelentkeznek is a városházán ahol összeadják(nem kivonják)
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őket és házastársaknak nyilványítják. Ez eddig rendben is van,
gondolja János de, hogy lehet ő házas ember hiszen neki nincs is
háza?
-Műkritikus: A szó egyértelmű, ez egy műanyagból készült kritikus. A
kritikája sem természetes hanem mű.
-Heted-hét országon túl: Azt gondolhatnánk, hogy ez nagyon
messze van. De hol is van? Egy ország heted része egy heted. Hét
ország egy heted része összesen hét heted, vagyis egy ország. Tehát
egy országon túl van, tehát itt a szomszédban.
-Hepe-hupa: Hepe-hupás az út, gondolhatnánk, hogy ez csak negatív. De nem így van, ugyanis a hepe-hupás utakon történik a legkevesebb autóbaleset. A karbantartása is olcsó.
-Hetven: János januárban hetven éves lett. Azóta nem lehet vele
bírni, egyfolytában hetvenkedik.
-Hóbortos: Jánost figyelmeztették, hogy ne hóbortoskodjon sokat
mert még megárthat neki. Nem hallgatott a jó szóra, addig hóbortoskodott amíg végérvényesen hóbortos maradt.
-Hunok: A történelem órán a hunokról van szó. Pontosabban lenne
szó ha János tudná a leckét. A történelem tanár azt mondta: te fiam
egy igazi hun vagy, hun hülye vagy, hun marha vagy. Ez megtörtént!
-Idő: János elment egy időjóshoz, hogy megtudja mit hoz majd neki
az elötte álló idő. A jós azt tanácsolta neki, hogy ne pazarolja el az
idejét mert különben sohasem lesz ideje és sohasem lesz idős.
-Igazság: A kis János megkérdi a tanítóbácsit, hogy mi az igazság. A
válasz: az igazság az, hogy te rosszalkodtál az órán. Az igazság az,
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hogy én meg kellene bünteselek emiatt. De igazságot büntetéssel“jutalmazni” igazságtalan lenne. A kis János nem értette meg a lényeget de örült, hogy nem kapott büntetést. Ezt igazságosnak találta.
-Véka: Ne rejtsünk mindent egy véka alá, már azért sem mert akkora véka nem létezik.
-Iskolaköteles: A kis Jánost az iskolához kötötték, hogy ne tudja
elkerülni. Most aztán iskolaköteles.
-Rosszmájú ember. Itten csak egy megoldás segíthet, májátültetés.
-Járásbíró: Egy olyan bíró amelyik járja a járást, hogy bíráskodni
valót találjon magának.
- Alvajáró: Ez az ébrenjáró ellentéte . Ébren jár egy ideig , amikor
kifáradt alva jár tovább, amíg újra fel nem ébred. Azután kezdődik
előlről a folyamat.
-Járócsiga: Ez egy olyan csiga amelyik nem csúszik-mászik, hanem
járni szokott mert lába van.
-Cédula: János vásárolt egy cédulát magának. Azóta dicsekszik is
nagy büszkén, hogy ő nem akárki, ő egy cédulás.
-Szenderülés: János öreg, beteg, szegény is, fájdalmai vannak, elege
van már az életből. Az orvos is meg a pap is azzal vigasztalják, hogy
ne keseregjen mert nincs már sok hátra. Hamarosan jobb lesz neki
mert jobblétre fog szenderülni. János örül előre is a szenderülésnek, hiszen utána állítólag jobb lesz neki. Hát egy dolog biztos, a
szenderülés után nem lesz se öreg, se beteg, se szegény, fájdalmai
sem lesznek. Így nézve a dolgokat valóban jobb lesz neki.
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-Mi a jog? A jog egy folyadék, a jogforrásból ered. Erre a folyadékra
nagy szükségük van a jogfosztóknak, hogy azután bitorolják mint jog
bitorlók. Ez a jogállapot a jogfolytonosság megszakítását jelenti,
tehát jogellenes. A jogerő segítségével megpróbálják a jogelődök a
jogegyenlőséget visszaállítani. A visszaállítás után a jogot fenn kell
tartani, ez a jogfenntartás. Ez nem egy könnyű feladat, sokat kell
gyakorolni, erre szolgál a joggyakorlat. Miután ez mind megtörtént,
jöhetnek a joghallgatók hallgatózni, jogosan. Világos ?
-Jó: Egy csoda történt, János esetében minden jó. Ennél jobb már
nem is lehet, tehát csak rosszra számíthat a jövőben.
-Ujj: János rossz fát tett a tűzre, azóta az ujja mögé rejtőzik. Jó vastag ujja lehet.
-Részeg: Gyuri leitta magát a sárga földig, hulla részeg lett. Meséli
Kati néni. A hulla állapot után feltámadt?
-Oldalgás: A vesztes csapat szurkolói hazaoldalogtak. A testnek csak
az egyik oldalát használták fel.
- Péter félnótás: Mesélik a faluban. Elfelejtette a nóta másik felét?
-Holt verseny: Versenyeznek a holtak?
-Elvetés: Elvetettem a kérdést, majdcsak kikel belőle a válasz.
-Elillanás: Úgy elillant mint a kámfor, csak a szagát hagyta hátra.
-Kapcsoló: Jánosnak nem kapcsol az agya. Ki kell cserélni a kapcsolót
-Karhatalom: Egy hatalmas karról van szó. Ez a kar mivel hatalmasnak érzi magát nem fél senkitől. Csapkod össze-vissza és szerte-
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szét, bűnösre és ártatlanra is. Ott lebeg mindenki feje fölött és
akármikor lecsaphat rá. Milyen jó érzés, hogy vigyáznak ránk.
-Kék vér: A régi egyiptomi falfestményeken láthatók, kék színűre
festett személyek. Ezek valószínűleg azok a földön kívüliek akik
réges-régen a majomemberből embert“varázsoltak“. Mivelhogy az
emberben maradt még elég a majomból hát utánozza ezeket a
kékszínű és vérű személyeket. Szeretne olyan lenni mint ők. De csak
szeretne, ugyanis minden ember vére piros színű, mindegy kinek
képzeli magát!
-Keményítés: János nagymamája egy nagyon zsugori személy volt.
Jánost gyerekkorában abban a vízben fürdette amelyikben a
kimosott ruhákat keményítette. Ennek aztán meg is lett az
eredménye. Jánosból egy kemény legény lett, főleg a feje kemény.
- Immunitás: Jánost megválasztották képviselőnek. Nem tartott
sokáig és a választók elégedetlenkedtek. Ugyanis János immelámmal végezte munkáját, még ráadásul gyanús üzleteket is kötött.
Nem lehetett lefülelni mert neki immunitása volt , ami mögé
elrejtőzhetett. Felmentették tehát az immunitása alól és egy
imposztort találtak mögötte. Felmentették a képviselői tisztségből
is. Ő mostan egy felmentett imposztor képviselő, tehát ártatlan! Így
már igen.
-Képimádás: Jánosnak van egy képe, azt imádja mert ő egy
képimádó. Mit ábrázol a kép? Hát Jánost természetesen, ő ugyanis a
saját képét imádja. Mutogatja is sűrűn, büszkén a képét, mert képmutató is. Képem-képem a falon te vagy a legszebb mondhatom.
-Összezördülés: Gyuri a munkahelyén összezördült a főnökével. Egy
pár keresetlen szóval megmondta a véleményét. Azóta a munkatársai mind keresik Gyurit.
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-Kereszttűz: Itten keresztből tüzet vagy tűzből keresztet csináltak.
-Félreértés: Félre értette nem az egészre.
-Elkeseredés: János nagyon el van keseredve. Emészti a keserűség,
kesereg kegyetlenül, még Juliska életét is keseríti. Netalán túl sok
keserűsót ivott?
-Pecsenye: János etnológusként dolgozik pápua földön. Egy
benszülött megkérdezte tőle, hogy mi a kedvenc eledele. Fogolypecsenye, volt a válasz. Másnap meghívták vacsorára és fogolypecsenyét szolgáltak fel neki.
-Lökés: Pétert véletlenül meglökték a zsúfolt buszban, azóta lökött.
-Barom: Mekkora egy barom ez a Gyuri. Netalán szarva is van?
Esetleg köszönheti ezt az állapotot a feleségének?
-Feje tetejére: János a feje tetejére állított mindent. Mármint a saját
feje tetejére.
-Mész: Mész vagy nem mész, ez itt a kérdés? Hamlet, utolsó felvonás?
-Költő: János egy híres költő. Kotló hiányában János vette át a
feladatát. Most ő költ.
-Erős kötés: Juliska egy erős kötésű nőszemély. Erős fonálból kötötték?
- Kérő: János megkérte Juliska kezét. Ezáltal négykezű lett.
-Királyias: A király körül minden királyias, inni is csak királyvizet isznak!
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-Kereskedő: János kiskereskedő volt. Amióta megnőtt nagykereskedő lett belőle.
-Út: Az éretségi után az osztályfőnök azt mondta Jánosnak, hogy: te
előtted egy nehéz, hosszú út áll az életben. Ha már áll akkor
merőleges és nehéz lesz végigjárni rajta, gondolta János. Úgy is lett.
-Kongó: A földrajzórán Kongóról lenne szó, ha János tudná a leckét,
de nem tudja. A földrajz tanár azt mondta neki, hogy: János a te
fejed hasonlít Kongóra, kong.
-Korlát: Korlátoltság vagy korlátlanság, melyik jobb? A korlátlanság
olcsóbb.
-Körülrajongás: A sztárt körülrajongták a rajongók. Na és, mi van
ebben rossz? Csak annyi, hogy ezuttal a darazsak rajongták körül.
-Pofozás: Sebaj, majd mi helyrepofozzuk. Pofozó profik munkában?
-Csőbehúzás: Jánost csőbehúzták. A kerékbetörés modern változata
-Győzelem: A német játékosok győztek. Megverték a portugál
játékosokat. A portugálok sírva tértek haza. A verekedők klubjáról
van szó?
-Közép út: A középiskola közepén épült út. Azért épült oda, hogy a
