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 „Az áltudománynak nincs menetrendje.  

Nem lehet tudni, mikor kezdődik. Ha 

nem kezdődik el, akkor biztos, hogy 

nem fejeződik be. Ez egy axióma.” 
(Ismeretlen áltudományos innovatív  

kutató örökségéből) 

BEVEZETÉS 
  

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt az Államtudományos Akadémia (ÁA) 

első szürreális szimpóziuma alkalmából.  

Ismeretes, miért választották tudósaink kutatási területüknek az áltudomány ber-

keit. Azért, mert köztudomású, hogy az erre a célra fordított állami támogatás el-

osztása és könyvelése jóval pontosabb és gyorsabb, mint a valódi, reális tudomány 

kutatásainak finanszírozása. Ugyanakkor az áltudományos megvilágítás és feltárás 

teljesen veszélytelen, nem képezheti vita tárgyát, ugyanis kialakítottunk egy axió-

mát, amely ab ovo érvényes: az áltudományt nem lehet és nem érdemes meghamisí-

tani.  

Az egzakt tudomány bizonytalan, törékeny perspektívája több évezredre is visz-

szanyúlik, magában foglalja a bűn elkövetésének lehetőségét, vagyis a hamisítást, 

elferdítést, elhallgatást. Ezzel szemben az Államtudományos Akadémia kidolgozta 

a büntetlen meghamisítás időigénytelen koncepcióját, amely előadásokon, tévés 

bemutatókon igen szemléletes és reprezentatív tud lenni előadó professzoraikkal 

együtt.  

Első szimpóziumunk áltudományosan szimbolikus és szürreális kilátóként mű-

ködött, amelyről hatalmas távlatokat lehetett belátni, valamint körvonalazódott az a 

politikai elit, amely a kutatásokat finanszírozta, meghatározta és megkövetelte. 

Mindez belátható következményeket és követelményeket nem vont maga után, vi-

szont abszolút kizárta a valóság meghamisítására vonatkozó rálátást. Ennek követ-

keztében újabb tehetséges professzorokat tudtunk kiállítani az áltudományosság 

mezejére, hogy minden vonatkozásban nóvumot tudjanak előállítani, megtermelni. 

Innováltuk a témákat, kutatási területeket, továbbképzéseket tartottunk, ahol dele-

gáltjaink megismerkedtek az áltudomány új útjaival, kideríthették a pénztárca 

nagyságát, és a benne lévő tőke elegáns színeit.  

A február 30-án és 31-én tartott szimpóziumunk előadásait rövidített, szerkesz-

tett változatban közöljük. 

                                                                          

                                                                               Rendezők és Szerkesztők  
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„Ha már nevetni sem tudsz valamin,  
akkor megkörnyékezett a betegség.  

Eljött az ideje, hogy tudománnyal foglalkozz.” 
(A 2345 sz. Szakorvosi Szolgálat naplójából) 

 

Az előadó innovációs neve:  sereV attigirB1 

 

Humor a tudomány szolgálatában 
 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

 

Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy mai előadásom résztvevőivé váltak.  

És máris itt az első szó, amely lehetne melankolikus, igazságtalan és pontatlan. 

Egyébként az is, tehát nem csak lehetne.  

Résztvevő vagy részvevő – egybeírva t-vel vagy anélkül. Önök is most az előadá-

somból nemcsak egy részt hallgatnak meg, hanem az egészet, mégis azt kell mon-

daniuk, hogy rész-vevők (kötőjellel írtam), mert így tudom érzékeltetnie ennek a 

problémának a fonákját, pontatlanságát. Ezen most sajnos nem tudok változtatni. 

Hangsúlyozom, hogy Önök nem kapják meg előadásom egy-egy részét (mondjuk a 

bevezető vagy a befejező mondatokat). Önök egészben, kompletten kapják meg a 

Humor a tudomány szolgálatában című hangos esszémet. 

Kezdjünk új bekezdést.  

Mi a humor? Legújabb kutatásaim alapján (ez a ma éjszaka végzett tudományos 

megfigyelésemre is vonatkozik), szóval a hétfő esti eszmefuttatásaimat is beleértve, 

a humor valaminek az eltorzítása, eltúlzása, felrúgása, lekicsinyítése, felnagyítása, 

kiközösítése, felmagasztalása, ledorongolása. Ebből is látszik, hogy a humornak 

nincs helye a tudományos életben. Viszont az áltudományos jelenségekben, elkép-

zelésekben, kitalációkban, víziókban négyzetre emelt formában fordul elő. 

Új bekezdés. Mondok egy példát. Ha valaki tudományosan tudja bizonyítani, 

hogy most járt kómában, akkor azt ne higgyék el azonnal, mert onnan még csak 

ketten tértek vissza, aztán kiderült, hogy nem is ott jártak. Ugyanez a tudományos-

nak mondott kísérlet áltudományos formában már igaz lehet, mert kómában (tehát 

odaát) is van humor. Ha valaki kómában járva találkozik a némafilmek komikusai-

val (pl. Chaplinnel, Stannal és Pannal), akkor ott helyben, vagyis kómában elkezd 

nevetgélni, bár ez ott egyáltalán nem illendő dolog. A diplomácia és a rendbontás 

szabályai sem ajánlják egyértelműen a nevetést. Látjuk tehát, hogy van kóma, van-

nak, voltak komikusok, és ott is van humor. Ha valaki áltudományos kutatásokat 

folytat kómában – mint például én, aki már kétszer jártam odaát – akkor feltétlenül 

vigyen magával teniszlabdákat. A pingponglabdák túl könnyűeknek bizonyultak. 

Azért javaslom ezt, mert a B2-es szektorban lévő szemétkosarakba három méterről 

 
1 A nevek jobbról balra olvasandók. Pl. sereV attigirB = Veres Brigitta. 
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kell beletalálni. Kérem szépen, ne találjon bele! Ezt a kísérletet direkt negatívra 

hegyezték ki, hogy a kómára ítéltnek legyen kedve heherészni. Miután áltudomá-

nyos módszerrel sikerült visszatérnem kómából, a gyomromban mindkét alkalom-

mal egy kis csontvázat fedeztem fel. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy kómában 

halálra nevettem magam.  

Új bekezdés. Egy másik esetre is szeretném felhívni szíves figyelmüket. A mai 

tudományos álláspont szerint a víz (kémiai nevén H2O) nem vegyül a hússal. Ezt 

úgy próbálták bizonyítani, hogy valamilyen nyers húsra vizet öntöttek, és mindket-

tőt egy piros színű, zománcozott tálban tárolták. Azt hitték, hogy ez vicces, vagyis 

a piros, zománcozott tálban van a humor elrejtve. Ez óriási tévedés, sőt tragédia 

még a feltételezés is. Mi, áltudományos tudósok kísérleteink során számos esetben 

tettünk a húsra – vagy inkább a húsba – vagyis a szájüregbe vizet, és egy szomjas 

mozdulattal legörgettük a húsba, vagyis a gyomorba. A kettő egyesülését, vegyülé-

sét számos kiváló tanulmány és minden magyar ember bizonyíthatja, akiknek van 

emésztése, bélflórája és gyomra. Újabb megfigyelések szerint ez a vegyülési hajlam 

már annyira elterjedt, hogy alkalmazása nélkül megszűnne az emésztés, a vese, a 

hasnyálmirigy, a máj működése, és még a műkörmeink is kihullanának. 

És milyen humoros az, ha valaki megtölti magát (belülről) vízzel, kívülről pedig 

órákig veri az eső. Igen, jól gondolták, az ilyen ember még ilyenkor sem adja fel 

áltudományos szempontját, ezért hevesen kacag. 

Új bekezdés. Láthatjuk tehát, hogy az innováció nélkülözhetetlen az áltudomá-

nyos életben. Egy verébre például nem lehet azt mondani, hogy harapós, mert nin-

csenek akkora fogai, mint egy kutyának. Ha mégis azt állítjuk, hogy harapós, akkor 

áltudományos úton munkát adunk a nevető izmoknak, és humorban gazdag vér-

áramot bocsátunk szét testünkben. Testünk önmagában nem lehet humoros, de azok 

a folyamatok, amelyek végigfutnak rajta, incselkednek vele, csiklandozzák, felsej-

dítik benne a gyermeki fiatalságot és csintalanságot, nos, akkor már az egész ember 

lehet humoros, nem csak a teste. Fontos tehát, hogy semmit se vizsgáljunk tudomá-

nyos szempontból, mert az olyan trendi, szürke, érveket puffogtató, viszont az áltu-

dományos innovatív módszerek számos olyan testi vonásunkat tárják fel, amelyről 

azt gondoltuk, hogy tegnap még nem léteztek, mert nem ismertük őket.  

 

Tisztelt Hallgatóim!  

 

Ezek a vonások már azóta léteznek, mióta a majmok lejöttek fáról, és úgy kezd-

tek gondolkodni, töprengeni, cselekedni, terveket szőni, vakarózni és szemetelni, 

mint az emberek szoktak. Milyen vicces már, hogy a majmok szemetelnek. Nem 

tudják, hogy ártanak a környezetüknek, mégis szemetelnek. Az emberek viszont 

tudják, hogy ártanak a környezetüknek, amikor szemetelnek, nos, ez áltudományo-

san azt jelenti, hogy mindannyian a majomtól származunk. Még akkor is, ha a 

majmok társaságában erről nem akarnak tudomást venni, és úgy akarnak bosszút 

állni, hogy az utolsó évtizedekben egyetlen majom sem vált emberré. Cserébe vi-

szont mi, emberek nem estünk kétségbe. Sok embertársunk úgy viselkedik, mint 
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egy majom. Például akkor, amikor banánt eszik, beszéd helyett csak makog, mert 

sokat ivott, vagy utánozza a majmokat azzal, hogy megvakarja a füle tövét, amikor 

gondolkodik, vagy nem vakar semmit, mégis gondolkodik. Valljuk be őszintén, 

hogy ezek nagyon humoros dolgok, a valódi tudományos életben azonban ezeknek 

nem tulajdonítanak jelentőséget. Például kit tüntettek ki azért, mert vakarózott, ba-

nánt evett vagy egykedvűen makogott? A tudósok nem adnak ilyesmire, nem tart-

ják kommunikációnak. Nekünk, áltudósoknak azonban szinte könny szökik a sze-

münkbe, amikor egy majom azt mondja, hogy „makk-makk”, vagyis ilyenkor az 

ember nem mond semmit, csak kiegyenesíti a középső ujját, a többit behajlítja, és 

azt hiszi, hogy boldogságot kíván az emberiségnek. Hát ez olyan vicces, hogy most 

már tényleg könny szökik a szemünkbe. 

Vegyük elő zsebkendőnket, töröljük le örömkönnyeinket, és gondoljunk az ebéd-

re, amelynek ideje hamarosan eljön. 

Új bekezdés. Köszönöm, hogy alkotó módon hozzájárultak előadásom sikeréhez.   
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„A kutya az ember jó barátja. Ember embernek 
 nem mindig jó barátja.  

A kutya világ sokkal jobb a kutyavilágnál.” 
(Egy kutyatenyésztő axiómája) 

 

Az előadó innovációs neve: iylehrásávidzéK ecneB2 
 

A kutya mint innovatív riasztó  

az emberiség szolgálatában 

 
 

0.00. A kutya ősi háziállatunk. Egyes források szerint már a kőkorszakban szolgálta 

az embert, bár amikor őseink pattintották a kőbaltáikat, a kutyák a barlang legmé-

lyebb zugába húzódtak, és napokig nem jöttek elő. A 80-100 decibeles dübörgést 

nem bírták elviselni. De a mi áltudományos előadásunk szempontjából ez a pont 

teljesen érdektelen. 

 

1.1.0. A kutya – ha megfelelően táplálták –, már ősi időkben riasztotta az embert, 

vagyis a gazdáját, ha közeledett a mamut vagy egyéb ellenség. Az ebnek ezt az 

egyedülálló tulajdonságát még száz évvel ezelőtt is kihasználták, amikor a gonosz 

emberek akartak betörni a falusi házakba. Ilyenkor a kutya jelzett, vagyis ugató 

nyelvén kommunikálta a tolvajjal, a betörővel a rablóval, hogy nincs tovább. Ez 

igazán pozitív cselekedet volt a betolakodók részéről nézve is, mert a kutya preven-

tíve megakadályozta, hogy a gonosz ember tolvajjá, betörővé vagy rablóvá váljék. 

Ezért a szokásáért a kutyát néhány falusi és tanyai településen még most is alkal-

mazzák. A fő ok tehát az, hogy a tolvajok karrierjét meghiúsítja. 

 

1.2.0. Modern korunkban a kutya azonban sajnálatos módon háttérbe szorult, mert 

széles körben telepítettek elektromos riasztót, amely egyértelműen nem a kutyauga-

táshoz hasonló hangot ad. Helyette szirénázik, amely a kutyára és az egész háztar-

tásra nézve hátrányos. Az elektromos riasztó a kutyát kiszorította munkahelyéről. 

az őrzés-védésből. Lassan már teljesen elfelejtjük, milyen volt az igazi ugatás, vo-

nyítás (vonítás). És ez nagyon rossz dolog, mert napról napra bebizonyosodik, hogy 

a védelem elgépiesedik, és nem tiszteljük kutyáink ősi foglalkozását, vagyis a kutya 

hagyományait. A kutyaugatás sokkal jobban gyönyörködteti az embert, mint a poli-

ce-kocsik szirénázása.  

 

2.1.1. Az elektromos riasztó hangja fülsértő, ezért törvénysértő is a kutya ugatásá-

hoz képest, amely ősi eredendőjénél fogva lágy, kellemes hangzású, egyértelműen 

kommunikatív és érzelmileg motivált. Az elektromos riasztót áram táplálja, a ku-

tyát pedig a gazdája, ezért hallgat rá. Amíg az elektronikus ijesztgetőben 220 volt 
 

2 A nevek jobbról balra olvasandók. 
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van, addig a kutyában szalámi vagy bármi más van, ami kutya működtetését moti-

válja, vagyis ugattatja.  

 

2.1.2. A riasztónak nincs hobbija, nincsenek szülei, nincs pedigréje, és állandóan 

220-on jár az agya. Ezzel szemben a házőrzőknek van szabad idejük, nem kell őket 

bedugni a konnektorba, és tudják csóválni a farkukat. A kutya nagyon hálás, ha 

szabad idejében foglalkozunk vele, például eldobunk egy botot, ezért visszahozza. 

A botért képes bemenni a vízbe, ahol az elektromos riasztókkal ellentétben kiváló-

an úszik.  

 

3.1.0. A kutya azért lehet innovatív ház- és vagyonőrző, mert megbízunk benne, és 

ezt a tényt fénylő szemekkel, farkcsóválva fogadja el. Ez az örömteli munkavállalói 

szándék ösztönzően hat a gazda lelki világára is. A kutya mindig kutyául érzi ma-

gát, és ez neki így jó. Ezzel szemben az elektromos riasztó olyan, mintha érzéstele-

nítő injekciót kapott volna: nem mosolyog, nem eszik, viszont állandóan fogyasztja 

az áramot. És közben nem tudjuk meg, hogy mi lesz holnap, mert ugye tegnap még 

220 volt... De holnap? 

 

4.1.0. A kivetítőn most éppen egy kutyát látunk, amint önzetlenül jelzi, hogy a fa-

lusi családi ház mögött egy álarcos betörő átmászik a kerítésen. A betörőt természe-

tesen nem látjuk, mert nincs kedvező megvilágítás. A kutya röviden és hosszan 

szűköl, vagyis segélyjeleket ad le gazdájának. A két fél között a kontaktus száz 

százalékosan úgy alakul, ahogy ezt a Kutyakontroll viselkedés-gyűjtemény 15. pont-

ja előírja. Ebben az esetben a kutya jeladónak, a gazda jelvevőnek bizonyul, minő-

sül. A gazda ebből az anyagból vizsgát tett, ennek bizonyítására viseli kabátja haj-

tókáján a kutyája arcképét. A kutya oltási bizonyítvánnyal rendelkezik, és kutyais-

kolát végzett, részt vett katasztrófa-elhárítási gyakorlaton. 

Néhány gondolattal korábban utaltam a kutya és az ember hagyományos, évez-

redes kapcsolatára, megbonthatatlan barátságára. Kérdezzük meg egymástól, hogy 

milyen barátság alakulhat ki mostanában vagy momentán vagy forever időszakra 

egy elektromos riasztó és egy ház tulajdonosa között? 

 

5.1.0. Ennek a képletét a kivetítőn láthatjuk:  

 

E. riasztó ↔ Tulaj = ???ⁿ 

 

Ha a számok világában létezne mínusz nulla, ez lenne a helyes válasz, így azonban 

a megbonthatatlan vagy akár a megbontható barátság esélye hozzávetőlegesen mí-

nusz négyzet a köbön. Ez a képletünk eredményén is jól érzékelhető. Áltudomá-

nyos kutatóink ezért harcolnak mindenhol, ahol előfordul az elektronikus riasztó, 

amely fülsiketítő, örömtelen, gazdátlan, lelketlen, megengedhetetlenül rusztikus; 

annyira fülsiketítő, hogy ha egy gyenge idegzetű molylepke meghallja, lepetézik 

tőle. Pedig nekünk egyáltalán nincs szükségünk molylepkékre. 
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6.1.0. Tekintsünk ismét a kivetítőre. Egy művészien vonító (egyesek szerint: vonyí-

tó) hűséges állatot látunk az éjszakában, amint a feje fölött előtűnő teliholddal be-

szélget. Igen, kedves hallgatóim, beszélget, mert saját anyanyelvén mondja el szá-

munkra a Holdról szerzett benyomásait. És akkor most kérdezzük meg egymástól: 

az elektronikus riasztó tud valamilyen idegen nyelven figyelmeztetni, közölni va-

lamit, jelezni, hogy mit érez éppen? A válasz egyértelmű nem.  

 

7.1.0. Kérem a következő képet. Két vonallal áthúztuk az elektromos riasztót, mel-

lette megjelent az édes kutyafej, a kutya testének szimbóluma, amely elvonítja, 

hogy lámpaoltás után sem kapott vacsorát. Kérdezzük meg egymást: kettőjük közül 

melyik az értelmesebb? Ilyen költői kérdésre még a költő sem szokott mindig vála-

szolni. 

 

7.1.1. Természetesen reggelig folytathatnám a kutya (mint állat) és az ember (mint 

gazda) kapcsolatáról, általában a riasztásokról szóló kiselőadásomat, de ezt Önökre 

való tekintettel nem teszem meg. A reggelig fennmaradó időt nagy szeretettel és 

tisztelettel Önöknek ajándékozom… 

 

8.1.0. Köszönöm, hogy meghallgattak.  
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„Akkor is ápold a virágot, ha az nem ápol téged.  
De amíg élsz, reméld...“ 

(Kertész-Kaktusz Kata) 

 

Az előadó innovációs neve: aloemrA yssékytiP 

 

A nebáncsvirág (pistikevirág) társadalmi 

nevelése 

 
 

Tisztelt Hallgatóim! 

 

 

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai konferenciánkon. Nagy megtiszteltetés 

számomra, hogy egy egyedülálló kísérlet tapasztalatait oszthatom meg önökkel. 

Prezentációm címe: A nebáncsvirág (pistikevirág) társadalmi nevelése. 

Kérem az első képet. Ez a gyönyörű nebáncsvirág a 63. kerület 4-es számú álta-

lános iskolájának 3. b osztályában található, és azért ilyen szép, mert a lelkes tanu-

lók, szervezett és rendszeres munkával elvégezték testi, talaji és lelki gondozását. A 

pistikevirág pedig ilyen gyönyörű képpel jelezte vissza, hogy elégedett a gyerekek 

gondozásával.  

A nebáncsvirág (Impatiens) vagy hétköznapi nevén pistike a nebáncsvirágfélék 

(Balsaminaceae) családjába tartozó virágzó növény. Kis színes virágai vidámmá 

varázsolják a környezetünket, tavasztól egészen szeptember végéig virít.  

Az osztályommal végzett kísérlet lényege az, hogy megszabadítsuk a ne-

báncsvirágot a gátlásaitól, a szomorúságtól, a gyötrelemtől, és életében bekövet-

kezzék az elégedettség, a boldogság állapota. Amikor a továbbiakban nebáncsvirá-

got említek, akkor mindig a növény hátrányos helyzetére gondolok, a pistikevirág 

nevet pedig pozitív értelemben használom majd. 

Abból a célból, hogy ez a pistikevirág ki tudja fejezni elégedettségét, több bizott-

ságot alapítottunk, mindegyik vezetője egy Istvánka, azaz Pistike lett.  

 

Ezek a bizottságok az alábbiak: 

 

1. Talajtani bizottság (3 fő).  

2. Folyadék-utánpótlási bizottság (10 fő).  

3. Virágszín-ellenőrző bizottság (5 fő).  

4. Napfényért felelős bizottság (7 fő).  

5. Árnyékért felelős bizottság (5 fő).  

6.  Páratartalomért felelős bizottság (4 fő). 
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Kérem a második képet. Itt láthatók a bizottságok, azok vezetői, helyettesei és 

tagjai. (Az egyik Pistike sajnos hunyorog, mert éppen a szemébe süt a nap.) Most 

ismerkedjünk meg közelebbről a nebáncsvirággal mint szomorkodó, gátlásos nö-

vénnyel, virággal, vagyis a kísérlet alanyával és céljával.  

 

• Növény típusa: évelő, hazánkban egynyári virágágyi vagy balkonnö-

vényként tartható. Amint korábbi képünkön látható volt, osztályteremben is 

kiválóan érzi magát, ha bensőségesen és hozzáértően gondozzák, nevelik. 

Igen, társadalmi, közösségi nevelésben kell részesülnie, hogy virágainak szí-

ne, illata és anyaga maximálisan megfeleljen az előírt szabványnak. 

• Leírás: puha szövetű, kedves, helyéhez ragaszkodó, csöndes, vissza-

húzódó, mégis hónapokon keresztül folyamatosan virágzik. 

• Származási hely: trópusi Afrika és a 63. kerületi 4-es számú általános 

iskola 3. b osztályának egyik napfényes sarka. 

• Gondozás: víz -, levegő-, tápanyagigényes növény 

• Hőmérséklet: 10-24 °C 

• Páratartalom: Közepes 

• Fényigény: Szereti a napfényt, de a déli tűző napsütéstől óvjuk. 

Előzetesen ezekkel az alapfogalmakkal ismerkedtek meg a bizottság tagjai, majd 

felosztották egymás között a feladatokat. Előtte azonban titkos szavazással eldön-

tötték, milyen közérzetet szeretnének biztosítani a virágnak.  

A következő lehetőségek közül kellett egyet választaniuk.  

 

Közérzeti lehetőségek: 

  

a) a virág legyen elégedett,  

b) a virág legyen kókadt és szomorú,  

c) a virág legyen szép és illatos,  

d) a virág legyen hódító,  

e) a virág legyen száraz.  

 

Legtöbben azt választották, hogy a virág legyen elégedett, alkategóriának pedig 

azt, hogy legyen kókadt. Ez nyilván azért történt így, mert előre nem lehetett tudni, 

hogyan fogadja el a nebáncsvirág a közösségi nevelés alapelveit. 

A bizottság tagjai vezetőinek irányításával hetente egyszer jól megöntözték a ta-

lajt, biztosították a napfényes és az árnyékos órákat, a megfelelő páratartalmat, va-

lamint a kamerás megfigyelést. Az első héten nem történt rendkívüli esemény. A 

második héten már akadtak problémák, de ezeket a bizottság tagjai elhárították, 

mert jól elsajátították az alapvető szabályokat. 

Köztudomású, hogy a nebáncsvirág dézsás növényként is mutatós. A nedves, jó 

vízgazdálkodású, nem pangó vizes talajt és a félárnyékot kedveli. Elviseli a napos 

helyeket is, ha megfelelően akklimatizálódik. Ebből adódott egy kis konfrontáció a 
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növénnyel, mert elkezdett kókadni. Összeült minden bizottság, és hosszas, ellent-

mondásokkal tarkított ülés után többségi szavazattal ítéletet hozott. Büntetésül pan-

gó vizessé alakították át a talajt, ami egy héten belül javulást idézett elő. Ez azért 

következett be, mert a bizottság tagjai nem kapituláltak, valamint a pistikevirág és a 

bizottság tagjai között kapacitív kölcsönhatáson alapuló érzelmi viszony jött létre. 

A pszichodinamikai lelki hatás és a cselekvések kölcsönhatása pozitív görbét 

eredményezett, és ez a kivetített dián is látható. 

Ezt írja elő a nevelési és fegyelmezési útmutató: 

„Hetente egyszer jól öntözzük meg, ez különösen a hőmérséklet emelkedésével 

fontos, ilyenkor növeljük az öntözővíz mennyiségét. Dézsába ültetve napi rendsze-

ressége kell öntözni. Kétszer tápoldatozhatjuk, egyszer a szezon kezdetén és egy-

szer a szezon közepén.”  

Kezdetben problémát okozott az, hogy mit jelent a szezon eleje, de a bizottság 

tagjai hosszú éjszakákba nyúló üléseik során mégis eldöntötték, hogy a szezon ele-

jét április 1-jei dátummal kell rögzíteni.  

A virágszín-ellenőrző bizottság július 12-én, kedden, 11 óra 50 perckor megálla-

pította, hogy a nebáncsvirág kis szirmainak színe elhalványodott, és arra a követ-

keztetésre jutott, hogy veszélybe kerülhet az éves virágtermelés. Mindezt azonban a 

pistikevirág számlájára írták, vagyis ő maga volt a felelős. Ezt ismét rendszabá-

lyozni kellett. Másfél-két napig nem kapott újabb folyadékot, és látszólag ez a hi-

ány megviselte. Aztán a bizottság tagjai ismét kölcsönhatásba léptek a gyökerekkel, 

és másfélszeres folyadékkal ajándékozták meg. Ez a döntés ismét helyesnek bizo-

nyult, mert a növény alkalmazkodott ehhez a nevelési módhoz is. 

A nebáncsvirág elnyílt virágait nem szükséges lecsipkednünk. Az elnyílt, elher-

vadt virágokat a növény magától ledobja és szakadatlanul folytatja a virágzást a 

teljes idény alatt. Sajnos ezt nem minden nebáncsvirág tudja. A mi kísérleti ala-

nyunk sajnálatos módon néhány napig megtartotta kókadt virágait. Ismét rendsza-

bályozást kellett foganatosítanunk, hogy a növényből kiűzzük a letargia állapotát. 

A bizottság tagjai úgy határoztak, hogy két napig teljes árnyékban hagyják a pisti-

kevirágot. Ennek következtében nem hatalmasodott el rajta a pesszimizmus, a 

glikolízis és a paralexia, hanem halott virágainak ledobásával jelezte, hogy meg 

akar változni. Innentől kezdve ismét normális bánásmódban, vagyis bipoláris neve-

lésben részesült. 

Szeretném felhívni konferenciánk tagjainak figyelmét arra, hogy a negyedik na-

pon, amely teljes egészében a kézzel fogható tapasztalatok napja lesz, meglátogat-

hatják kísérleti osztályunkat a 63. kerület 4-es számú általános iskolában.  