középiskolások utat választhassanak maguknak.
-Kuncogás: A kunoktól átvett szokás. Legjobban a Kúnságban találha
tó kúnhalom tetején lehet kuncogni.
-Lacibetyár: Eredetileg Laci volt a neve. De amióta a lacikonyháról el
lopta a lacipecsenyét azóta Lacibetyár lett a neve.
-Ragasztás:Leragadt a szeme az álomtól. Tehát az álom egy ragasztó.
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-Lángész: János egy lángeszű ember. Azért is olyan kopasz, a nagy
lángolástól elégtek a hajszálai. Vagyis a buta haj elhagyta az okos
koponyát.
-Lángtenger: Végre valami jó is van a világon. Ez a tenger nem vízzel
van tele hanem lánggal. Vagyis temérdek energiával, ami megoldhatná az energia krízist.
-Lapzárta: A laptulajdonos gondosan lezárta a lapot, nehogy ellopják
-Szeretet: Ez van, ezt kell szeretni, mondta nekem az orvos. Nem
elég, ha belenyugszom a hátfájásba, még szeressem is?
-Felszedés: Székelyföldön egy öreg székely szedi fel az új járdát.
Megkérdi egy arra járó : miért szedi fel a járdát bácsi? Hát pénzért!
-Légy: Van belőlük bőven, még túl sok is. Csapják is agyon őket
szorgalmasan. A túlélőket meg a férfiak felhasználják legyeskedésre,
légyottra.
-Repülés: A fiatalok kirepültek már a családi fészekből. Jómadarak
voltak?
-Befutás: A színészi pályán futnak versenyt. Annak ellenére, hogy
János a legöregebb ő futott be elsőnek. Korábban indult?
-Leszámolás: János végre leszámolt Gyurival. Visszafelé számoltak?
-Ég a talaj: Már égett a talaj a lába alatt. Nem is csoda ha a vulkán
tetején táncolt.
-Levél: János küldött egy szép levelet Juliskának. Örült Juliska, hogy
kapott végre valamit Jánostól. Sajnos a levél már elszáradt amire
célhoz ért.
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-Lucskos káposzta: Juliska megkérdezte Jánostól, hogy mit szeretne
ebédelni. Lucskos káposztát, volt a válasz. Juliska megfőzte neki a
leglucskosabb káposztát a kertből.
- Márvány: Márvány tenger, ennek nincs párja a világon. Ez víz helyett márványt tartalmaz.
-Fej: Akinek van feje az megtudja a problémát fejteni. Aki viszont
fejetlen annak a probléma megfejtettlen marad.
-Megfialt: János kocájáról van szó, megfialt. Vagyis minden újszülött
malac hímnemű. De niként jöttek a világra a nőnemű újszülött
malacok? Meg is leányzott János kocája?
-Megtollasodás: János megtollasodott. Eddig csak bolyhos volt,
most meg egy igazi megtollasodott jómadár lett belőle.
-Megterhelés: Jánost a munkahelyén nagyon megterherték. Azóta
terhes.
-Mellékgondolatok: Meg lett állapítva, hogy a gondolatok az agyban
születnek. Akkor a mellékgondolatok az agy egyik mellékágában?
-Tudás: Gyuri nagyot hörpintett a tudás vizéből és azóta boldogtalan. Nem is csoda hiszen megfeledkezett egy ókori görög mondásról: Boldogok a tudatlanok!
-Látókör: Péter nem egy szűklátókörű ember hanem ennek éppen
az ellenkezője. Ő egy széles és messzelátó ember. Nemrégen vásárolt magának egy nagy messzelátót, azóta ilyen.
-Szegénység: János panaszkodik, hogy ő szegény, neki semmije
sincs. Szemügyre vették Jánost, de nem láttak semmi különöset.
Emiatt alaposabb vizsgálatra küldték. Elektrónikus mikroszkóppal
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meglátták, hogy János több milliárd vírus és baktérium tulajdonosa.
Ez már több a semminél!
-Hatalom: Mi a hatalom? Ez telhetetlenség egyik formája.
-Misztikus: Egy misztikus miskulanciával bejutott a minisztériumba.
Ottan miszticizmussal foglalkozik, merthát neki missziója van. Nevet
is változtatott, most a neve : Miniszter úr!
-Moszkító: Sokféle veszélyes szúnyog létezik a világon. A legveszélyesebb a moszkító, amelyik bizonyítottan Moszkvából származik.
-A munka : Akinek van munkája és akar is dolgozni az a munkás.
Akinek nincsen munkája de szeretne dolgozni, az a munkanélküli.
Van még egy harmadik csoport is a munkakerülő. Ennek nincsen
munkája de nem is akar dolgozni.
-Nagyherceg: A Lichtensteini nagyhercegséget egy nagyherceg kormányozza. Ottan minden nagy, még a nagyherceg hangja is. Amikor
kiabál áthallatszódik a környező országokba.
-Kép: Jánossal nem lehet bírni. Amióta egy festő festett róla egy
nagy képet, azóta nagyképűsködik.
-Láb: Jánosnak hirtelen megnőtt a lába, azóta nagylábon él. Nagy
adósságba verte magát. Ha nem tudja időben visszafizetni, majd
mások verik őt.
-Felejtés: Péter öregszik, egyre feledékenyebb lesz. Element az
orvoshoz, kapott is egy, kék nefelejts virágból készült preparátumot.
-Ragadtatás: Jánost megragadta két rendőr és vitték egyenesen a
zárkába. János el volt tehát ragadtatva.
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- Négyszemközt: Gyurit meghívták egy titkos négyszemközti megbeszélésre. Jobboldalt ült az igazgató(2 szem), baloldalt a helyettese,
( 2 szem), közöttük ült Gyuri, aki nem jutott szóhoz.
-Nehéz: Jánost túl sok bort ivott, nehéz is lett a feje a sok bortól.
Azóta nehézfejű János a neve. Előtte könnyűfejű volt a neve?
-Tervek: A terveket egy szpeciális szövőszéken szövögetik.
-Nádszál: Juliska olyan karcsú mint egy nádszál. Pontosan egy
centimeter átmérőjű a dereka.
-Írígység: Az írígység gonoszságot szül, ez sajnos igaz is. Az írígy
ember nem elégszik meg azzal, hogy írígy. Az írígység arra ösztökéli,
hogy lehetőleg valami rosszat tegyen. Ha sikerül, utánna kárörvend
hessen. Meglehetne kérdezni a következőt : Neki több van mint
tenéked, ez fáj olyan nagyon néked?
-Nyájas: János vásárolt egy nyájat magának, azóta nyájas lett.
-Nyakas: János nagyon nyakas és annyit nyakaskodik, hogy az már
több a soknál. A bírónak elege volt már a sok nyakaskodásból és
nyakazásra ítélte Jánost. Azóta nyak nélkül éldegél. Csökönyösködik
manapság is mert nem fél, hogy a bíró csökönytelenítésre ítéli.
-Nyelvjárás: Az országot járásokra osztották fel. Ezekben a
járásokban szokott a nyelv járni. Ez olyan busójárás féle.
-Nyílt-zárt: Itten az emberi agyvelőről – észről van szó. Lehet nyílt
eszű, de lehet zárt agyú is az ember. Ez a Nap és Hold váltakozásával
lehet kapcsolatban?
-Vályogvetés: Egyértelmű. A kész válykot elvetik és várják amíg kikel
belőle az új kis vályog.
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-Nyugdíj: Erre csak az jogosult aki betölti az előírt követelményeket.
Éspedig nyugton kell maradnia, hogy díjat kapjon. Ezt a nyugdíjat
addig kapja az ember amíg végérvényesen meg nem nyugszik.
-Nyugta: Tudományosan bebizonyított nyugtató hatású dokumentum.
-Ok: Akinek van oka az okos, akinek viszont nincs az oktalan és
sürgősen oktatásra van szüksége.
-Okvetés: Egyértelmű: az okot el kell vetni. Ha sikerül az akció akkor
okvetésről van szó, ha nem sikerül akkor okvetetlenségről van szó.
-Olvadás: Nemcsak a hó meg a jég olvadhat, hanem az ember is.
Jánoska nagymamája teljesen elolvad amikor azt látja, hogy a kedvenc kisunokája végre-valahára tanul. Ezt magyarázzák meg a
fizikusok, ha tudják.
-Orcátlan: János két szép nőt látott az utcán. Gondolta szóbaelegyedik velük, sohasem lehet tudni. De ezuttal melléfogott. Az egyik
azt mondta neki, hogy orcátlan, a másik meg, hogy szemtelen. János
nemértette a dolgot, hiszen ha a tükörbe néz azt látja, hogy van
orcája meg szeme is.
-Oszlopos: Jánosról azt mesélik, hogy a még szabad demokrata párt
egyik oszlopos tagja. Az ő oszlopa nélkül valószínűleg összedűlne a
párt épülete. Vége lenne a demokraták szabadságának is.
-Óvatos: Van aki óvatos, van aki óvatlan. Az ilyen személyeket
sürgősen el kell küldeni az óvodába. Ottan az ovónénitől megtanulhatják a szükséges óvintézkedéseket meg óvszereket, amire
szükségük lehet az életben. Mint magas képzettségű, diplomás
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óvodások elhagyhatják azután az óvodát és óvatosan szerencsét
próbálhatnak az Ó-világban.
-Ökör: Akinek ökre van az ökrös és ökröndözhet örömében.
-Öntudat: János öntudatosan végzi munkáját. Gyuri ennek pont az
ellenkezője, ő öntudatlanul végzi munkáját.
-Ördögadta: Ördögadta legény vagy leány. Őket az ördög adta és
viszi is el őket. Minnél hamarább, annál jobb.
-Őr gróf: Az a személy aki az őrgrófság határán őrködik.
-Örök: János szeretett volna örökéletű lenni. Ebből a célból még
fiatal korában, egy örökítővel megörökítette magát. De jó neki,
mostmár dolgozhat az örökkévalóságig.
-Ösztön: Az egyetemistákat két csoportba osztották. Az első
csoportba azokat akik intelligensen viselkednek és gondolkodnak. A