Tisztelettel és szeretettel vár mindenkit a 3. b osztály és a dézsába ültetett ne-

báncsvirágja.  
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„Eszébe jut, kotkodákol – írta Petőfi Sándor, 

 mert tudta, hogy édesanyja tyúkjának van esze.” 
(Egy verselemző) 

 

Az előadó innovációs neve: béreV  aziL 
 

Hrúz Máriának (1791-1849) Petőfi Sándor 

édesanyjának a tyúkja 
 

Áltudományos, álirodalmi verselemzés 

 

Nem mindenki számára közismert az a tény, hogy Hrúz Mária, Petőfi édesanyja 

férjhezmenetele előtt mosónőként és cselédként dolgozott. Nem lehet tudni, hogy a 

nevezetes tyúkanyó mikor kelt ki a tojásból, de az biztos, hogy fia találkozott vele, 

mert a verset 1848 februárjában írta, nyilván akkor, amikor otthon tartózkodott.  

A kivetítőn látható a költemény, amelyet az ismert női gépi hang mond el. 

 

Ej mi a kő! tyúkanyó, kend 

A szobában lakik itt bent? 

Lám, csak jó az isten, jót ád, 

Hogy fölvitte a kend dolgát! 

Itt szaladgál föl és alá, 

Még a ládára is fölszáll, 

Eszébe jut, kotkodákol, 

S nem verik ki a szobábol. 

Dehogy verik, dehogy verik! 

Mint a galambot etetik, 

Válogat a kendermagban, 

A kiskirály sem él jobban. 

Ezért aztán, tyúkanyó, hát 

Jól megbecsűlje kend magát, 

Iparkodjék, ne legyen ám 

Tojás szűkében az anyám. – 

Morzsa kutyánk, hegyezd füled, 

Hadd beszélek mostan veled, 

Régi cseléd vagy a háznál, 

Mindig emberűl szolgáltál, 
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Ezután is jó légy, Morzsa, 

Kedvet ne kapj a tyúkhusra, 

Élj a tyúkkal barátságba’... 

Anyám egyetlen jószága. 

(Vác, 1848. február.) 

 

Petőfinek nem célja, hogy részletesen bemutassa Hrúz Mária tyúkját, amely a 

bankiva tyúk háziasított változata. Azt sem taglalja, hogy az ilyen jószág eredetileg 

Jáva és a szomszédos (Szumatra, Timon stb.) szigeteken honos, onnan terjedt szét a 

világ minden részébe. Bizonyára hajókon hozták be, aztán nemesítették, és arra is 

megtanították, hogy a gazdájuk ne legyen tojás szűkében.  

Hrúz Mária szlovák anyanyelvű volt, a magyar nyelv használatára csak asszony-

korában tért át. Arany János emlékezete szerint „nem mindig ejtette tisztán a ma-

gyar szót, de folyvást beszélte”. Édesapja Petrovics István (1791–1849) mészáros 

mester, felvidéki szlovák családból származott, de magyarnak vallotta magát.  

Nos, a félreértés elkerülése végett a költő a 19. században a magyar falvakban 

honos, tyúkoknak szóló, tréfás magyar köszöntéssel indítja a verset (Ej mi a kő…). 

A baromfi valószínűleg nem válaszol, mert akkor a költő a kotkodát idézte volna. 

És itt, zárójelben állapítsunk meg egy furcsaságot. A tyúk nem lehet baromfi, vagy-

is fiú, hiszen nőstény módjára tojik. Sajnos a régi magyar nyelvünk sem volt mindig 

tiszta és egyértelmű, hát még most, amikor a baromfiak és a barom fiúk között leg-

alább négy évszaknyi különbség van. Zárójel bezárva. 

Egyes verselemzők szerint Hrúz Mária tyúkja mégis visszaköszön a költőnek: 

  

Eszébe jut, kotkodákol, 

S nem verik ki a szobábol. 

 

Ezen üdvözlés közben a tojó már a helyet keresi; azt a helyet, ahol életet adhat 

egy hatalmas tojásnak, amelynek héját három hét múlva kivájja egy kiscsibe, vagy 

addig bármikor belsejét feláldozva, sárgáját és fehérjét valamilyen ételbe önti. A 

költő azonban nem foglalkozik ilyen apró részletekkel. Ehelyett elmondja, hogy a 

szóban forgó tyúkot nem szokták verni, mert szorgosan dolgozik egész nap: válo-

gatja a kendermagot. Sokkal jobban és pontosabban, mint az a kiskirály, aki a tyúk 

helyett a galambokat eteti. 

Válogat a kendermagban, 

A kiskirály sem él jobban. 

 

A kendermag válogatásának jutalma nem marad el. Cserébe Hrúz Mária tyúkja 

tojásokkal ajándékozza meg a ház asszonyát. Vajon mi volt előbb? A tyúk vagy a 

tojás? E kérdés megválaszolása igen messzire vezetne minket, ezért maradjunk in-

kább a tyúk közelében.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlovákok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
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Ezt követően a költő útmutatásokat ad a kotkodácsoló tyúkanyónak: 

 

Ezért aztán, tyúkanyó, hát 

Jól megbecsűlje kend magát, 

Iparkodjék, ne legyen ám 

Tojás szűkében az anyám.  

 

(Eredeti helyesírással) 

 

A költő kedves emberi hangon fordul édesanyja tyúkja felé. Szeretete jeléül régi-

esen, magázódva kéri, hogy legalább annyira becsülje meg magát, mint ahogyan 

Petőfi Sándor tiszteli őt. Önhatalmúan megadja neki az iparűzési (vállalkozói) en-

gedélyt, hiszen akkortájban még hazánk szűkében volt az önkormányzatban dolgo-

zó jegyzőnek vagy az iparkamarának. Petőfi a tyúktól elvárja, hogy kiváltságos 

helyzetét átérezze, és sok tojással méltányolja.  

A két utolsó versszak Morzsa kutyának állít emléket. És itt álljunk fel egy perc-

re. Adózzunk emlékének; természetesen Hrúz Mária tyúkjára is méltósággal és 

nagy tisztelettel, néma főhajtással emlékezzünk.  

A költő nem részletezi meddig él egy tyúk vagy egy kutya általában a 19. szá-

zadban. Azóta majdnem kétszáz év telt el, sem a kutyus, sem a tyúkanyó poraira 

nem bukkantak a régészek. Rossznyelvek szerint a jól tojó tyúkot utolsó tojásáig 

kihasználták, így tették tönkre a tojáskészítő automatáját, majd érdemei elismerése 

mellett a család főtt vagy rántott tetemét elfogyasztotta. Ettől azonban 1848 febru-

árjában a Petőfi család és a tyúkanyó még nagyon távol volt. A legtöbb forrás sze-

rint a tyúkok általában 6-8 évig élnek, ha nem eszik meg őket. 

A költemény egy 1848-as februári családi jelenetet ábrázol, ezért biztosan kije-

lenthető, hogy Hrúz Mária tyúkja túlélte Petőfi Sándort, a legnagyobb magyar köl-

tőnket. 

Íme az utolsó két versszak: 

Morzsa kutyánk, hegyezd füled, 

Hadd beszélek mostan veled, 

Régi cseléd vagy a háznál, 

Mindig emberűl szolgáltál, 

Ezután is jó légy, Morzsa, 

Kedvet ne kapj a tyúkhusra, 

Élj a tyúkkal barátságba’... 

Anyám egyetlen jószága. 

(Eredeti helyesírással) 
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Egyes amerikai tyúk- és kutyakutatók szerint (a nevüket nem említem, mert mél-

tatlanok erre) Petőfi a kendermagos tyúkkal és a fekete színű pulival rasszista mó-

don bánik, mert a tyúknak főleg a tojásbőségét értékeli és érzékeli, míg Morzsához 

legalább olyan értelmesen fordul, ahogyan egy görényhez vagy egy borzhoz szokás 

tyúktiltás esetén. Arról nem is beszélve, hogy a kutya szolgálatát az emberhez ha-

sonlítja, míg a tyúk csak a kotkodáláshoz, a tojáshoz és a kendermag-válogatáshoz 

ért. Természetesen ezekkel a tudományos nézetekkel nem érthetünk egyet. Az utol-

só sor („anyám egyetlen jószága”) nem vonatkozhat a vers második felében meg-

szólított Morzsa kutyára, csakis a tyúkra. Ezzel Petőfi tudatni akarta az olvasóval: 

nem egy hagyományos, idillikus falusi képet ábrázol éppen, hanem azt közli, szülei 

oly szegénységben élnek, hogy falusi udvaruknak egyetlen – és ezért még a kutya 

által is megbecsülendő – haszonállata a nevezett tyúk, aminek helyzeténél fogva 

több minden megengedett, mint egy átlagos tyúknak: még a szobában lévő ládára is 

felszállhat. Sajnos a tulipános ládáról, annak tartalmáról sem festményt, sem fotót 

nem készítettek. Ebből is következik, hogy az utókorra ezen a téren is fontos fel-

adat hárul.  

a) El kell készíteni a láda pontos másolatát, rajta Petőfi Sándor édesanyjának, 

Hrúz Máriának a tyúkjával. 

b) Továbbra is kutatni kell a tyúkanyó és Morzsa kutya poraira utaló 

mikroszkopikus kutatásokat. 

c) Korabeli házban, korabeli tyúkkal és ládával, kutyával szemléletesen be kell 

mutatni a kisiskolásoknak a költeményben lefestett idilli képet. 

d) El kell érni, hogy minden családban növekedjen az egy főre jutó 

tojásfogyasztás. 

e) Versenyfutás az idővel – ez lehetne a címe annak az emlékversenynek, 

amelyen külön pályán tyúkok és kutyák futnának Kiskőrösről Nagykőrösre.  



 
 

Salga Attila: Innovatív áltudományok 
Az áltudományos kutatás megújításának szürrealista konferenciája 

 

 18 

„Az agyrémet nem lehet megállítani. Rémesen terjed,  
és mindenki agyát megfertőzheti.  

Kétszer két rém már négyet alkot, és ez vészesen sok.“  
(Egy pszichiáter emlékirataiból) 

 

 

Az előadó innovációs neve: rázáL kilsoriP 

 

Az agyrém mindennapos továbbképzése és 

 megállítása 
 

Tisztelt Kollégák!  

 

Ki ne hallott volna már hónapokon át kísértő agyrémről, annak kis és nagy test-

véreiről, amelyek az álmatlanságot és a letargiát okozzák. Sajnos még senki sem 

gondolt arra, hogy ezeket a negatív energia kupacokat (nem akarom csúnyább szó-

val illetni őket!) fel kellene világosítani arról, hogy ők valójában agyrémek, mert 

ennek nincsenek tudatában. 

Továbbképzésem lényege az, hogy minden nap szisztematikusan tanítani, for-

málni kell székhelyüket, vagyis az agyunkat annak érdekében, hogy előbb-utóbb, 

de főleg minél előbb száműzzék ezeket a kupacokat.  

Előadásom megkezdése előtt legalább egy órával asszisztenseim kiosztottak 

Önöknek egy lapot, amelyen első, sőt a tizedik olvasásra is úgy tűnik, hogy nincs 

benne logika. Igen, és Önök is rájöttek már, hogy akkor logika helyett az agyrém 

írta tele a papírt. Kivetítem ennek a szórólapnak egy kis részét. Íme, ezt olvashat-

juk: 

 

abszolút 

asztal 24 

cipőbojt 2 

elmegyek, de visszajövök 30 

kalamajka 0 

leereszkedtem 6 

levendulát szagoltam 3 

levitézlett az árnyékom 3 

logika mínusz logika egyenlő nullával 

lökőhullám 

Piroska és a hangyák 876 

ruhátlan és cipőtlen = cipőtlen és ruhátlan 32 

 

Ezek a sorok és kupacok alkalmasak arra, hogy értelmezésükkel, ismétlésükkel 

elérjük a célunkat. Mondjunk három kifejezést: abszolút rossz, abszolút jó, abszolút 

nem jó. Számoljuk meg egy nagyobb helyiségben az asztalokat. Ha kevesebb van, 
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mint 24, akkor a másik teremből hozzunk át néhányat és ismét számoljuk meg. Ve-

gyük számba mindaddig, amíg biztosak nem leszünk benne, hogy a teremben 24 

asztal van. Cipőnkre ragasszunk bojtot; a balra és a jobbra is. Legalább öt percig 

gyönyörködjünk benne. Elmegyek, de visszajövök – a 30-as mennyiséget nem na-

ponta, hanem havonta kell teljesíteni. Ne csináljunk kalamajkát, a nulla ezt jelenti. 

Naponta legalább hatszor ereszkedjünk le valamilyen lejtőn, menjünk le a lépcsőn, 

de sohasem ereszkedjünk le a kocsmázók szintjére. Vegyünk a boltban levendula 

illatosítót, és naponta háromszor fújjunk ki belőle, és szagolgassuk szorgalmasan. 

Keressük meg az árnyékunkat, és figyeljük meg, mikor és hol tűnik el. Jegyezzük 

fel az adatokat a naplónkba. 

Logika mínusz logika egyenlő nullával. Az agyrém főleg ettől az axiómától szo-

kott kimenekülni az erkélyre, ahonnan egyetlen jól irányzott lökéssel tökéletesen 

elkészítjük a hulláját (vö. lökő + hullám, hullád, hullája). A Piroska és a farkas 

ismert nemzetközi mesében a legújabb kutatások szerint Piroska az őzlábgomba 

tövében 876 hangyát számlált össze, holott az iskolában még csak 788-ig tanultak 

számolni. A két szám közötti különbséget az agyrém nem tudja elviselni, ezért zúg 

a feje, és elmegy másoknak rémlátomást okozni. Természetesen ruhátlanul és ci-

pőtlenül, mert az agyrémek továbbképzésében ez az előírás. Számukra ez rendkívül 

előnytelen, mert illetlenül érzik magukat, és felfázhat a mezítlábuk.    

Nézzük tovább az anti agyrémellenes példákat. 

Olvashatják a kivetítőn is: 

 

Ez a pálinka öt órán át hat (6).  

 

Természetesen helyesen úgy kell mondani és írni, hogy öt órán át öt, hiszen ma-

tematikailag így lesz pontos. Az agyrémeknek nincs logikájuk, de tudnak számolni, 

ezért az öt óráig hat (6) téves matematikai művelettel az őrületbe lehet kergetni 

őket.  

Előadásom címében az agyrémek továbbképzése szerepel, és láthatjuk, hogy így 

is lehet, sőt kell őket képezni pusztulásuk elérése érdekében. 

Végül még egy fontos megjegyzést szeretnék tenni. Bármilyen módszerrel, de 

igyekezzünk kalibrálni agyrémeinket, hogy megfelelő kódok előállításával minél 

előbb – lehetőleg még a megszületésük előtt – meg tudjuk őket semmisíteni. Ehhez 

kívánok Önöknek sok sikert, sok türelmet, megfelelő tudást. Minden körülmények 

között kerüljék el az agyrémek és saját maguk haláltusáját.   
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„Az észgazdaság karbantartásának GDP-je  
rohamos tempóban fejlődik. Hamarosan elérjük  

a célunkat: a karbantartás majd megelőzi az észgazdaságot.“ 
 (Egy GDP-szakértő vallomásából) 

 

 

Az előadó innovációs neve: alleirbaG  zéneK 

 

Az észgazdaság karbantartásának 

különleges módszerei, különös tekintettel az 

igazságra és a hamisságra 

 
 

Előadásom célja: a legújabb kutatási eredmények bemutatása, alkalmazása az 

észgazdaságban. Köztudomású, hogy ezzel a tömör fogalommal jelöljük az emberi 

gondolkodás minden elemét, amely de facto vagy de jure létre tud hozni reális 

tárgyakat, eszközöket, személyeket, illetve képes megosztani másokkal, annak 

hasznát és kárát többletköltséggel együtt fedezni, nyilvántartani, feldolgozni, 

átdolgozni és újra rendszerezni. Ennek a hatalmas, szűnni nem akaró emberi 

tevékenységnek a gépi, online és digitális változatát szokás észkombájnnak is 

nevezni. 

Az alkalmazott és az alkalmazatlan áltudomány valamennyi szegmensével 

találkozhatunk az észgazdaságban, amely nélkül az emberi gondolkodás, a valós és 

valótlan világ, a kiadás és a bevétel nem létezhetne egy és ugyanazon tételben. 

Egyes pszeudo-tudományos gondolkodók sajnálatos módon igyekeznek privatizálni 

az észgazdálkodás számos elemét és eszközét, holott ezek kollektív, kommunális, 

társadalmi megnyilvánulások. Az ilyen, önmagukat tudósoknak kikiáltó 

embercsalád a Tok família, hiszen közismertté vált már, hogy lop-Tok, csal-Tok, 

hazud-Tok (és náluk van a szemüveg-Tok is). Ők azok, akik a viszonyítás 

karbantartott fogalmaival szemben az iszonyítás karbantarthatatlan formáit 

alkalmazzák, miközben – ha az Üllői úton járnak – végestelen végig radírozzák az 

aszfaltot, mert túl feketének találják. Mondanom se kell, hogy ezzel a módszerrel is 

kifejezik iszonyatosan primitív észgazdasági együtthatójukat.  

Az igazi észgazdaság képviselői mindent felvállalnak függetlenül attól a ténytől, 

hogy a tény igaz vagy hamis. Csak úgy lehet ezt a metodológiát karbantartani, ha 

nem ülünk fel minden kisded filléres játéknak, például pazarol-Tok, meghal-Tok 

vagy éppen ablak-Tok. Karbantartás közben meg kell osztanunk a radírt az erre 

rászorulókkal. Ez a megosztás történhet telefonon, körben járva, két kézzel vagy 

csak teoretikusan. Ha nem újítjuk meg áltudományos erőinket, és mindig csak egy, 

vagyis az Üllői út radírozásáról beszélünk, akkor esetleg valamilyen konferencián 

képesek lesznek megróni, elmarasztalni minket, holott az ilyen cselekedet nem 

alapulhatna valós feltételezésen.  
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Most elmesélem egy ma reggeli kalandomat. Ahogyan fél nyolc után néhány 

perccel beléptem az épület kapuján, azonnal megjelent a rendész, és udvariasan 

megkérdezte, hová megyek. Mondtam, hogy a konferenciára. „Á, konferenciáz-

Tok” – jegyezte meg nyeglén. Ebből is látható, hogy miközben a közösségi 

észgazdaságról és az észgazdálkodásról tartok előadást, az önmagát 

rendkedvelőnek maszkírozó Tok család álrendész tagja máris ott áll a bejáratnál, én 

pedig retteghetek, hogy most megaláz-Tok vagy végiggázol-Tok rajtam.  

Akik járatosak e témában, azok bizonyára olvasták W. H. Burkley amerikai 

kutató tanulmányait, amelyek visszatérő eleme ez a bizonyos rögzítési pont, 

amelynek mindenki számára egyaránt elérhetőnek kell lennie: minden év, minden 

évszak, minden hónap, minden nap minden pillanatában. Ennek érdekében 

javasolja, hogy az észgazdálkodáshoz szükséges anyagokat (pl. laptop, mappa, 

mobil, pénztárca, C-vitamin, gondolkodási képesség, létminimum stb.) hordjuk 

magunkkal.  

Elmesélek egy tegnapi eseményt is, amely szintén velem történt meg. 10 óra 12 

perckor az utcán tartózkodtam, éppen át akartam menni a másik oldalra, ezért 

kerestem egy gyalogátkelőhelyet. A zebrához megközelítőleg 25 másodperc alatt 

értem, majd éppen akkor a lámpa zöldre váltott. Egy gépkocsi (Suzuki Swift) jobbra 

akart kanyarodni, de megállt, és elsőbbséget adott. Amikor egy vonalba értem vele, 

a vezető kihajolt az ablakon, és figyelmeztetett: „Uram, a hátára valaki egy csúnya 

feliratot ragasztott.” Megköszöntem az aktív módon fürkésző kompetenciáját, 

amely ilyen látszólag apróságra is kiterjed. Amint átértem a zebrán, levetettem a 

pulóverem, hogy eltávolítsam a feliratot. Ezt olvastam: „Uram, a hátára nem 

ragasztottam csúnya feliratot.” Ez a két dolog nem esett egybe, és egész nap ezen a 

rejtélyen töprengtem. A megoldás kulcsa abban van, hogy egyes emberek 

észgazdálkodása már denaskite innovatív, és képesek karbantartó javításukat 

transzportálni.  

Ebből teoratíve az is következik, hogy az észgazdálkodás innovatív módja 

transzcendálisan és transzportálisan is megvalósítható. Néhány hónapon belül olyan 

kutatók felkészítésére van szükség, akik az ilyen eredetileg ab ovo képességet meg 

tudják újítani, és így lehetővé válik a csoportos, sőt tömeges, úgynevezett 

amasprotecta észgazdálkodás, amikor számosan számtalan esetben képesek 

lesznek közösségeket prompt befolyásolni úgy, hogy közben innovatíve alig 

használnak fel energiát.  Ennek az új technológiai irányzatnak már ismeretesek a 

terminus technicus-ai, például energiaráta, vetítő sík, négyzetrácsos kocka, amaso 

directa, vunulatív summa, biokereszt, kitekintő vonulat. Számos ilyen és ehhez 

hasonló szakszavunkat kell jelentéssel és tartalommal megtöltenünk az 

elkövetkezendő hónapokban. 

Nagy örömmel ajánlom cégünk kisfilmjét, amely többek között bemutatja ezeket 

a fogalmakat, képi formában teszi mindenki számára tökéletesen elérhetővé, 

feldolgozhatóvá, sőt négyzetrácsos kockák segítségével transzformálhatóvá.  
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 „Az igazság nem meztelen. Mivel annyian  
bemocskolták már, felöltöztették, hogy ne  

lehessen ráismerni.“ 
(Bíró Bírovics Igor főbíró) 

 

 

Az előadó innovációs neve: Ólszál Apmet 

 

Az igazság igazságának felfedezése alapvető 

emberi jog és követelmény 
 

 
Tisztelt Kollégáim! Filozófusok!  

 

 

Nekem biztosították azt a lehetőséget, hogy a mai áltudományos innovatív ismeret-

terjesztő konferencián egy nagyon fontos prejudikatv témában tartsak előadást.  

Városunkban is úton-útfélen óriásplakátok emelkednek, és hirdetik az igazságot. 

Ott, azon a szűk helyen nem lehet megvilágítani ennek a filozófiai felvetésnek 

egyetlen tényét sem, emiatt szántam el magam arra, hogy szűkös időkeretemet fi-

gyelembe véve igyekezzek megválaszolni az ezzel kapcsolatban felmerült és még 

fel nem merült, kérdéseket, innovatív összefüggéseket 

Az igazság igazságtalansága már évszázadok óta foglalkoztatja a tudósokat, de 

csak három hónappal ezelőtt dőlt el véglegesen, hogy az igazság és az igazságtalan-

ság összeférhetetlen eszmehalmazok. Azóta vizsgáljuk az igazság igazságát mint 

filozófiatörténeti alapfogalmat; erre utalnak az útszéli gigantikus plakátok is. Már 

az új, innovációs vizsgálati korszak első napjaiban bebizonyosodott, hogy degene-

rált igazságok, meztelen igazságok és féligazságok nincsenek, és ilyen jelentésüktől 

megfosztott szakkifejezéseket anno csak azok használtak, akik nem voltak tisztában 

az igazság valódi jelentésével, alkalmazásának feltételeivel, és vakon elfogadták a 

kishitűségre kárhoztatott kutatók alliterációit.  

Az igazság azonban győzött, vagyis legyőzte az igazságtalanságot.  

E néhány gondolatébresztő mondat után szeretnék rátérni valódi mondandóm lé-

nyegére, amely vélhetően szintén nagyon sok gondolatot ébreszt majd önökben. 

Ezek az igazság gondolatai, az igazság igazságáról alkotott megállapítások lesznek.  

Eddigi elmélkedésük során bizonyára önökben is felmerült az a gondolat, hon-

nan tudjuk, melyik gondolatot fogadjuk el igazságosnak. Vajon azt, amelyik veze-

téken jut el hozzánk, vagy inkább amellett törjünk lándzsát, amelyiket légből kap-

juk. (Megjegyzés. A zavaros gondolatcsírákkal most nem kívánok foglalkozni. An-

nál inkább nem, mert róluk még nem lehet egyértelműen megállapítani a nemüket, 

korukat és a pártállásukat.)  

Közismert, hogy a vezetékes gondolatot nem lehet és nem szabad azonosítani, 

mert az teljesen akceptált, axiómás, kvalifikáns és vehemens. A vezetés tudata 
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mindenképpen biztonságot ad a vezetékes gondolatnak, szükség esetén irányítja 

vagy annulálja azt. Éppen ezért társadalmunkban a vezetékes gondolatok igazsága 

ugyanúgy előtérbe került, mint az igazság igazsága. Ebből az következik, hogy a 

vezetékes gondolat biztos támpontot, fogódzót nyújt azok számára, akik gondolko-

dás nélkül elfogadják azt. Ezzel szemben a légből kapott gondolat – a komoly fer-

tőtlenítési és konvertálási problémák ellenére is – mindig részigazságokat, féliga-

zságokat tartalmaz, mert a kapacitási együtthatója csak 0,9. Mit kell tennünk abban 

az esetben, ha légből kapunk valamilyen gondolat-igazságot?  

Mrs. Cristyna Hoop elmélete éppen tegnapelőtti keltezésű, amely szerint minden 

légből kapott igazság igazságtalan, erről lehet felismerni. Ennek bizonyítására ele-

gendő megtagadni a befogadását, el kell kerülni a személyes találkozást, és teljesen 

annulálható, ha a kapacitási együtthatóját 0, 1-re redukáljuk. Egyébként a redukció 

önmagában véve is könnyen befolyásolható, ha a 0,1-et elosztjuk 3,14-gyel, vagyis 

a pí (Π) értékével. 

Innovációs transzformációnk során a részekre bontott igazságban megtaláljuk a 

következő partíciókat:  

 

a) első, b) második és c) harmadik. 

 

Az elsőben kaptak helyet a következő átlátható értékek – 1,0–1,99, a másodikba 

2,0–2,9 közötti igazságokat soroltuk, a harmadikba a 3,0-3,9 közötti igazságok ke-

rültek. Transzparenciájukat az biztosítja, hogy az egyes határértékek közé kis kötő-

jelet írunk, amely a kettő közötti tartomány értékét helyettesíti. Antipatikus patiku-

sok és egyéb álfilozófusok véleményével ellentétben ez a rendszer megdönthetet-

len, mert abszolút megbízható, ellenáll az időnek és a meggyőzhetőségnek.  

PhD. L. Parker professzor, a jogtitkok kiváló ismerője bebizonyította az Igazság 

halhatatlansága című könyvében, hogy az előbb említett egyes, kettes és hármas 

partíció nem alkalmi, nem ideiglenes, nem ideiglenesen odavetett együtthatók soro-

zata, hanem egy 1,0-tól 3,9-ig terjedő skálán ábrázolható, logikailag evidens, kőbe-

vájt axiómának a talapzata. 

Szintén Parker professzor áltudományos kutatásaiból tudjuk, hogy az igazság 

igazságának szó szerinti értelmezése szerint vannak:  

 

a) szótlan,  

b) kifejezett igazságok,  

c) elhallgatott igazságok.  

 

Az első, vagyis az a) és az utolsó, vagyis a c) elnyomása (érdektelenítése) okán 

csak igazságtalan formában fordul elő, ezért – az egyértelmű demokrácia érvénye-

sítése miatt – egyes országokban kizárólag jobbról balra és balról jobbra kifejezett 

igazságokkal találkozhatunk. Ilyenkor a b) pontban megjelölt kifejezett igazságok 

amplitúdóját kézi vezérlésű műszertesttel próbálják mérni, de összehasonlítási alap 

hiányában semmilyen következtetésre nem jutnak.  
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Az igazság igazságának tartalom szerinti csoportjához tartozik:  

 

a) a meztelen igazság,  

b) az elhallgatott igazság,  

c) a lehallgatott igazság. 