második csoportba azokat akik ösztönszerűen viselkednek és
gondolkodnak. Ezek ösztöndíjat kaptak.
-Özönlés: A víz folyékony és özönlik is néha, ezt már tudjuk. De az
ember is kb.70%- ban vizet tartalmaz, ezáltal özönlik néha? Ha
tömegesen özönlenek az emberek akkor még hullámozhat is a
tömeg.
-Pác: Ez egy szpeciális folyadék. Könnyű belemerülni, de nehéz belőle kimászni.
-Pálca: János sohasem volt nagy barátságban a pálcával. Gyerekkorában a fenekén törték a pálcát, felnőtt korában a feje felett.
-Pápaszem: A pápa szeméből készült szemüveg.
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-Ritkítás: János egy párját ritkító legény. Azért is maradt agglegény.
-Párolgás: János 100%-ban tartalmaz vizet. Nemrég rossz fát tett a
tűzre és mielőtt még felelősségre vonhatták volna, gyorsan elpárolgott. Ez a bizonyíték.
-Párosítás: János párosítja a cipőket abban a reményben, hogy majd
több cipője lesz.
-Pénzforrás: Ezt keresték és még a mai napig is keresik Délamerikában. Ottan Eldorádó a neve.
-Pártfogó: Minden pártnak van egy fogója, ezzel fognak új tagokat.
-Pénzverés: A pénzverdében a pénzverők verik a pénzt. Ezzel azt
gondolhatnánk, hogy véget ért a verés, de nem úgy van. Ha sok
pénz van akkor azért verekednek, ha meg kevés van akkor meg
azért. Pedig ilyen módon nem szaporodik a pénz.
-Pohárköszöntő: Egyértelmű, köszöntik a poharat, nem az ünnepeltet.
-Püspök: Egy püspök elment a kanibálok közé téríteni. A kanibálok
örültek, hogy jött mert éhesek voltak. Megették püspökkenyérrel, a
püspökfalat ízlett a legjobban.
-Portenger: Ha belekeverik a port a tengerbe akkor portenger lesz.
-Rúd: Neki már kifelé áll a rúdja. Nem felfelé mint régen?
-Izompacsirta: Ha tud repülni és énekelni akkor rendben van. Ha
nem akkor az összehasonlítás téves. Találóbb lenne egy felfuvalkodott békával összehasonlítani.
-Rögeszme: Valakinek az eszében van egy rög.
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-Rug-kapál: Rugás közben kapál, vagy kapálás közben rug. A lényeg,
hogy mind a kettőt egyszerre végzi.
-Romlott: Ez egy romlott személy. Lejárt a garanciája mint az élelmiszernek?
-Rosszhiszeműség: Minden rosszat elhisz, a jót nem.
-Rossz: Rossz a kedve, indulata, szaga, mája, lelke, szokása, híre.
Egész nap csak rosszalkodik, büntetés nélkül. Nem is olyan rossz ez
neki.
-Sava-borsa: Itten egy borsozott savról van szó. Remek az íze.
-Savanyúság: János túl sok savanyúságot evett. Úgy besavanyodott
tőle, hogy túltesz a citromsón.
-Se: Egy sehonnai sehonnét sem jött, sehová sem megy, seholsem
található. Sehogysem boldogulnak vele, sebaj.
-Selyemfiú: Selyemből szőtték, selyemszőrös, selyemfényű. Nagyon
hasonlít egy selyemhernyóra.
-Szép: Szép az élet ne csesszük el. Akiknek nem szép, azok már
elcseszték.
-Semminemű: Vagyis nincsen neme, tehát nemtelen.
-Serdül-fordul: Addig serdült amíg serdült lett. Fordulni(fel) majd
később fog.
-Sík tenger: Lehet hepe-hupás, vagy meredek is a tenger?
-Sípcsont: A lábszárcsontból sípot készítettek.
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-Skót: Skóciában laknak a skótok. Ezek nemcsak arról híresek, hogy
a férfiak szoknyában járnak, hanem arról is, hogy náluk senki sem
lehet skótabb.
-Sófőző: Ilyen is van a világon. Ottan főzik a sót, addig ameddig főt
só nem lesz belőle és alkalmas egy sóhajtásra.
-Soknemű: Hímnemű, nőnemű, hermafrodita, egyidőben.
-Sokoldalú személy: Neki nemcsak jobb és baloldala van hanem
több oldala van. Könnyebben oldaloghat!
-Sokszínű: Gyuri nemcsak kétszínű mint sokan mások, hanem
sokszínű. Alkalmazkodik a környezetéhez mint a kaméleon.
-Strucpolitika: A struc a homokba dugja a fejét mert nem akar
semmiről sem tudni. Ezt utánozzák egyes politikusok.
-Sportnem: A sportnak tehát neme van, lehet hímnemű, nőnemű
vagy hermafrodita. A sportkedvelők választhatnak, melyik nemet
kívánják.
-Szabad liceum: Amióta szabaddá nyilvánították, azóta szabad ottan
tanulni meg oktatni. A szabaddá nyilvánítás előtt tanulatlan és
oktalan diákok éretségiztek ottan?
-Kőműves: Két kőműves beszélget a drótkerítésnél. Az egyik szabad.
-Szabadláb: Pétert szabadlábra helyezték. Tehát a láb már szabad,
test többi részét majd máskor szabadítják fel.
-Szabadság: Egy szabad országban szabadok a polgárok. Legalább is
azt gondolják. Az állam mindenféle szabályrendeletekkel korlátozza
a polgárok szabadságát. Aki nem tartja be a szabályrendeleteket
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szabadságbüntetést kap, de ezt legalább ingyen kapja. Aki viszont
élni akar a szabadságával, annak kérvényt kell benyújtani. Ha
engedélyt kap, hogy szabad legyen neki valamit is tenni, azért fizetnie kell. Éljen a szabadság.
-Száj: Akinek szája van az szájaskodhat. Aki szájhősködik annak
szájkosár ajánlatos. A szájtátóknak meg szájharmónika.
-Szak: Aki érti a szakot annak szakértő a neve. Aki nemérti annak
szakember a neve.
-Szegés: A megsült kenyér még szegetlen. A szegés után szeges?
-Szapora: A parlamentben a miniszterelnök a beszámólójában azt
mondta, hogy csökken a lakosság szaporulata. Azt ajánlotta, hogy
szaporábban kell a lakosságot szaporítani. Ő jó példával áll elő, a
sajtó szerint, a titkárnőjével szaporáz. Így majd szaporodik a
lakosság.
-Rövid: Rövid az élet, mondja egy százéves. Ő csak tudja, hiszen volt
elég ideje gondolkodni.
-Szapulás: A kis János rosszalkodik, nem fér a bőrébe. Kapott is egy
jó szapulást. Azóta úgy néz ki mint akit frissen mostak.
-Szatyor: Juliska egy vén szatyor lett. Méghogy vén az még csak
hadján, de szatyor? Ez túlzás, hiszen őtet még eddig senki sem
cipelte.
-Szegfűszeg: Egy fűszerkeverékről van szó. Két rész szeg, egy rész fű
az összetétele. Az ilyen fűszertől az ember feje szegletes lesz.
- Vakbél: A többi béltől eltérően , ez nem lát semmit.
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-Szék: A székház elég kicsi, nincsen elég hely székek számára. A
székek hiánya viszont székrekedéshez és székszoruláshoz vezethet.
-Szeleburdi: Ez egy olyan személy akinek agyvelő vagy víz helyett,
szél van a koponyájában.
-Széllel-bélelt: Attól függ, hogy mi van széllel bélelve. Ha a pénztárca
van széllel bélelve, az bizony elég rossz.
-Szeges ellentét: A választási kampányban a pártok ellentétben
állnak egymással. Hogy még jobban tudják az ellenfelet szúrkálni,
felszerelték magukat szegekkel. Azóta szeges ellentétben állnak.
-Szemérem: Jánosnak két szeme van, de csak egy érme. Emiatt az
egyik szeme szemérmes, a másik szemérmetlen. Ezzel kacsintgat a.
-Szemfog: Ez egy összetett szó. Nem egésszen világos, hogy olyan
szemről van szó amelyiknek foga van, vagy egy olyan fogról
amelyiknek szeme van?
-Szemrevaló: Egy menyecskéről van itten szó. Ez eddig rendben is
lenne, de miért a szemre való a menyecske és nem másra?
-Szépirodalom: A szépirodalom a csúnyairodalom ellentéte. A szépirodalmat szép személyek írják, a csúnyairodalmat csúnya személyek?
-Szikrahányás: Egy brutális kínzásról van itten szó. Addig kínoznak
valakit árammal amíg szikrát hány.
-Szoknyavadász: Ezt nem lehet félreérteni. János nem a leányokra
vadászik hanem a szoknyájukra. Otthon már komoly szoknyagyűjteménye van.
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-Tanuló: Ez egy összetett szó, a tanu meg a ló szavakból. Vagyis
egyszerre tanu is meg ló is. Lehet, hogy lóvá tették?
-Tarfolyó: Egy kopasz folyóról van szó. De mikor volt haja a folyónak?
-Tengeralattjáró: Nem a tenger színtje alatt, a tengerben úszik,
hanem a tenger alatt a tengerfenékben. Egyértelmű.
-Tengerjáró: Ő járni tud a tengeren, mert ő nem akárki.
-Tengerbíró: Az a személy amelyik elbírálja a tengert.
-Tengerész: Itten tengernyi észről van szó.
-Tengerihántás: Egyértelmű, itten tengeri hántásról van szó, nem
százazföldi hántásról.
-Tengerzár: Arra szolgál, hogy büntetésből bezárják vele a tengert,
nem mehet sehová.
-Testvér: Egyértelmű, a testnek a véréről van szó.
-Tetemes összeg: Egy olyan összegről van szó, amelyiket egy
tetemmel együtt adják vagy veszik.
-Tetszhalott: Ez csalás és ámítás. Úgy tesz mintha halott lenne, de
nem az. Rekláméhes?
-Tetszeleg: Mármint saját magának. Ha már más nem dícséri,
legalább ő legyen megelégedve saját magával.
-Szélütés: Szélütésről akkor beszélhetünk amikor az erős szél arcon
csap valakit.
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-Sodron: Pétert nem keményfából faragták, hanem
sodronba fonták. Abból nem szabad őtet kihozni.