  

A meztelen igazság pőre, lecsupaszított volta mindenkiben azt a képzetet kelti, 

hogy átlátszó, egyértelmű, kitapogatható, világos, egyértelmű és megcáfolhatatlan. 

Ezen a látszaton mindenképpen túl kell lépnünk, mert ez az igazság igazsága, enél-

kül pedig részrehajlás lehetséges. Ha pedig ez így van, vagy így lenne, akkor már 

elhallgatott igazságról van/lenne szó. Ez pedig már a b) variáns.  

Lehallgatott igazságról akkor beszélünk, ha tudatosan vagy teljesen tudattalanul 

hallunk valamit egy konkrét igazságról. Ha viszont információ hiányában valamit 

elhallgatunk, akkor evidens, hogy ezt az igazságot nem tudják lehallgatni. 

Az igazság igazságának felfedezése azért is alapvető emberi jogunk, mert ennek 

megjelenítése nélkül csak vakon tapogatózhatunk.  

Ha a törvényességi vakság képletét adatokkal töltjük fel, akkor kiderül:  

 

a = 3,23, b = 4,12, c = b + d, w1 értéke 6,72 

 

Ezt látjuk most a kivetítőn, ahol a matematikai és geometriai együttható számát 

is olvashatjuk. Ennek értéke 0,98. Ez pedig azt jelenti, hogy az igazság minden 

esetben csak 0,98 egységnyi, és ez kevés. A törvényes igazság igazsága ugyanis 

mindig egy egész. A törvényességi vakság (0,98) helyett tehát mindig az igazság 

igazságát kell képviselnünk, és ez 1,00-val egyenlő. 

Ami az igazság igazságának naturális továbbfejlesztését illeti, tudnunk kell, hogy 

a fentebb említett 1,00-s együttható 10,00-s szorzója jelentősen biztosítja az inno-

vációs és technológiai előremutató útvonal hatalmas kilométerköveit. Négyzet-

gyökvonással és egyéb kivonásos műveletekkel a jövőben csak a balga kísérletezik 

majd, mert a négyzetre emelés sokkal energikusabb szervezettebb és hatékonyabb 

módszer az igazság igazságának elmélyítése céljából.   

Egyes országokban óriási presztízsharc folyik az igazság magjának megszerzése 

érdekében, vagyis az igazság igazságáért. Ha a társadalmi formulába tetszőleges 

számokat írunk be, akkor is axiómát kapunk, ha szándékunk teljesen más volt. En-

nek az az áltudományos oka, hogy az axióma együtthatója mindenféle valós ráhatás 

ellenére változatlan marad.  

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy nagy megtiszteltetés volt számomra ez 

az előadás, amelyet – tisztelt tudóstársaim – nagy figyelemmel hallgattak végig. Ez 

arra enged következtetni, hogy áltudományos tevékenységük során a jövőben önök 

csak innovatív módon foglalkoznak majd az igazság igazságával, és ezzel biztosít-

ják, hogy a társadalmi élet valamennyi területén és kampuszán ez az új fogalom 

legyen a mérvadó, a törvényes érdekeket képviselő jövőbeli indexünk. 
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    „A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék.  

Te nem vagy víz, mert van szagod, igaz néha  
színtelen vagy. és ízetlen tréfáid vannak.  

De ettől még nem leszel víz.“ 
(Akvatikus Leonárd vízszerelő és kazánkovács) 

 

Az előadó innovációs neve:   Ecniv Bmalag 

 

Az innovációs víz (H2O) térhódításának 

szükségességéről és hasznáról 
 
 

Tisztelt Hallgatóim!  

 

 

A víz az egyik legfontosabb erőforrásunk, mert nélküle nem létezhetne ember, állat, 

növény, család és társadalom. Eddig azonban szimpla folyadékként használtuk, 

amely színtelen, szagtalan liquidum. A legújabb hazai kutatások szerint a H2O 

noncolor és nonforma tulajdonsága évmilliók óta nem változott, kivéve a szennyvíz 

esetét, amely most nem tartozik vizsgálódásunk körébe. Kognitíve szólva a magyar 

szakemberek eddig a víznek a tradicionális felhasználásával foglalkoztak, és elke-

rülték az innovatív (innovációs) víz alkalmazásának eseteit.  

Társadalmunkban egyre jobban erősödik az az igény, hogy natur-sciencálisan bi-

zonyítást nyerjen az aqua-kutatásban a poszttradicionális léptéknövelés és színvo-

nal-emelkedés. Ennek érdekében a közelmúltban teamünk számos kísérletet vég-

zett. Látványos műsort láthattak a tévénézők is az Innovációs Víz Éjszakáján (IVÉ), 

amikor többek között bemutattuk, hogyan alakul át a H2O úgy, hogy ne csak liquid 

innivalót biztosítson, hanem szilárd vagy cseppfolyós ételeket képezzen számunk-

ra. 

Kutatócsoportunkban már alapvető, vagyis rutinos eljárásnak számít az innová-

ciós víz és kávé granulátum elegyítése. A scienciális KgrO (vagyis kávé granulá-

tum liquid oxigén molekulákkal) a maximálisan fenntartható atompályán diffun-

dálva oldatot alkot a fő és a periférikus H2O hidrogén és oxigén molekuláival, 

amely eredményeképpen cseppfolyós kávéoldat szabadul fel a pohárban vagy a fő-

zőben. Amint a kivetítőn látható, a neoaqua szerkezeti képletének kávéoldati tran-

formációját be kell szorozni a diffuzív neotömeggel, majd az eredményt el kell osz-

tani a 2 x 4-es együtthatóval, végül az így kapott számból négyzetgyököt kell von-

ni.  

Kollégáim évek óta foglalkoznak a neovíz molekuláival és atomjaival, amelyek 

szilárd anyagokban nem tudnak diffundálni. Például paprikás burgonya előállítása 

esetén a H2O komponensei nem tudják szétoszlatni a burgonya anyagát (oroszul: 

картофель, németül: die Kartoffel, angolul: potato, franciául: pomme de tere, ola-

https://dictzone.com/orosz-magyar-szotar/картофель
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szul: pomo di terra, spanyolul: Solanum tuberosum, eszperantóul: terpomo, lengye-

lül: ziemniaki, finnül: peruma), így a vizet nem lehet diszpergáló közegnek, die 

Kartofelt pedig diszpergált anyagnak nevezni. Oscillomikroszkópos vizsgálatok 

során azonban kimutattuk, hogy a fűszerek (paprika, bors, só, porrá őrölt kömény-

mag) és a neoaqua – hosszabb ideig kitett hőhatás következtében – egymással tel-

jes kölcsönhatásba lépnek, és legalább 90 százalékban elegyednek. Ebből az követ-

kezik, hogy többfázisú diszperz rendszert alkottunk, s mindezt jelentéktelen anyagi 

befektetés nélkül.    

A víznek két fajtája van:  

 

a) tradicionális,  

b) neovíz.  

 

Minden tradicionális víz lehet:  

 

a) hasznos, 

b) haszontalan.  

 

Például a sivatagi eső vagy a csendes eső hasznos, az árvíz és a felhőszakadás 

káros – ezek következtében az emberekben és egyéb gazdasági intézményekben 

krónikus víziszony alakul ki. A neovíz csak hasznos lehet, mert szomjat olt, fel-

használható ételek és italok készítésére, elhasználódott testnedveinkkel együtt al-

kalmas trágyázásra, illetve ez biztosítja erőműveink segítségével a neovízi energiát. 

Érdekes, hogy a neovíz már kétezer évvel ezelőtt ismert volt, csak akkor még 

oenvíznek vagy noevíznek nevezték. Ennek az aqua-nak semmi köze Noéhoz, a bor 

istenéhez. (Véletlen egybeesésről van szó.) Maristhotelész szerint a hasznos víz 

molekulái nem tudnak egyesülni a haszontalan víz molekuláival, mert ehhez nincs 

meg a megfelelő ingerenciájuk. Sajnos majdnem kétezer év kellett ahhoz, hogy a 

tudományos szintek mai állása mellett sikerüljön megcáfolni ezt a valószínűleg már 

saját korában is hamis állítást, törvényt és az vizek egyesülésről szóló hamis jog-

rendszert. Köztudomású, hogy a szomjat oltó neovíz és az ártalmas tájfunok által 

felkavart csapadékvíz minden rapszodikus törvény keretét áttörve lendületes módon 

tud egyesülni. Sajnos így sem tudja legyőzni az áradat az ártalmas vizet, de ez a 

tény most nem tartozik vizsgálódásunk témakörébe, mert túlfeszítené előadásom 

kereteit.    

A globális felmelegedés felfalja a növényzetet, kivégzi az állatokat, és megnyo-

morítja az emberiséget. Sajnos már egy olyan fázisába lépett, amikor nem lehet 

visszafordítani, esetleg a hatását még lehet csökkenteni úgy, hogy megpróbáljuk 

elnyújtani, lelassítani. Azért, hogy az emberiség fennmaradhasson bolygónkon, 

mindenkinek ki kell vennie a részét. A globális felmelegedés víztartalékainak, 

vagyis a GFL-nek a biztosítása alapvető tevékenységünkké vált. A mínusz H2O (-

H2O) mindenképpen meg kell akadályoznunk, mert negatívan hat az emberi, állati 

és növényi fajok fenntarthatóságára. Pozitívvá kell változtatnunk mindent magunk 
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körül. Ássunk kutakat a kertekben, az utak mentén. Óvjuk vízforrásainkat, neovize-

inket a gyilkos napsugárzástól. Raktározzunk vizet a flakonunkban, ne dobjuk el a 

műanyag tárolókat. Az ivóvíz biztosításán kívül szükségünk van mosakodó neovíz-

re, öblítő-, takarító és WC-lehúzó neovízre is.  

Kísérletek folynak arra vonatkozóan, hogyan lehet az ivóvizet többfunkciós neo-

vízzé alakítani. Az Amerikai Egyesült Államok egyes részein a teából visszamaradt 

vizet locsolásra használják, a mosás utáni víz kiválóan alkalmas WC-csésze öblíté-

sére, de ugyanezt a szerepet lehet szánni a felmosó víznek vagy a fogmosás után 

keletkező habos víznek is. A többfunkciós neovíz Magyarországon nem biztos, 

hogy ismeretlen, hiszen faluhelyen már évtizedek óta állatokat etetnek a leves ma-

radékkal, nem fürdetik a disznókat dagonyázás után, a záporeső vizét vödrökben, 

hordókban fogják fel, hogy locsolásra, állatok itatására használják fel. Ezt a neo- és 

innovatív tevékenységet lépésről lépésre fokoznunk kell, és át kell adnunk a felada-

tokat az új nemzedékeknek, amelyeket már nem ipszilonnal vagy z betűvel, hanem 

q1-gyel, q2-vel jelölünk majd, jelezvén, hogy innovatív generációkról van szó.  

Az innovatív víz térhódítása földrajzi kiterjesztést is jelent – az Északi-sarktól a 

Déli-sarkig, Kanadától a Kárpátokig, a Fekete-tengertől Washingtonig, Prágától Új-

Zélandig, Kubától Nyíregyházáig, a Római Birodalomtól Lappföldig. Ezt a hatal-

mas térséget és régiókat jól szemlélteti a kivetítőn látható színes térkép. 

 A globális felmelegedés és a termőtalajok elsavasodása jelentősen megnehe-

zíti az ivóvizek (IVO-H2O) és a csapadékvizek (CSAPA-H2O) észszerű tárolását, 

ezért tekintsük fő feladatunknak, és hagyjuk örökül a további alfa, béta generációk 

számára az életnek azt az alapját, amit az innovatív H2O jelent és képvisel.  

Ezen a konferencián egyik legörvendetesebb kötelességemnek azt tartom, hogy 

éppen nekem sikerül felhívnom erre a nemes cselekedetre a jelen lévő professzori 

társadalom képviselőinek figyelmét. Feltétlenül hozzá kell tennem, hogy a globális 

felmelegedés innovációs reprodukálásával sem én, sem az irányításom alá tartozó 

kutatók nem foglalkoznak, ennek okán a globális felmelegedés nem zárhatja ki a 

józan ész megnyilatkozásait. 

Végül a kivetítőn bemutatom, melyik földrajzi kiterjesztésben engedélyezik a 

strandok és fürdők használatát, ahol az ivó- és fürdővizet testünk melegével 

szennyvízzé alakíthatjuk, ezzel is védve és lelassítva környezetünk sajnálatos pusz-

tulását.  

A kivetítőn ez látható: 

 

a) VU3-as körzet,  

b) CYX-es körzet,  

c) KL98-as körzet,  

d) VNM56-os körzet.  

 

Köszönöm figyelmüket.   
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„A hatalmon lévők axiómájának addig van igazsága,  
amíg ki nem húzzák alóluk a talajt.  

Utánuk csak a gazság marad.” 
 (Egy demokrata mondása) 

 

Az előadó innovációs neve:   ilkiciB  tnároL 

 

Napjaink dinamikus innovatív  

realitásának valóságképe 
 

 

Hölgyeim és Uraim! 

 

 

Kezdjük in medias res. A kivetítőn mindennapi életünk valóságos képeit láthatjuk, 

amelyek hétköznapi cselekvéseinket befolyásolják, irányítják, feltételezik. Itt van 

például a Hortobágy mértani közepén álló, műemlékvédelem alatt álló gémeskút. 

Amikor ez a felvétel készült, a teljes népi ihletésű kutat sajnálatos módon rózsaszí-

nűre festették. Azóta természetesen már igazi fára emlékeztető színében pompázik, 

és a felelősöket is megtalálták. Tehenek itatása nélkül nem létezik tej, marhahús és 

fokhagymás borjúsült.  

Most hirtelen a Balaton partján találjuk magunkat, ahol csinos lányok és illedel-

mes fiúk napoznak türelmesen. Itt pihenik ki a munkából idevonszolt fáradalmai-

kat, stresszüket és a megfeszített idegrostjaikat. Ha ennek a félmázsás stressznek az 

oldása nem történne meg ismétlődő cselekvések formájában, akkor az izgalom túl-

pörögne rajtuk, behálózná őket a bágyadtság és a levertség összes hulláma. Ezzel a 

cunamival – tudniillik, ha rájuk zúdulna –, megszűnhetne egy teljes város áramellá-

tása, áru- és szemétszállítása, óvodai és iskolai körzete, sőt a gyógyszerellátása is. 

Ezen a ponton kapcsolódjunk a valóság realitásához, amely a 21. században 

mindig innovatív és dinamikus. A kivetítőn látható kérdőjel szimbolikus értelem-

ben azt a megoldandó problémát jelöli, amelynek lényege következő.  

Ennek megértése miatt egy kicsit menjünk vissza Emmanuel Kant német filozó-

fus nézeteihez, aki 1724 és 1804 között élt, tehát igen régen. Ebből következik, 

hogy elismerte a külvilág objektivitását, tudatunktól független létezését, de hangsú-

lyozta, hogy a valóságot nem tudjuk teljesen megismerni. A 21. század Harmincha-

tok Tanácsának Politikamentes Testülete tavaly módosította anyatörvényének 

345/a-b pontját, amely értelmében a valóságot nem kötelező mindig megismer-

nünk, mert az rajtunk kívül, objektíve is létezik. Ezen értelmezés szerint a reális 

valóság az, amit az egyén kitalál, elképzel, tervez, lerajzol, legépel, adathordozón 

tárol, és mindenáron be akarja bizonyítani, hogy az a valóság reális. 

Ennek a tételnek megfelelően alakultak ki szerte a világban az ún. reális centru-

mok, vagyis az igazság magvainak forrásai. A Harminchatok Tanácsának Politika-

mentes Testülete a közelmúltban összesítette eddigi kutatásainak eredményét. Táb-
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lázatunkban ezeket az adatokat láthatjuk. Ennek a diagramokban történő megjele-

nése a következő szlajdunkon látható. A legnagyobb zöld oszlop az igazság magja-

inak forráskódjában a valóság realitásának maximális erősségét mutatja. A kékes 

színű oszlop a 80 százalékos sugárzási erősséget ábrázolja, a fekete pedig az afrikai 

központok eredményeire utal. 

Úgy tűnhet, hogy a valóság realitása egészen új, vagyis 21. századi keltezésű. 

Ebben ugyan van némi igazság, amennyiben ennek a népszerűvé, reálissá válása 

csak egy-két évtizeddel ezelőtt kezdődött. Valójában azonban a valóság realitásá-

nak kezdetei, objektív csírái már a kőkorszakban léteztek. Sajnos a kőkorszaknak a 

világmindenségben elfoglalt helyét, még nem sikerült pontosan definiálnunk, mert 

sem az ötven fényévvel ezelőtt felbocsátott kínai űrhajó, sem a hatvan fényévvel 

ezelőtt felbocsátott amerikai szonda legénysége nem tért vissza még.  

A kivetítőn látható grafikonon érzékelhető, hogy a zöld, vagyis a száz százalékos 

erősséget ábrázoló oszlop hatása szerint annyi már bizonyos, hogy mindkét űrtest 

megkerülte a neolitikumot, sőt a kínai felvételeket is készített a neolitikum hátolda-

láról. Sajnos ezeknek a képeknek a megérkezéséig még néhány fényévet várnunk 

kell. Az már azonban biztos, hogy a kőkorszak a neolitikummal együtt létezik, léte-

zett és létezni fog. Ebből következik, hogy az igazság, a valóságos realizmus csírái 

ott is előfordulnak. 

Igazságtalan lenne, ha elhallgatnánk olyan jelenségeket, amelyek tudatosan vagy 

tudatunk alatt igyekeznek és igyekeztek elhatárolni egymástól a valóságot és a rea-

litást. A kettő olyan egységet alkot, mint az emberi test és keringési hálózatának 

rendszere, mint a köröm és a szaru, mint H2 és az O, vagyis a víz alkotórészei. Aki 

ezeket az alkotórészeket el akarja idegeníteni egymástól, az kártékony munkát vé-

gez. Mindazt, amit elődeink megállapítottak, kigondoltak, megvalósítottak, rend-

szerbe tettek, afféle hagyomány, amelynek egyetlen szövetét sem szabad megbon-

tanunk, különben elvész a valóság, és egyúttal annak realitása is. 

Előadásomnak nem témája az, hogy ennél negatívabb célzásokat tegyek vagy 

pellengérre állítsam a fejlődés visszahúzó erőit. Már régen bebizonyosodott, hogy 

az ilyen pusztító erők elkorcsosultak és visszahúzódtak a huszadik és a tizenkilen-

cedik századba. Az ilyen szellemek már nem jönnek elő a palackból.  

Nem lenne teljes a reális valóságkép akkor, ha legalább zárójelben nem említe-

nék meg két esetet, amikor mégis (majdnem) visszajött két visszahúzó erő, de több 

szót nem érdemel egyik sem. Tehát, csak ennyire tettem említést róluk. 

Napjainkban a dinamikus innováció valósága és realitása tántoríthatatlanul fejlő-

dik, minden vonatkozásban előre halad, és mutatja az utat annak az evolúciónak, 

amely előttünk áll – ma, holnap, holnapután és 2040. november 20-án reggel is, 

azon a bizonyos ködös délelőttön, amikor emberek milliárdjai kelnek ki az ágyból, 

és belépnek a mindennapok reális valóságába.  

Hasonló pozitív élményeket kívánok mindnyájuknak dinamikus és innovatív jö-

vőnk megvalósulása érdekében.  
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„Az áltudomány fékek és érdekek nélkül  
ösztönösen és tudatosan is működik,  

ha követőire a valódi tudomány árnyéka sem vetül.” 
(Áltudományos Akadémiai szónoklat) 

 

Az előadó innovációs neve:   latnA  ilupalsokáR 

 

Háztáji áltudományos kutatómunka a  

Negyedik fasor utca 5/b-ben 
 

 
Tisztelt Hallgatóim! 

 

 

Reggel hatkor ébredtem, és akkor még nem is gondoltam arra, hogy ma itt fogok 

állni Önök előtt. A szervezők telefonáltak, hogy mégis tartsam meg ezt a mai lét-

számfeletti előadásomat, mert az egyik előadó sajnálatos módon megbetegedett. 

Mivel erre a műveletre már legalább egy hónapja készülök, ezért csak a laptopomat 

és a kabátomat kellett magamhoz vennem. Nagyon előrelátó voltam, és ernyőt is 

hoztam, mert szerintem ma még esni fog. 

A Negyedik fasor utca 5/b-ben a feleségemmel kettesben lakom. Nem vagyok 

amolyan tévénéző fajta, inkább antinikotinista és antialkoholista vagyok. Nem is 

lehetek más, mert a becsületes nevem Rákosfalvi Antal, azaz Anti, tehát már a szü-

leim is valójában nem ivásra, hanem áltudományos háztáji kutatómunkára biztattak 

azzal, hogy Antinak neveztek el. 

Szeretnék Önökkel néhány módszert, ötletet, átalakítást megosztani, hogy Önök 

is hasonlóan cselekedjenek, vagyis innoválják a lakásukat, kertjüket. Tulajdonkép-

pen én a kedves feleségemmel együtt innoválok, mert amíg én végzem a háztáji 

kutatómunkámat, eközben ő mosogat, vasal, vagy a kiskertben kapál helyettem. Itt, 

ezen a helyen is szeretném megköszönni Encikémnek – így szoktam becézni –, azt 

az áldozatos és sokrétű munkát, amit nap mint nap teljesít a Negyedik fasor utca 

5/b-ben. 

 

Közben a kivetítőn a fotókat is tessék figyelni. 

 

1. kép. Itt látható a házunk előoldala, hátoldala, a bal oldala és a jobb oldala. 

Természetesen a tetővel együtt, de azzal most nem foglalkozom. Ezeket a falakat 

meg kellett újítani, ezért a kamrában fel kellett fedeznem a régről maradt oltott me-

szet, vödröt, meszelőt, a terasz melletti kis víztárlóból adtam hozzá szükséges fo-

lyadékmennyiséget, összekevertem, és hat óra alatt kifestettem az összes külső fa-

lat. A hat órából hat alkalommal 10-15 perc szünetet tartottam. Íme tehát, így újí-

tottam fel a falakat. A fotót, amelyen én is látható vagyok, Encike, a feleségem ké-
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szítette. Szerzői jogát fenntartja, tehát a fotó csak itt és most látható, nem terjeszt-

hető, nem másolható. 

2. kép.  Vegyék jól szemügyre ezt a hatalmas tányért, amelyen az elkészült töl-

tött káposzta és töltött paprika együtt szerepel. Mivel Enci a töltött káposztát, én 

pedig a töltött paprikát szeretem, rájöttem, hogy a kettőt együtt tudományosan, te-

hát rövidebb idő alatt, egyetlen fazékban is meg lehet főzni. Az innováció remekül 

sikerült, és ennek bizonyítására készült ez a remek fotó – ínycsiklandó töltött pap-

rikával és még ínycsiklandóbb töltött káposztával. 

3. kép. Az ételek finomságát mi sem bizonyítja jobban, hogy az innováció jól si-

került, a tálca teljesen üres. (A mosogatást kivételesen én végeztem el.) 

4. kép. A tévé előtt ülök, és éppen meccset nézek. Látható, hogy lábaimat nem a 

padlón tartom, hanem ráfektetem egy hokedlire, vagyis felpolcoltam. Ez a módszer 

nemcsak elegánsnak, hanem áltudományosnak is tűnik, hiszen ilyenkor a vénáim, a 

lábizmaim, az ízületeim, sőt a zoknijaim is megpihennek, hogy utána könnyebben 

tarthassák és hordhassák elnyűtt testemet. 

5. kép. Úgy két héttel ezelőtt nagyon savas volt a gyomrom, reflux gyötört, de 

nem köhögtem, nem ettem, nem feküdtem le, mint egy hagyományos ember, ha-

nem melegítettem egy kis vizet, két csapott kanál szódabikarbónát, vagyis nátrium-

karbonátot tettem bele, összekevertem, majd egy hajtásra megittam. Az innováció 

az volt benne, hogy nem borzongtam meg tőle, hanem azt képzeltem, hogy málna-

szörp. Még akkor is, ha nem volt olyan finom. A képen az üres poharat és a bikar-

bóna csomagolását láthatják. Mindenkinek szeretettel ajánlom, ha szeretné innovál-

ni az összes emésztési szervét. 

6. kép. Dinnyét ettem, de a magokat közben kikapartam, és nem nyeltem le. 

Nem azért, mert károsak a szervezetre, hanem azért, hogy meg tudjam újítani őket. 

Ezért elültettem a kertbe. A 6. képen azt látjuk, hogy már elkezdett futni a szára, sőt 

virágzott is. 

7. kép. A kivetítőn fiatalokat látunk, amint a diszkóban ugrálnak, talán táncol-

nak, kiabálnak, hangoskodnak és iddogálnak. Néhány fiatalra, de főleg minden fia-

talra jellemző az ilyen magatartás. Ezt én olyan erkölcsi züllésnek tartom, amelyhez 

hasonló lehet még az utcai zenélés, hangoskodás, kutyaugatás, részegek kurjonga-

tása, kontár utcazenészek közreműködése, egymás anyjának kölcsönös szidása… 

Mindez legyen már egy ódon, talán-igaz-se-volt kultúra alkotórésze, és teremtsünk 

helyette egy értelmes, innovatív, abszolút zavartalan kulturált szórakozási módot. 

Ezért van az, hogy én Encivel sohasem hangosítom fel a tévét, éjszaka nem porszí-

vózom, nem kapcsolom be a mosógépet, nem kiabálok át a szomszédba. Mi már 

ebben az értelemben is megújultunk. 

8. kép. Encikémnek gyakran fáj a háta. Más ilyenkor szaladgálna az orvoshoz, és 

ilyen vagy olyan gyógyszereket íratna fel. Na, az a sok pirula, kapszula, kenőcs 

tönkretenné a veséjét, máját, hasnyálmirigyét. Mi itt is innoválunk, mert megmasz-

szírozom a hátát, és nagyon jó neki, de csak halkan nyögdécsel, hogy milyen fi-

nom. Természetesen én is felengedem a kezét a hátamra, és ezen a képen éppen ezt 

láthatják. 
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9. kép. Szerintem minden embernek véges a memóriája, vagyis nem tud mindent 

fejben tartani. Emiatt bosszankodik, mert valami nem jut az eszébe, a többit meg 

elfelejtette. Igyekszik a dolgot egy másik személyre kenni, vagyis ráfogja, hogy a 

másik nem szólt neki időben, tehát ő felejtette el. Ez a másik pedig összeszólalko-

zik vele, aztán szidják egymást, mint a bokrot. Ha ez tudományosan, vagyis igen 

gyakran előfordul, akkor ez így nagyon nincs jól, és ezen feltétlenül változtatni 

kell. Ez az új út sincs korlátozva, tessék engem követni. Én áltudományos módszer-

rel, egy külön lapra mindig összeírom a tennivalóimat, s amikor elvégeztem vala-

melyiket, az aktuális sort kihúzom. Ugyanezt meg lehet tenni ennél még innovatíbb 

módon, ha valaki a telefonját használja, és az a megfelelő időben innovatíve ösz-

tönzi az új tevékenység elvégzésére. A képen az a tegnapelőtti papírlap látható, 

amire 43 tennivalómat írtam fel. 

10. kép. Tegnap áltudományosan bebizonyítottam, hogy a kutya nem macska. 