valamiből

-Igazság malma: Az igazság malma lassan őröl. Nem is csoda hiszen
az igazság nemcsak nehezen emészthető, hanem nehezen őrölhető
is.
-Széltoló: János egy széltoló és ezáltal szelet gerjeszt. A metorológusok ezt még nemtudják.
-Szemlesütve: Egy veszélyes műveletről van szó. Nagyon kell
vigyázni nehogy lesüljön a szeme és akkor nem tudja többé felsütni.
-Széthány: Egy elég rendetlenséget okozó művelet. Ez az
összehány(mindent) ellentéte.
-Táv: János beiratkozott egy tanfolyamra ahol megtanul távbeszélni,
távírni, távlovagolni. Csak még a távszeretkezésssel van egy kis
tehnikai probléma.
-Újdonsült: A klubnak egy újdonsült tagja is van. A régensült tagok
szívesen fogadták.
-Útbaeső: Jánosnak azt mondta a felesége, hogyaz első útbaeső
üzletbe térjen be. János áll és vár, hogy mikor esik az első üzlet az
útjába.
-Út: Az út arra szolgál, hogy járjunk rajta. Megállni viszont nem
szabad rajta, mert aki megáll azt útonállóként elítélik.
-Előbb-utóbb: Hát talán okosabb előbb cselekedni, mert ha nem
sikerül még próbálkozhatunk utóbb is. Ha viszont utóbb cselekszünk
és nemsikerül, akkor előbb már nem próbálhatjuk meg. Világos?
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-Útvesztés: János a sötétben elvesztette az utat. Nagy bajban van
mert az út amit evesztett nem az övé. Ő nem a saját útját járja
hanem a másét.
-Kitálalás: Jól kitálaltam nekik, mindent ami a begyemben volt a képükbe vágtam. Hát akkor jóétvágyat kívánok a begyételhez.
-Hívás: Hogy hívnak téged? Többnyire azt mondják, hogy: gyere ide!
-Újszülött: János az újszülött a családban. De meddig újszülött az
újszülött? Mikortól lesz régiszülött?
-Úr: Aki úr az uraskodik, aki nem úr az csak úrhatnámkodik.
-Utóirat: János halála előtt elmondta utolsó kívánságait. Halála után
még egy utóiratban le is írta őket.
-Útszél: Létezik, gyengeszél, erősszél,forgószél, nameg útszél is.
-Üzem : Az a hely ahol az űzelmeket állítják elő.
-Vér-hír: Vér és hír szoros kapcsolatban vannak egymással. Érkezett
egy vérfagyasztó hír, mindenki megdermedt. Érkezett egy vérforraló
hír, mindenki megolvadt. A lényeg a vérmérséklet.
-Verseny: Előbb a versenylovak versenyeznek a versenypályán,
azután meg a versenyistállók.
-Vajszív: Juliska egy vajszívű nőszemély. Tavasztól őszig a szivét a
jégszekrényben tartja, nehogy elolvadjon, ő meg szívtelenül szaladgál a városban.
-Zabigyerek: A kis János egy zabigyerek. Ennek csak egy magyarázata lehet. Azon a napon az apja túl sok zabot evett, az eredmény,
egy zabigyerek.
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S Z Ó R Ó L, B E S Z É D R Ő L.
- “a szavának súlya van” ... Hogyan is értendő ez?
A fizikusok sajnos még nem jöttek rá, hogy a szónak súlya van.
Nem ítélem el őket, mert nem egyszerű a szó súlyát megállapítani.
Például, ha egy alacsony beosztású személy szólal meg, szavának
nincsen súlya. Ha viszont egy magas beosztású személy szólal meg, a
szavának van súlya. Ez itt a probléma, hogy mitől is függ
tulajdonképpen egy kimondott szó súlya, magátol a szótol, vagy a
beszélő személytől? Mivel a probléma még nincs megoldva,
rendben sincsenek a dolgok. Csak egy kis türelem, az évszázad
végéig még van idő. Hát valahogy így értendő ez.
- “rákiabáltak kígyót-békát” ... Csupa jóindulatból, természetesen.
Nagy zajban, a békák meg a kígyók elmenekülnek, semmi esetre
sem másznak rá valakire. Valami van azért a dologban, éspedig,
azok akik kiabálnak olyan “jók”, mint a mérgeskígyók, és olyan
“szépek”, mint a varangyosbékák. Ez bizony így van.
- “bebeszélte magának, hogy” ... Magának való személy.
Ha az ember beszél, a beszéd elhagyja a száját, vagyis a testből
kifelé. A bebeszélés, az viszont fordítva történik. A személy beszél és
a beszéd befelé, a testbe hatol, csak a beszélő hallja. Senki sem tud
róla, hogy mit beszélt be magának. Erre azt lehetne mondani, hogy
beszélni tudni kell.
- “ehhez még hozzáfűznék valamit” ... Van megfelelő fűzője?
Ha a mondanivalójához szándékozik valamit még hozzáfűzni, hát
egy elég komplikált metódust válsztott. Nem lenne egyszerűbb
fűzés és fűző nélkül tovább beszélni?
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Rákiabáltak kígyót-békát...