Valószínűleg ez még most nem érthető, ezért egy kicsit részletezem. A kutyánkat 

Bogárnak hívják, a cicánk neve pedig Cirmi. Az udvaron háttal ültem a kertnek, és 

nem vettem észre, melyik állat jött a kert felől. Egy kis szöszmötölést hallottam, 

erre nem fordultam meg, csak azt mondtam: „Gyere ide, Cirmikém! Cicus, cic!” 

Elismételtem vagy ötször, de nem volt mozgás mögöttem. Utána szóltam a ku-

tyánknak: „Bogár! Hozzám!” Bogár előjött, és annyira igyekezett, hogy még a 

nyelvét is kilógatta. Őt látjuk most a képen, és egyben bizonyítja, hogy a kutya nem 

macska. 

11. kép. Sohasem gondoltam volna, hogy a napfelkelte és a naplemente szá-

momra milyen fontos lesz. A közelmúltban elkezdtem innovatív módon elmélkedni 

erről a két rendkívül fontos, alapvető természeti állapotról. Töltött paprikám javát 

már megettem, de csak április 5-én világosodtam meg, amikor elkezdtem nyelvész-

kedni. Az egy dolog, hogy néha az ember megnézi a napfelkeltét vagy a naplemen-

tét, mert romantikus hangulatban van, és jólesik neki. Közben még gitározhat is, ha 

tud. De ennél most sokkal többről van szó. Elemezni kezdtem a napfelkelte és a 

naplemente szavakat, és rájöttem, hogy ezzel a jelenséggel áltudományosan is fog-

lalkozni kellene. Ugyanis sokmillió ember nem tesz eleget nyelvünk és Istenünk 

által meghatározott eleve elrendelésnek, hiszen nem ellenőrzi naponta, hogy a Nap 

felkelt-e vagy lement-e. Annak ellenére nem teszik ezt, hogy a két szó önmagában 

is mintegy felszólítja erre az emberiséget, vagyis megkérdezik tőled: felkelt-e, le-

ment-e már. 

Segítőtársaim (mondhatnám, ők azok a sárgaruhás angyalok, akiket cirkálni lát-

tak a folyosón) szívesen adnak mindenkinek egy tipplapot, amelynek segítségével 

arról lehet szavazni, hogy a Nap lement-e már. Kérem, pontosan tüntessék fel a 

mobilszámukat, hogy a nyerteseket napfelkeltekor hívhassuk, mert csak így kaphat-

ják meg azt a vacsorameghívást, amelyen naplementekor kell megjelenni. 
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„Innováció a tizedik hatványon – túl sok nekünk.  
Megelégszünk a köbre emeléssel, utána a négyzetgyök-vonással.  

Csak ennyire van szükségünk.” 
(Részlet az Elégségi Statisztikából) 

 

 

 

Az előadó innovációs neve:   ylöböK sojaL 
 

 

 

Innovációt kell folytatni a köbön, vagyis az 

élet minden szegmensében 
 

Hölgyeim és Uraim! 

 

Ezt az előadást, amit most hallani fognak, legalább két évvel ezelőtt kellett volna 

megtartanom. Azóta teljesen fölöslegesen folyt le a Dunán annyi víz, hogy akár 

negyven vízierőművet is képes lett volna üzemeltetni. A késedelem oka abban rej-

lik, hogy a mai konferencia szervezői és szerkesztői sajnálatos módon elkeverték a 

telefonszámomat, és 24 hónap alatt sem sikerült megtalálniuk. Most már nincs 

probléma, mert a Google egyik titkos postafiókjába másolták át. 

Ha sokkal korábban részt vettem volna valamelyik innovációs vándorkonferen-

cián, meggyőződésem, hogy társadalmi világunk sokkal többet változott volna. 

Azokat az újításokat, amelyekről beszélni fogok, már régen be lehetett volna vezet-

ni. 

De hadd kezdjem az elején! 

Előadásom címe: Innovációt kell folytatni a köbön, vagyis az élet minden szeg-

mensében. Ez azt jelenti, hogy a megújítást-megújulást maximálisan kell bevezetni 

az élet minden területén. A globális szintű alkalmazás az élet minden részecskéjére 

kiterjed, így annak nem egyes területeit befolyásolja, hanem maximális módon be-

hatol társadalmi létünk minden trendjébe. 

 

1. Elsőként vegyük a biztonságos tájékozódást. Számtalan helyen tapasztaljuk, 

hogy azonos típusú és színű házak sorakoznak, sorjáznak, az ember nehezen ismeri 

ki magát. Különös érvényes ez a gyerekek esetében, akik még nehezen közleked-

nek egyedül, nem ismerik fel a házszámokat, és számos egyéb dolog is befolyásol-

hatja józan ítélőképességüket. Minden gyermek mellé nem lehet rendőrt vagy gyá-

mot állítani, hogy elmagyarázza, hogyan jut haza, hogyan találja meg házát. Ebben 

a tevékenységben óriási szerepet vállalhat az az innovatív tájékoztató módszerem, 

amely segítségével kicsi és nagy egyaránt tévedhetetlenül megtalálja a saját házát.  

Lényege nagyon egyszerű. A bölcsődés- és óvodáskorúaknak meg kell tanítani 

néhány betűt – az iskolások és felnőttek szerencsére már ismerik ezeket a betűket 

és szavakat. A következő írott és beszélt elemekről van szó. Diktálom, és a kivetí-

tőn is látható:  
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„Ez a mi házunk.” A „z” betű kétszer, az „a” majdnem kétszer szerepel, a „h” 

majdnem közvetlenül a „k” előtt áll, és a maradék betűket is ilyen egyszerűen el 

lehet magyarázni.  

Projekciómban most a magyar ábécét látják, amint az „ez a mi házunk” felirat 

betűi különböző színben villognak. Ez a szemléltetés már a három-négy éves 

gyermek képzeletében kialakítja azokat a röppályákat, amelyeken idegszálai be-

szívják, majd kiengedik a térbe a betűket, hogy azokat a gyermek gyorsan felismer-

hesse. Olvassuk el együtt: „Ez a mi házunk”. Otthon végezzék el gyermekeikkel a 

kísérletet, és biztosan haza találnak. Ez a globális módszer társadalmi életünkben 

biztonságot, egységet, egyértelműséget és hagyományt sugároz. (Most éppen azt 

láthatjuk, ahogyan három testvér hazaér, és örömmel mutogatnak a feliratra, mert 

ez volt orientációs tevékenységük célja.) 

 

2. Második, szintén globális pontként feljegyezhetjük, hogy az emberiség emészté-

sének szempontjából az egyik legfontosabb a bélflóra tevékenysége. Minden em-

bernek van bélflórája? Igen? Minden ember emésztésére kihat? Igen? Jó lenne na-

gyobb mennyiségben előállítani, hogy mindenkinek elegendő mennyiségben jus-

son? Igen! Igen! Íme, most előállítottam egy globális hiányt, amelyet szinte azonnal 

meg lehet szüntetni. 

Az államilag biztosított, dotált bélflóra kapszula gyártása égető szükségessé vált. 

Az emésztéstől sok minden függ: hangulatunk, szívverésünk, vérnyomásunk, reu-

mánk, ízületi bántalmaink, cukorszintünk, koleszterinszintünk, prosztatánk és 

méhünk működése, epe- és vesekövünk gyakorisága, fogszuvasodásunk globális 

fájdalma, hallásunk tisztasága, mirigyeink közbiztonsága és Cirmink hangulata. 

Természetesen a felsorolt szavak és kifejezések nem betegségek, csak egy bizonyos 

állapotra utalnak; ez az állapot azonban percről percre változik. Mindezt tehát pozi-

tív irányban kell innoválnunk bélflóra kapszulák gyártásával és fokozott fogyasztá-

sával. 

  

3. Következő altémám a vega étrend kialakítása az állatvilágban. Köztudomású, 

hogy számos állat igen vérengző olyan tekintetben, hogy nyers húst fogyaszt. Kive-

títőnket nézve most éppen ezeknek a bűnöző életmódot folytató állatoknak a fotóját 

és mancslenyomatait látják. (A képeket Kiss László r. százados készítette, a köröző 

lista közzétételét elöljárója László Margit r. alezredes engedélyezte. Iktatószám: 

765/8976. b).) Az is közismert, hogy ezek a vadállatok (de van köztük szelíd is) 

nyersen, mosatlanul fogyasztják a húst, és ez egészségükre nézve a fertőzések 

szempontjából melegágyat képez, romboló, sőt pusztító hatású lehet. Ha egy kakas 

a szemétdombon található növényi és háztartási anyagokon kívül gilisztába és lóte-

tűbe is beleüti a csőrét, az előbb-utóbb egyes állatfajok kihalásával jár együtt. A 

globális felmelegedés miatt már így is tízezrével veszítünk el egyes állatfajokat, 

nem szabad tehát hagynunk, hogy egyes, magukat kivételesnek tartott állatok meg-

kérdőjelezzék, folyamatosan felőröljék más állatok létét. Ösztönözzük tehát a vege-

táriánus életmód terjedését – magvakkal, háztartási hulladékkal, magvas kiflivel és 
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gabonával. Ezzel eredményesen vehetünk részt a globális felmelegedés elleni kam-

pányban, harcban, küzdelemben.  

 

4. Bizonyára Önök is tapasztalták, hogy általában a gyerekek olykor összekeverik a 

tőszámnevet (pl. egy, kettő, három) a sorszámnévvel (első, második, harmadik) 

Most ezzel kapcsolatos negatív példákat nem szeretnék felidézni, mert attól tartok, 

hogy ezek a negatív mondatok megmaradnának egyesek számnévi központjában és 

negatív példák egész sorát generálhatnák. Inkább koncentráljunk arra, hogyan le-

hetne megelőzni az ilyen negatív performanszokat.  

Már óvodás korban meg kellene tanítani a tő- és sorszámneveket. Például úgy, 

ahogyan a kivetítőn látható. Egy nagyáruházban található összes termékfajta kapott 

egy számot egytől tízezerig. Ha gyermekünk például autós matricával ellátott rágó-

gumit szeretne venni, akkor odamegy a 338. (338-as) polchoz. Ekkor látja, érzékeli, 

felfedezi, hogy ez előtt még 337 áruféle van, de itt ez az egyetlen 338-as, tehát a 

sorszámnév mindig egyet jelent, és pont azt, amire szükségünk van.  

 

5. Természetesen az ábécé tanításának eredményét is lehet és érdemes fokozni, és 

ez az eredményesség szempontjából olyan fejlődést jelent, mintha minden betűt 

köbre emelnénk. A boltok összes árujának nevét betűrendbe kellene szedni, és en-

nek megfelelően kihelyezni a polcokra. Olykor a betűrendet szándékosan össze le-

hetne keverni, hogy még a gyermekek is rájöjjenek a hibára. Aztán a helyesírással 

is hasonlót lehetne tudományos szempontból innoválni. Például egy papagályt (el-

ipszilonnal) árusítanának, akkor nem lenne értelme megvenni, mert ez csak döglött 

madárka lehet, hiszen csak a papagáj (pontos j-vel) az élő, mert ezt írja elő élő he-

lyesírási szabályzatunk. 

 

Asszisztenseim a következő kávészünetben az Önök rendelkezésére állnak. A fo-

lyosó bal oldalán lévő ablak- és lámpasor alatt találkozhatnak velük. Kérésre átad-

nak Önöknek egy brosúrát, amelyben 162 innovációm olvasható a köbön. 

 

Köszönöm szíves figyelmüket.  
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„Gyomtalan kertben nem szűnik meg a gyom,  
mert az nem nyomtalan. Ottmarad nyomtalanul, 

 hogy aztán előre nyomulhasson. 
(R. Boriska őstermelő, Tiszacucc) 

 

Az előadó innovációs neve: radaviT óloroH 
 

Miért vágja ki a kapa a gyomot? 
 
Erősen mezőgazdasági vidékről származom, ahol szüleim kézzel-lábbal, foggal-

körömmel irtották a gyomot, jelesre tökéletesítették a kapavágás tudományát. Ne-

kik és másoknak is sikerült bebizonyítaniuk, hogy a hazafiságra nevelés és a kapa 

kapálási képessége között nemcsak örökletes és tradicionális kapcsolat áll fenn, 

hanem ez kimondottan a magyar acélos búza erejének is köszönhető, amely felvér-

tezte a kapák élét. 

Alapvető tételként évszázadokkal ezelőtt megfogalmazódott néhány megállapí-

tás, amely aztán átszőtte a korszakos mezőgazdaságot itthon és határainkon túl. A 

21. század innovációs korszakában azonban mégis szükség van ezeknek a tételek-

nek az átfogalmazására, átértékelésére, hogy jelen korunkban és a jövőben még 

eredményesebben tudjuk felvenni a harcot a kultúrnövények száraiból és gyökerei-

ből elszívott tápanyagok megvédése érdekében, ilyen módon még hatékonyabbá 

téve modern mezőgazdaságunk fejlesztésének menetét. 

Vizsgáljuk meg ezeket az alapvető tételeket egyesével, képzeletbeli nagyítónk 

segítségével. 

 

1. Köztudomású, hogy a kapák élei között testvériség és vérrokonság honol. Egy 

ismeretlen magyar mezőgazdász szerint erről a testvériségről a kapák élei – ha tud-

nának beszélni – így nyilatkoznának meg: „Ha te kivágtad a gazt, én is kivágom. 

mert ez szent törvényünk és axiómánk.”  

Sajnos napjainkban egyre több helyen találkozhatunk tompa, életlen kapával, 

amely nem képes, megküzdeni az olyan gyomokkal, mint csattanó maszlag, 

ebszékfű, fehér libatop, varjúmák, szarkaláb és szőrös disznóparéj. Az ilyen kapá-

kat a továbbiakban használaton kívülinek kell nyilvánítani, és újabb, ifjú kapákat és 

kapásokat kell bevonni a gyomirtásba. 

 

2. Fontos tétel még annak a ténynek az egyértelmű megállapítása és leszögezése, 

hogy a kapa nem foglalkozik Petőfi Sándorral, nem utal négyzetgyökre és kimon-

dottan motorellenes. 