Kivetted a szót a számból...
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- “kivetted a szót a számból” … Mit csináltam?
Állítólag kinyitottam a száját, és egy harapófogóval, onnét kivettem
a kimondatlan szót. Lehet, hogy nem volt más megoldásom, hiszen
minden szót harapófogóval kellett kiszednem belőle. Úgy látszik,
egy nem szókimondó emberrel volt dolgom. Vagy nem ezt mondta?
- “ne mondja nekem senki, hogy” ... Csupa logika.
Valaki mondhat nekem valamit, senki viszont azt jelenti, hogy
nincsen senki, aki nekem valamit is mondhatna. Ennek ellenére, a
nemlétező senki ellenem beszél. Nem veszem figyelembe amit
mond, végülis egy nemlétező senki. Ez így értendő.
- “szókimondó ember” ... Nem elég óvatos.
A TV-nél van szóbemondó ember nem is egy, de itt, egy
szókimondó emberről van szó. Az igaz szót néha lenyelik, mert nem
sokan merik az igaz szót kimondani, hiszen nem veszélytelen. Erről
van itt szó.
- “kimondhatatlanul szeretlek drágám” ... Szörnyű kín.
Itt valami szörnyűségről van szó, amit jobb nem kimondani. Ha
kimondja, hogy milyen kimondhatatlanul szereti, hát a leánynak
kételyei támadhatnak, hogy beszámítható-e. Csavarja lejjebb a
fokozatot a fiatalember, egészen a kimondhatóan szeretlek nívóig ,
és mondja ki egyszerűen, hogy szeretlek drágám. Ettől biztosan nem
fog megijedni a leány. Ez így értendő.
- “nagy hangsúlyt fektetett a mondanivalójába”... Mesélik.
János vásárolt magának egy vertikális, nagy hangsúlyt, és
belefektette mondanivalójába. Ezáltal hangsúlyozottabban tud
beszélni. Hogy ez mire jó neki, csak ő tudja.
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K Ü L Ö N B Ö Z Ő Á L L A T O K R Ó L.
- “aki szereti az állatot rossz ember nem lehet” ... Mondogatják.
Az állatokkal szemben legalábbis lehetséges. Ez viszont nem jelen
ti azt, hogy az embereket is szereti és velük szemben is jó ember.
Vagy talán nem így lenne?
- “ott van a kutya eltemetve” ... Szokták mondani.
Miért kell egy megdöglött és eltemetett kutya után kutatni, nem
tudni. De egyet lehet tudni, ott ahol a döglött kutya van eltemetve
biztos, hogy bűzlik. Akit nem zavar a bűz, vagy feltétlenül eltemetett
kutyák után akar keresgélni, hát csak rajta. Itt valószínűleg más
kutyája és bűze után kutatnak. Erről van itt szó.
- “ kutyaharapást szőrével.” ... Remek egy recept.
Vagyis a kutyaharapás helyét, a kutya szőrével kell gyógyítani. Ez
csak egy középkori boszorkánytól örökölt gyógyítási módszer lehet.
Sajnálatos, hogy azok az orvosok, akik a kutyaharapás után veszettség elleni oltást ajánlanak, nem ismerik ezt a szőrös megoldást.
- “egyik kutya, másik eb” ... Egyformán ugatnak pedig.
Két kutyáról van szó, a jobboldali kutya, a baloldali eb, állítólag.
Ha a tükör előtt állnak akkor a jobboldali az eb és a baloldali a kutya.
Ez azt jelenti, hogy a kutya lehet egyidőben bal és jobb oldalt is, és
lehet eb is. Tehát ha kutyáról beszélnek akkor tudni kell, hogy ebről
van szó, ha meg ebről beszélnek akkor kutyárol van szó. Remélem,
hogy világos.
- “köti az ebet a karóhoz” ... Ez állatkínzás.
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Vagy egy csökönyös emberről van szó, vagy egy csökönyös ebről.
Az olvasó meg találja ki, hogy mi az igazság ebben az ebkötésben.
Miért nem kötötte saját magát a karóhoz az illető, hamár köthetnékje van?
- “most persze kutyaszorítóban van” ... De jó neki.
A kutya az ember hűséges barátja, mégis, szegény kutya, negatív
szereplőként jelenik meg a szólás-mondásokban. Lusta kutya, rossz
és emiatt egy karóhoz kell kötni stb. Itt újból “rájár a rúd”, ugyanis
létezik egy szorító szerekezet, speciálisan a kutyákat helyezik bele és
öszeszorítják őket. A legjobb példa erre az agárkutya, ezért olyan
lapos. Ha viszont egy ember kerül kutyaszorítóba, hát csak egy
tévedésről lehet szó, vagy tényleg egy”kutya rossz”ember az illető.
Beszorítják a személyt a kutyaszorítóba amíg vonyíkolni nem kezd
fájdalmában. Majd a jövőben vigyázni fog, hogy többé ne kerüljön
kutyaszorítóba. Ebből a célból találták fel végülis a kutyaszorítót.
- “egyszer volt Budán kutyavásár” ... Szokták mondani.
Állítólag volt egyszer Budán kutyavásár, de a nagy zaj, ugatás
miatt betiltották. Szegény kutyák azóta kutyagolhatnak, Pestre a
vásárra. Szomorú egy helyzet.
- “vak tyúk is talál szemet” ... Milyen szemet?
A tyúkok szeretnek kapirgálni, néha találnak is egy-két
búzaszemet. De itt nem búzaszemről van szó. A vak tyúk azért
kapirgál vaktában, mert reméli, hogy talál véletlenül egy elvesztett
szemet. Erre neki nagy szüksége lenne, ha körül akarna nézni. Erről
van szó.
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Köti az ebet a karóhoz...

Vak tyúk is talál szemet...
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- “ez egy irígy kutya” ... Hogy még a kutyáknál maradjunk.
Sokféle kutyafaj létezik a világon, de itt, egy emberi tulajdonságokkal rendelkező kutyáról van szó. Miként állapították meg, hogy a
kutya irígy, ez egy örök rejtély marad. Vagy netalán színt változtatott, sárga lett az írígységtöl? Írígy kutyát mondtak!
- “egérutat nyert”... Jánosról van szó.
A Lottón vagy a Tottón, vagy valami tombolahúzáson, nincs
megadva hol, de a lényeg az, hogy nyert. Nem sokat nyert, összehasonlítva egy autópályával, de nem kell kabzsinak lenni. Egy egérút
is több a semminél. Enélkül, úttalan utakon járhatna, mint a többi
szerencsétlen, aki semmit sem nyert. Egérút, kicsi de értékes.
- “ebadta kölyke” ... Ez teljesen logikus.
Arról van szó, hogy egy kisgyerek rosszalkodik, zajong és ezáltal
felbosszantja a “kedves” szomszédot. Emiatt persze megint az ebek
a hibásak, miért adtak egy kölyköt. Ha nem adtak volna az ebek egy
kölyköt, nem lenne ebadta kölyke és csend lenne!
- “én nem árulok zsákbamacskát” ... A macskákon a sor.
A macskát zsákban árulni a népmesékben szokták, ahol ugyanúgy,
mint a filmekben, minden lehetséges. A mesebeli János megvásárolja a zsákbamacskát, hazaviszi és megnézi. Mit látnak szemei? Hát
azt, hogy a zsákban macska helyett csak a bőre van, amit a vásárba
vittek. Szalad gyorsan vissza a vásárba és keresi az eladót, de csak a
hűlt helyét találja. Forró lehetett a talaj az eladó talpa alatt, emiatt
elinalt. Egy szó mint száz, Jánost becsapták. Ilyen az élet, aki zsákbamacskát árul, az elinal, aki meg megveszi, hát ráfizet. Ezt mondták,
vagy nem?
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- “kutyából szalonát” ... Megint bántják a kutyákat.
Ha valaki azt a feladatot kapja, hogy kutyából szalonát csináljon,
hát nem írígyelni való. Különben is kinek kell kutyaszalonna, ez még
a kutyának sem kell. Erről van itt szó.
- “oda “tojik” a kutya is, ahol már úgyis nagy a rakás” ...
Itt a kutya “tojásáról” van szó. Erre a termékre nagy szüksége lenne az írígy embernek. Azt szeretné ha nála bűzölögne a nagy rakás
“tojás”. A kutya persze megint negatív szerepet kapott, ugyanis
rossz helyre “tojt”, az írígy ember fejére kellet volna “tojnia”. Majd
legközelebb úgy teszi.
- “a kutyafáját neki” ... Bosszankodik János.
A bodzafát ismerem, de hol találni kutyafát? Netalán az a fa
lenne, amelyikre rávizelnek a kutyák? Nem is csoda, hogy János
dühös, a negatív szereplő kutyának ugyanis van fája, neki meg nincs.
Talán kipróbálhatná a kutya metódusát, vizeljen ő is egy-két fára és
ha nem is lesz kutyafája, de lesz Jánosfája. Így is lehet fát szerezni!
- “ez egy madárlátta kenyér” ... A mesében megtörtént Jánossal.
Állítólag, ha egy madár meglátja a kenyeret, akkor annak jobb íze
lesz. Ez tehát a megoldás, ha a kenyér minőségén javítani akarunk, a
pékségekben madarakat kell tartani, kalickában, hogy lássák a kenye
ret. Aki nem hiszi, hát kérdezze meg a mesebeli Jánost.
- “ez a János egy jómadár” ... Mondja Kati néni.
Itt arról van szó, hogy a madarakat két csoportba osztották:
rosszmadarak és jómadarak, csoportjára. Közös tulajdonságuk van
éspedig, hogy tojást tojnak. Namostmár, ha ez a János egy” jóma189

dár”, akkor repülni is tud, meg tojni is, ha nem is tojást a fészekbe,
de másvalamit a társadalomra. Elképzelhető, hogy Kati néninek
igaza van?
- “bámul mint borjú az újkapura” ... Miről is van szó?
Hát arról, hogy János új kaput szereltetett fel. A borjú, amikor az
új kaput meglátta, hát nagyot bámult, amúgy sem valami okos állat.
Azt nem tudta felfogni, hogy honnét volt Jánosnak pénze új kapura,
amikor még takarmányra sem tellik. Azt sem, hogy mi a fontosabb,
az új kapu, amit látnak a szomszédok, vagy a takarmány, amit persze
nem látnak? Sok időt nem hagyott neki János az elmélkedésre,
hanem beterelte az istállóba és kapott egy kevés szalmát, nehogy
már felforduljon az éhségtől. Mit szólnának akkor a szomszédok?
Örült is a borjú az új kapunak!
- “disznó szerencséje volt” ... Valóban szerencsés volt?
Sokan hisznek abban, hogy egy patkó, négylevelű lóhere, vagy
katicabogár, szerencsét hoz. Lehet, hogy hoz, de itt nem erről van
szó. Egy disznóról van szó, amelyiknek az a “szerencséje volt”, hogy
még malackorában, Újévkor megsütötték és megették. Tanulva a
történteken, azt ajánlom, hogyha egy társas hajóutazáson vesznek
részt a kanibálok lakta vidéken, hát ne hagyják el a hajót, mert még
“disznó szerencséjük”lehet. Erről van itt szó.
- “ezt a macskakaparást nem lehet elolvasni” ... Igen bosszantó.
Egy fehér köpenyben mászkáló “kandúr”, papírra szokott titkos
jeleket kaparni. A gyógyszertárban a patikus egy írásszakértői tanfolyamot kell, hogy elvégezzen, különben nem tudja elolvasni a
“macskakaparást”. Ideje lenne, hogy megtanuljanak olvashatóan
írni a fehérköpenyes “kandúrok”. Olvasható amit írtam?
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- “eltűnt, mint szamár a ködben” ... Megtisztelő összehasonlítás.
A ködben eltűnni nem nagy virtus, mindenki meg tudja tenni. Itt
viszont egy speciális eltűnésről van szó. Eltűnt szép angolosan, mint
ahogy az egy jólnevelt angol szamárhoz illik. Mentségére szolgáljon
az eltűntnek, hogy civilizált szamár módjára tűnt el.
- “kilógott a nyelve” ... Kutyahűség.
Kutyahűséggel szolgálta a szobainas negyven éven át a gazdáját.
Hálából annyi munkát kapott a gazdájától, hogy már kilógott tőle a
nyelve. Meg is volt elégedve, hiszen azt kapta, amit megérdemelt,
kutyahűségért nyelvlógást. Erről lenne itt szó.

Kilógott a nyelve…
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- “ez egy utánzó majom” ... Előléptetés?
Köztudott hogy a csimpánzok szeretnek utánozni, a kisgyerekek is
utánozzák a felnőtteket. Itt egy felnőtt kisgyerekről van szó, sok a
csimpánz benne, amiatt szeret utánozni. Vagy netalán egy utánzóművész és elő lett léptetve utánzó majomnak? Így vagy úgy, ezt
mondták.
- “úgy néz ki, mint majom a köszörűn” ... Megint majom.
Láttak már majmot köszörűn? Én még nem, de el tudom képzelni.
Hogy valaki úgy nézzen ki, mint majom a köszörűn, két feltétel
szükséges. Első: kell egy köszörű, ez nem probléma. A második: egy
majomember, de honnét? Erről van szó, vagy nem?
- “úgy áll rajta a nadrág, mint tehénen a gatya” ... Mondják néha.
Embert, amelyik nadrágot visel már láttam, de tehenet gatyában
Figyelembe véve, hogy minden szólás-mondás, közmondás “reális”
ez is az kell, hogy legyen. Egy helyen nem kerestem még ilyesmit, a
cirkuszban. Lehetséges, hogy pont a cirkuszban lesz, de ha máshol
látnak ilyet, hát az kész cirkusz lenne. Ez így értendő.
- “a nagy hal lenyeli a kicsit” ... Örök igazság.
Csak a halakra jellemző ez a viselkedés? Sajnos nem, az
emberek egy része nem jobb a cápánál. Ahol és amikor lehet “lenyelik” a kisebbet, vagy a gyengébbet, nekem legyen jó, a többiek nem érdekelnek, alapon. Tisztelet a kevés kivételnek természe
tesen. Az elmúlt ötezer évben, az emberek modernebbek, okosabbak lettek, de jobbak is lettek eggyúttal? Vagy eltart még ötezer évig?
- “János egy lusta kutya” ... Ugatni is tud?
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A “kutyafáját neki”, megint a kutyákat sértegetik. Azt állítják,
hogy lusták. Negatív példaként használják fel őket. Egy eszkimó
tanúsíthatja, hogy a kutyák nem lusták. Nem gondolnak arra, hogyha ledegradálják Jánost egy kutya nívójára, esetleg harapós lesz.
- “kutya rossz élete volt” ... Kinek volt rossz élete?
Itt az agyonetetett, kényeztetett, kozmetikázott, úri kutyák rossz
életéről van szó. Valóban nem tudni, kinek rosszabb az élete, az úri
kutyáknak vagy a szegényeknek? Ezen el kellene gondolkodni!
- “sebaj, ebcsont összeforr” ... Örül az állatorvos, pénzt kap.
Amint gyanítják, egy eb eltörte valamelyik csontját. Az állatorvosnak nem baj, hogy eltört az eb csontja, hiszen nem neki fáj. Fizetni
az eb gazdája fizet, az meg annak fáj. Néha megtörténik az ilyesmi.
- “előre ittak a medve bőrére” ... Bőrtelen medve?
Jó üzletkötés után, szokás egy-két pohár itókát elfogyasztani. Itt
elhamarkodták a dolgot, előre ittak a vadászok a medve bőrére.
Biztosak voltak benne, hogy meg tudnak egyezni a medvével és
megszerzik a bőrét. Az egyeszkedés nem sikerült, a medve nem
ment bele a dologba, mentette a bőrét ahogy tudta. Ez pontosan így
történt.
- “a hazug embert hamarább utolérik, mint a sánta kutyát” ...
Réges-régen talán úgy is volt. Manapság viszont, egy politikus
problémamentesen hazudozhat össze-vissza mindenfélét, négy éven
át. Hiszen melyik sánta kutyát vagy politikust üldöznek négy éven át?
- “ajándék lónak ne nézd a fogát” ... Mondja Kati néni.
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János kapott egy lovat ajándékba. Örült is neki persze, de mit
látnak szemei? A ló sántít, olyan sovány, hogy „zörögnek a csontjai“
az egyik szemére még vak is a szerencsétlen. Meg akarta nézni, hogy
milyenek a fogai de Kati néni rászólt: ajándék lónak ne nézd a fogát.
Igaza is van, nincs elég baja a szegény állatnak, még az állatorvossal
is megkínoztatná? Tehát a tanulság: a lónak ne nézd meg a fogát, de
az ajándéknak megnézheted, az nincs megtiltva. Ez így van értve.
- „jön még kutyára dér“ ... Állatkínzás, mi más.
Egy szerencsétlen kutyát egy karóhoz kötnek, és ott marad télennyáron, esőben és hóban. Belepi a dér is persze. A gazdája örül, hogy
még jön a kutyájára dér is. Én inkább őt kötném a karóhoz, télen.
- “ez egy címeres ökör” ... Karrierista személy?
Az összehasonlítás megtisztelő, hogy ökör, az még csak hagyján,
ezt már rég tudja róla mindenki. De mivel érdemelte ki, hogy
elküldjék pont őt a marhakiállításra? Ráadásul még díjat is nyert a
marhája, mint címeres ökör, dicsekszik is vele mindenfelé. Hát igen,
karriert csinálni tudni kell.
- “az nevet igazán, aki a végén nevet” ... Lehet, hogy igaz.
Szerencsétlenség történt, pontosabban ételmérgezés. A rúd
szalámi a végén meg volt romolva, tele baktériumokkal. Az
ételmérgezésnek csak a baktériumok örültek és nevettek is egy jó
nagyot, a végén. Legközelebb alaposabban kell megnézni a dolgok
végét, mielőtt belevágnánk valamibe, nehogy nevetés helyett sírás
legyen a vége. Erről van itt szó.
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- “összehordott kutyafülét, macskafarkát” ... Mi történt már
megint?
Hát az történt, hogy egy boszorkány csodafőzetet készít, el akar
varázsolni valakit. Megkérdi a segédje, hogy mit hozzon a főzet
számára? Kutyafülit és macskafarkát, volt a válasz. Csak ennyi
történt.
- “János egy nagy lókötő” ... Mondja Kati néni, hisz ismeri.
Van, aki az ebet köti a karóhoz, János viszont a lovat köti,
pontosabban köti el a karótól. Lókötés meg elkötés, erről van szó.
- “a kutya amelyik ugat, nem harap” ... Szokták mondani.
Sok évre volt szükség megállapítani azt, hogy a kutya nem tud két
dolgot egyszerre véghezvinni. Éspedig, amikor ugat, nem tud harapni és fordítva. Lehet viszont választani, ki milyen kutyát szeretne,
ugatósat, vagy harapósat. Erről van itt szó.
- “kiebrudalták a cégtől” ... Hogy miket nem művelnek.
Egy ilyen komplikált művelethez szükség van egy ebre és egy
rúdra. Tehát addig kell az ebbel meg a rúddal fenyegetni, amíg a
kiszemelt személyt sikerül ezáltal a cégtől kiebrudalni. Ez egy teljesen logikus és érthető művelet. Vagy netalán nem így lenne?
- “bagoly mondja verébnek: nagyfejű” ... Hogyan is van ez?
A faluban éppen búcsú van. Az elvarázsolt palotában, a
csodatükör teremben, az egyik tükör nagyít, a másik kicsinyít. A
nagyító tükör előtt egy veréb áll, a kicsinyítő tükör előtt egy bagoly.
Az eredmény, hogy a veréb feje nagyobnak látszik, mint a bagoly
feje. Tehát egy optikai csalódásról van itt szó. A bagolynak igaza van.
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- “farkasszemet néztek egymással” ... Egy rejtélyes művelet.
Az emberből előbb farkas lesz, és a két farkas aztán farkaszemet
néz egymással, egy ideig. Aztán újra visszaváltoznak emberré, más
metódus nem ismeretes. Hogy ez mire jó, nem tudni, a lényeg, hogy
lehetséges. Ezt mondták, vagy nem?
- “amikor a macska nincs otthon, táncolnak az egerek” ...
Egy táncoslábú egérbanda táncolna szívesen, ha lehetne, de
nem lehet, mert a macska pont a táncparketten tötymörög. Így hát
nem marad más hátra, mint várni, amíg a macska elmegy otthonról és akkor az egereké a világ. A hibás a macska, miért nem táncol
ő is?

Kiebrudalták a cégtől...
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- „nagy kutya keservesen elvégezte dolgát“ ... Mesélik.
Hát igen, már megint a kutya a negatív példakép. Ez már nem új
dolog. Miképpen tudták megállapítani, hogy a kutya keservesen,
vagy keservetlenül végezte el a dolgát, hamár negatív példakép?
- “ezzel csak lovat tettek alá`”... Félresikerült akció.
Itt arról van szó, hogy egy fiatalember, rosszalkodik, gyalogosan.
A városatyáknak már elegük volt belőle, és hogy megszabaduljanak
tőle, egy lovat adtak alá. Nahiszen, a rosszalkodó csak erre várt,
ezután már lóháton, sokkal gyorsabban tudott rosszalkodni.
- “kutya baja ennek a macskának`”… Hogyan is van ez?
János macskája beteg, el is vitte az állatorvoshoz. Az állatorvos
arra a következtetésre jutott, hogy: kutya baja ennek a macskának.
A diagnózis valószínűleg az ősrégi kutya-macska barátságon alapul.
Örül is neki János, a macska is persze.
- “ez a lusta macska alszik hétágra” … Mondta Kati néni.
Alszik egy lusta macska egész nap, hát előfordulhat. Felmászik
unalmában egy fa hét ágára, ez is érthető. Aludni viszont, hét ágra,
csak Kati néni lusta macskája tud.
- “olyan gazdag, mint a templom egere” … Mesélik.
Valakinek az anyagi helyzetét összehasonlítják egy templomi egér
anyagi helyzetével. Ha az egér azért templomi, mert ott lakik, esetleg még társtulajdonos is, akkor az anyagi helyzete nem is olyan
rossz. Ez így is érthető.
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-“szúnyogból elefántot csinál”… Szokták mondani.
Ez egy zseniális metódus az éhezés ellen. Szúnyog van bőven.
-“Juliskának egy tyúkszeme van”…

Akkor lát 3 D-ben is?

-„ János tehene várandós“… Meséli Kati néni.
Tehát még van ideje várni. Amikor már nem lesz idő várni akkor
hirtelen váratlan lesz?
-„ János döglig részegen már három napja“…Dögszaga is van ?
-„ János harapós kedvében van“.Megharapta egy kóbor kutya?
-“Nem erőszak a disznótor”… Mondogatják a faluban.
Netalán a disznó önszántából, erőszak nélkül egyezik bele, hogy a
húsából lakomázzanak?
- Gulyás levest kérek! Gulyásból készült leves, hulla jó.
- “ A kutya is akkor veszik meg amikor jól megy a sorsa”…
Amikor rosszul megy a sorsa megszökik, amikor jól, hát megveszik.
- Cserebogár: a csere-berénél szükséges bogár.
- Kutya-macska barátságban éltek. Egyik harap, másik karmol.
- Kutya baja ennek a macskának. Mondta az állatortvos.
Akkor ugatni is tud ?
- János egy kíváncsi majom. Hogy majom azt már Darwin is
mondta róla, ez nem újdonság.
-

Juliska páváskodik. Kitépte egy pávakakas színes tollait?
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-Jánossal nem lehet bírni, megkergült mint egy birka. Be kellene
oltani, hogy szelíd balga birka legyen belőle?
-A kis János az iskolában nem tudja a leckét. A tanító bácsi azt
mondta neki, hogy: te János te egy nagy szamár vagy. Vagyis dícsérte. Az ő szemében a kicsi János már egy nagy János. A szamár az már
csak ráadás.
-Előre haladtak a munkával, mint a rák. Hátrafelé haladtak előre?
Lehet, hogy az irány nem számít csak a haladás, rák sebességével?
Példaképek az állatvilágból .
-Micsoda egy hidegvérű alak. Netán halvér csörgedez ereiben ?
-Olyan gyors mint egy nyúl. Szalad-fut a munkától ?
-Báránybőrbe bújt farkas. Lehet, hogy fázik szegény.
-Olyan fürge mint egy ürge. Egy ürge lukban is él?
-Gyuri egy pókhasú ember. Kölcsönkérte a hasát egy póktól?
-Olyan lassú mint egy csiga. Olyan nyálkás is?
-Bogár szemű leányka. A sötétben is lát?
-Lúdtalpú ember. Kölcsönkért netalán két talpat a ludaktól?
-Medve erős ember. Olyan szőrös is?
-Csupa libabőrös let. Megnyúzta a libát a bőréért?
-Balázs egy vén kecske. Szakálla is nőtt?
-Rezső egy részeges disznó. Mióta iszik alkoholt a disznó?
-Rozália egy trampli tehén. Fejik is netalán?
-Öreg kecske is megnyalja sót. Felmehet tőle a vérnyomása!
-Péter lassú mint egy tetű. Vérszívó is?
-Jóska egy ravasz róka. Becsapta talán a varjút?
-Zoltán egy piszkos disznó. A piszkot még lemoshatja magáról.
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A PÉNZRŐL
- “ő egy pénzéhes ember” ... Sok ilyen van.
Itt egy jóétvágyú személyről van szó, akinek nincs meg a
lehetősége élelmet vásárolni. Mivelhogy nagyon éhes ``szegény``,
kénytelen a pénzét megenni. Sajnos az ilyenfajta éhséget, nem lehet
egykönnyen lecsillapítani. Furcsa módon, minél több pénze van a
pénzéhesnek, annál éhesebb lesz tőle. A pénzből neki sohasem elég
Vagy netalán nem így van ?
- “a pénz az ördög szeme” ... Szokták mondani.
A pénzt azért vezették be, hogy legyen mivel megvesztegetni az
embereket. Az emberek pénzéhesebb fajtája mindenáron, mindegy
milyen módon, sok pénzt akar szerezni magának. A pénz beszél, a
kutya meg ugat, alapon. Hát valóban ördögi dolog a pénz, vigyázni
kell vele, mert még megronthat. Vagy nem így lenne?
- “majd kinéz egy kis pénz” ... Kicsi pénz kis baj, nagy pénz nagy
baj.
Azt szokták mondani, hogy “a pénz az ördög szeme”, ha ez így
van, akkor a kis pénz valóban tud nézni, kifelé, legalábbis. Nem
szabad elfelejteni, ha a kis pénz az örödög szeme, a nagy pénz maga
az ördög. Ezért fordulhat elő, hogy akinek sok pénze van, nem fér a
bőrébe, valószínűleg belebújt az ördög. Ez így értendő.
- “a rossz pénz nem vész el” ... Megállapították.
Egy személynek rossz pénz is, meg jó pénz is volt a zsebében. A jó
pénz elveszett, a rossz pénz nem. Ez töbször is megtörtént, tehát be
lett bizonyítva. A kérdés az, hogy érdemes-e pénzt költeni, a rossz
pénzből jó pénzt csináltatni? Legközelebb ez is elvész, vagy ellopják.
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Ő egy pénzéhes ember...

A pénz, az ördög szeme...
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- “a pénznek nincs szaga” ... Valóban nincs?
A kölnivizet szokták szagolgatni, nem a pénzt, mert előfordulhat,
ha utánaszaglásznak, hogy honnét van Jánosnak sok pénze, hát bűzö
löghet valami a dologban. Ha nem firtatják, hát nincsen szaga. Erről
van itt szó.
- “ez aztán megéri a pénzét”... Jánosról van szó.
Szegény Jánost eladták rabszolgának. Azóta dolgozik megállás
nélkül, látástól-vakulásig. A rabszolgatulajdonos azt mondta Jánosról, hogy ez aztán megéri a pénzét, vagyis egy rendes, dolgos személy. Ez így értendő.
- “az égvilágon semi” ... Pénzről van szó.
Jánost azzal vádolják, hogy törvénytelen haszonra tett szert.
János azt mondta, hogy az égvilágon semmi haszna nem volt az
üzletelésből. Az égvilágon lehet, hogy semmi haszna nem volt, de ő
a földi világon él, nem az égen. Mennyi haszna volt itt a földi világon
erről persze hallgat.
- “a pénz beszél, a kutya meg ugat” ... Mondogatják néhanapján.
Ez egy ősrégi igazság, mármint a fele, éspedig, hogy a kutya amióta
a világon van, hát ugat. Ami a pénzt illeti ott már komplikáltabb a dolog, de elképzelhető, hogy a sok pénz csodát művel. Így mondták.
- “élni, meg élni hagyni” ... Egy nagyon szép gondolat!
Az életben, sajnos eléggé elterjedt ennek az ellenkezője, a csak
ÉN, életfelfogás. Az ilyen emberek megfeledkeznek egy fontos dologról, éspedig a szeretetről. Természetesen nem a pénz szeretetéről
van szó. Az ilyenek számára ajánlom a következő kis verset.
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Szeress te is úgy, ahogy én szeretlek.

Elmegyek én nemsokára Aradra,
hogy mulassam ki magam a szabadba.
Ott fogok én jó nagyokat mulatni,
a hámfából szeretnék majd kirúgni.
Gyere rózsám ülj ide az ölembe,
hogy öleljelek tégedet a keblemre.
Szeress te is úgy ahogy én szeretlek,
csak így lehet értelme az életnek.
Azért kerek a forint, hogy guruljon,
a markomból jobbra-balra elfollyon.
Nem a vagyon a fontos az életben,
a szeretet legyen meg a szívekben.
Harácsolni harácsoljon a hörcsög,
pénzéhesbe belebújt már az ördög.
Nem kell nékünk nagy vagyon vagy palota,
a szívünkben van a kincs már régóta.
Jó emberek kis helyen is elférnek,
rossz gazdagok palotában sem férnek.
Palotában nem fogunk mi lakozni,
boldogságban fogunk mi majd meghalni.

Ahol a szeretet tartja össze a házastársakat, ott megfelelő a
kapcsolat. Ahol a vagyon tartja össze őket, ott nyoma sincs a
boldogságnak. Mint mondani szokás: a pénz nem minden!
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EPILÓGUS
Figyelembe véve, hogy ezen a földi világon mindennek van
kezdete és vége, egy pár sort még befejezésként az elmúlásról.

MIT SUSOG A SZÉL ?
Azt susogja: mehetnél.
Lejárt időd, öreg lettél,
egy temetőben helyben lennél.
1

4

Volt már tavasz, volt már nyár,
te előtted sokszor már.
Úgy lesz ez majd utánad is,
forog a Föld azután is.

Kezdted élted nagy sírással,
végezheted egy ráadással.
Vár rád amott örök élet,
vagy talán te ezt is kétled?

2

5

Híred- hamvad szertefoszlik,
sírköved meg porladozik.
Utódaid elfelednek,
emlékükből kitörölnek.

A másvilágon nem lesz bajod ,
hisz csak lelked maradhat ott.
Ha nem tetszik vissza térhetsz,
itt a Földön újra kezdhetsz.
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Itt az idő felkészülni,
a rokonoktól búcsút venni.
A haláltól nem kell félned,
egyszer úgyis eljön érted.

Ezt mind tudom, pimasz szellő,
miket hoz majd a jövendő.
Egyelőre van még dolgom,
nem lehet most eltávoznom.
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UTÓSZÓ
Mint mondani szokás, nem kell mindent komolyan venni, az élet
úgyis elég nehéz, úgyhogy egy-két mosoly biztosan nem fog megártani. Remélem sikerült könyvemmel megmosolyogtatni a kedves
olvasót. Ez viszont nemcsak a szövegtől, hanem az olvasó gondolkodásmódjától is függ. A nyelv adta lehetőségek ki lettek használva, merthát ilyen módon is lehet a közmondásokat, szólásmondásokat, értelmezni.
Megemlítem itten, hogy a Közmondások Görbe Tükörben, az első
kiadás Közmondások Tükörben, kiegészített verziója. A hetedik és a
kilencedik fejezetek lettek meghosszabítva, egy pár apró változtatást is ezközöltem az előszóban, utószóban stb. A MEK besorolta a
könyvet tananyagnak a pedagógusok számára, IOT.hu, IKT. hírportál, pedagógusoknak.
Mivelhogy minden mesének van kezdete és vége, ennek itt a
vége, fuss el véle.
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