 

3. Közismert, hogy a kapás tartja a kapa nyelét, amely viszont magát a kapa fejét 

tartja, ellenőrzi a helyzetét; olyan, mint a GPS, csak ezt hagyományos, tehát ősi 

formában teszi. Nem véletlen ez a szereposztás, mert a kapa és a kapa feje az élével 

együtt kun származású, ezért biztosít célzatos irányítást és állandó munkát. 
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4. A kapa nem vesz részt a színházak, tudományok és a sport irányításában, nem 

foglalkozik a háziállatok erőszakos cselekedeteivel és a lábtörlők tisztításával. 

 

5. A kézi kapa és a fűnyíró édestestvérek, de általában nagyon ritkán látogatják 

egymást, mert legtöbbször más az érdeklődési körük.  A fűnyíró automatikusan 

működik a borotválás elve alapján, a kapa viszont félautomata, mert a nyél segítsé-

gével egy (ügy)fél irányítja. 

 

6. A fűnyírót kormányozzák, és mindent egyformán vág: hasznosat, haszonta-

lant, értékeset, értéktelent, kultúrát, szegényt és hajléktalant, nyugdíjast és dolgo-

zót; a kapát kézi vezérléssel irányítják. A kettő azonban gyakran csak együtt hat, 

ezt nevezzük közös együtthatónak, ilyenkor mindkettő mindent vág. 

 

7. A kapa fajtái:  

 

a) apué,  

b) anyué,  

c) közös,  

d) gyerekeké,  

e) vendégé stb.  

 

A kapa felhasználási területei:  

 

a) szárazföldön belül,  

b) kertben,  

c) kapu előtt,  

d) zöld övezetben.  

 

Szalonnasütésre vagy étteremben nem használható. 

8. Mindegy, hogy a kapa hol dolgozik, nem kap érte pénzt. Az a kapa, amelyik nem 

kapál (pl. csonka, rozsdás) az nem tud kapálni, mert még gyümölcsfát sem látott, 

ezért hagyni kell, hadd lopja a napot. Egy rozsdás vagy csonka kapa helyett nem ad 

senki újat. Sajnos a közepes kapák között is vannak ilyenek, de ezt meg kell akadá-

lyoznunk. Ezeknek a kapáknak általában van kiskapájuk, akikért kritikailag helyt 

kell állnunk. Az ilyen kapát nem szabad szociálisan támogatni, mert származása 

bizonytalan, kilátásai beszűkültek.  

A kapák életszínvonala lakóhelyüktől és helyzetüktől függ.  Élhetnek:  

 

a) csűrben,  

b) kamrában,  

c) szabadban,  
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d) istállóban,  

e) fa árnyékában,  

f) tyúkólban –  

(1) függve,  

(2) fektetve,  

(3) támasztva,  

(4) lógva.  

A kapa egészségügyi mutatói függenek a levegő oxigéntartalmától, a porlepkék-

től és a rozsdahajlamtól. Pincékben általában nem fordulnak elő, kivéve akkor, ha a 

pincemester szondáztatás utáni alkoholtartalma legalább 3,5 százalék.  

Kérem, tekintsenek a kivetítőre, ahol egy képletet láthatunk: a kapa mint aktív 

cselekvő a fűre (gyomnövényre) irányul, amely elszenvedi a kivágás cselekményét, 

vagyis: 

K → F = K → ∞ 

A képlet magyarázata. A kapa (K) ráirányul a fűre (F), elvégzi a cselekvést, a fű 

végtelen fájdalmak közepette elszenvedi azt, és kifekszik, mint a fekvő nyolcas (∞). 

Valószínűleg hasonló képlet ismertebb önök előtt magyar nyelvtanból, amikor azt 

tanultuk, hogy szenvedő szerkezet nincs a magyarban. Ha lenne, akkor így beszél-

nénk: A fű ki lett vágva a kapa által. Ez teljesen szokatlan, magyartalan, nyelvileg 

üldözendő. A kapa is üldözi a gyomot egy-két századnyi másodpercig, amíg ráirá-

nyul, de utána azonnal cselekszik, vagyis vág. Igaz, a fű szenved, de ezzel most ne 

törődjünk, mert éles kapa nélkül mindent felvetne a gaz, a gyom, a moha és a zuz-

mó. Egyes kutatók szerint (ld. pl. Eskevöti Tihamér, Leskelőti Gábor munkáit) az 

aktív kapa és a passzív fű közötti ideiglenes kapcsolatot úgy kell meghatározni, 

hogy a kapát agrárollónak nevezzük el, a vágó cselekvést pedig agrár kriminek.  

Ha arra gondolunk, hogy áltudományos magyarázattal ennél jóval tágabb vizekre 

evezhetnénk – akár evező nélkül is –, akkor beláthatjuk, mennyire primitív ez a 

meghatározás. 

A kapa a gyomnövényeket megfosztja a levelektől, gyökerektől olyannyira, hogy 

utána – ilyen megfosztott-jogfosztott állapotban – nem nevezhetők sem dudvának, 

sem gaznak. A gyomok idegesítő tulajdonsága az, hogy nagyon izgágák, mert tola-

kodó magatartásuk eredményeként elcsúnyítják, eldudvásítják a hasznos növénye-

ket, ezért haszontalannak minősülnek.  

A Déli-sarkon olyan kísérleteket folytatnak, amely során kizárják a dudva árnyé-

kát, hogy az ne nyomhassa el a környezetében élő hasznos növényeket. Sajnos a 

magyarországi klíma – különösen a globális felmelegedés hatására – nem alkalmas 

hasonló kísérletek lefolytatására, ezért inkább a kapát használják.  

Nálunk a kapa szaporításával próbálkoznak. Hazai tudósaink ezt oly módon te-

szik, hogy a kapát belevágják a talajba, majd két hónapig otthagyják. Sajnos az 

ilyen kísérletek eddig még nem eredményezték újabb kapacsaládok megjelenését. 

A korábban erre a szaporítási módra kiírt pályázatokat régen lezárták. Én csak re-
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mélni tudom, hogy a következő innovatív konferencián már arról adhatok számot, 

hogy a kiutalt 3 milliárd forintot az érintettek maradék nélkül felhasználták.  

Egy másik pályázatban azt a népi igazságot kellett bizonyítani, hogy minden 

gyomnövény káros, és ennél fogva csúnya, nem kívánatos, nem esztétikus. Az is-

mert Kapa családnak ezen a téren is sikerült alkalmaznia több évnyi évelős tapasz-

talatát, és egyúttal felvetnie a kérdést: mit lehetne tenni a kövezett úton, épületeken, 

kutyaólak mellett megjelent dudvák ellen. A Kapa család nyertes pályázatában 

egyértelműen az éles kapára szavazott.  

 

Az előző néhány percben Önök a kapa és a gyomnövények végzetes kapcsolatá-

ról hallottak rövid eszmefuttatást. Ahhoz, hogy hosszabb, minden részletre kiterje-

dő prezentációt lehessen tartanom erről a témáról, a kapák nagy tömegű előállításá-

ra és piacra dobására van szükség. Új tapasztalatok elérésének reményében mind-

nyájunknak további eredményes kapálást és kutatást kívánok.  
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„Ha a tükörben szembe jössz magaddal,  
gyorsan takard le, vagy takarodj el.” 

(Egy lakberendező tanácsa) 

 

Az előadó innovációs neve: aralK gáriV 

 

Innovatív szembenézés önmagunkkal 
 

 

Alig két hete jelent meg az Innovatív szembenézés önmagunkkal című könyvem, 

amellyel valószínűleg Ön még nem találkozott az idő rövidsége miatt. Ez a remek, 

áltudományosan ismeretterjesztő munka olyan lehetetlen helyzeteket mutat be, 

amelyek agyunk és emberi logikánk tiltakozása ellenére az utóbbi időben egyre 

gyakrabban fordulnak elő.  

Ilyen például az az eset, amelyet Ön vagy barátai is ismerhetnek. Megy az utcán, 

siet, mint mindig, sőt rohan, de egy másodpercre megtorpan, mert nem villant be, 

ki az, aki mellett éppen elviharzott. Hátrafordul, megáll, és mint egy lassított film-

ben, elindul visszafelé, majd amikor magával egy vonalba ér, akkor fedezi fel a tük-

röt, és látja meg tükörképét. Nos, ő az, akire egyáltalán nem számított. Megáll, 

megszólítja, és rendkívül érdekesnek találja, hogy a tükörképe visszabeszél önnek. 

1. A kivetítőn éppen ennek a könyvnek a külső borítóját látják (Innovatív szem-

benézés önmagunkkal), és a szerző neve is olvasható, aki éppen szerény szemé-

lyem. A grafikus úgy oldotta meg a borítót, hogy a fotómat le lehessen cserélni, így 

már most egyértelművé válik az Ön számára is, hogy valójában Önnek és Önért 

szólok, írok, szemléltetek. 

Az egyes fejezetek a következő témákról szólnak.  

2. Szembenézéseink egyszeregye – ez a fejezet egyúttal önvizsgálódásunk mate-

matikája is, hiszen ha az előző „szembejövős-visszafordulós” képre utalok, akkor 

számszakilag is ki lehet mutatni, hogy a valóságos személy összege egy, a tükörben 

látható személy összege egy egész, és aki visszafordult, szintén egy egészet alkot. 

Háromszor egy egyenlő három személlyel, de csak egy személyről van szó, tehát 

elosztjuk hárommal, és megkapjuk a szorzás próbáját, ellenőrzését.  

3. Az agyrém továbbképzése című fejezetben agyunk felépítéséről, működéséről 

olvashatnak egyszerű, mindenki számára érthető stílusban, majd a felépítés hiá-

nyosságaiból bekövetkező fekete foltok okozta agyrémek hatását taglalom. Kilökő-

désük, kiűzetésük ellen tizenhat módszert javaslok, amelyből most csak egyet emlí-

tenék.  

B-2-es és M-3-as agyrém hiperkódja esetén bökjük meg a homlokunk közepét a 

jobb öklünkkel, és agyunk máris megvilágosodik. Keresd meg a szemed színét, és 

nézz bele bátran! – Ez a fejezet fejleszti mély érzületünket, mély látásunkat és 

megelőzi a színtévesztés esetleges kialakulását. 
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4. A hatodik fejezetben az az ajánlatom szerepel, hogy mindenki nézzen szembe 

azzal a vízzel, amit fogyaszt. Még nem minden településen közismert, hogy az a 

víz, amit az emberek fogyasztanak, lehet VÍZ és H2O . 

A VÍZ-nek két fajtája van:  

 

a) VÍZ és b) VIZET, 

 

vagyis hosszú és rövid i-vel. Nem mindegy, hogy ki melyik változattal oltja a 

szomját, melyiket fogyasztja rendszeresen. Ez utóbbiban első olvasatra világos, 

hogy kétegységnyi hidrogént és egy egységnyi oxigént tartalmaz, amit az emberi 

szervezet a kémiai és biológiai láncreakcióban folyamatosan feldolgoz. 

A VÍZ és a VIZET esetében egy azon anyagnak két változatáról van szó. Az elő-

zőtől eltérően ezekben a szóalakokban nem fejeződik ki a víz kémiai összetétele. 

VÍZ – így hosszú „í”-vel írjuk és mondjuk, jelölve azt, hogy (ld. a kivetítőben is): 

 

V = víz, íz = íz. 

 

Igaz, hogy ez a folyadék színtelen, szagtalan és íztelen, de szubjektív élményeket 

és forrásokat bevonva társíthatunk hozzá akár enyhén sós, keserű vagy édes ízt. 

A VIZET kérek kifejezésben az „i” betű, az „i” hang rövid. A VÍZ akkor haszná-

latos, ha testünkben agresszív tüneteket észlelünk. A hosszú ékezetes „í” hatéko-

nyan veszi fel a harcot a baktériumokkal, a szék- és asztalrekedéssel, valamint 

megszünteti a szomjúságot és a tikkadtságot. A „vizet” rövid „i”-vel írandó, mon-

dandó, és csak semlegesen csillapítja a szárazságot. 

5. A hetedik fejezetben Ön egy tükör előtt áll, és szembenéz önmagával, majd a 

jobb oldalon lévő székre helyezett túrós csuszának keresi meg a szemét (a JTK-55-

49 szögben található). Kb. két percet kell várnunk, amíg a csusza eldönti, hogy a 

tükörben lévő képünk szemébe, vagy a saját szemünkbe néz vissza. Döntésétől 

függetlenül este nyugodtan elmehetünk moziba. biztos, hogy kísérőnk nem a túrós 

csusza, hanem a tükörképünk. Ha azonban mi választjuk a csuszát és nem ő minket, 

akkor elfogyasztjuk és a moziban is ő lesz a kísérőnk. 

6. A nyolcadik fejezetet otthoni kisállattenyésztőknek ajánlom. Számításba jöhet 

kutya, macska, patkány, papagáj, mosómedve vagy házi légy. Egyes kritikusaim 

szerint ez a fejezet nem innovatív, mert ezek a kisállatok és kisállattenyésztők már 

néhány évszázaddal ezelőtt is léteztek, és ehhez képest kutatásaim semmi újat nem 

tartalmaznak. Természetesen ez nem így van, csak a fake news hívei állíthatnak 

ilyen következetlenséget és antirealitást. Valójában Polly, a papagájom énekel, 

közben a tükörben nézi magát, Pityu, a kutyám, a tükör előtt ugatva beszél magá-

val, Cirmos édes nyávogásba kezd, a légy pedig rászáll a tükörre, úgy néz szembe 

önmagával. Valójában tehát kritikusaim ezt az aktív cselekvéssorozatot degradál-

ják, annulálják, mindeközben kizárják. 

Az idő rövidségére való tekintettel sajnos be kell fejeznem előadásomat. Köszö-

nöm szíves figyelmüket és szembenézésüket.    
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„Amire az áltudomány ráteszi a kezét,  
ott a tudománynak lába kel. 

Az a jó, hogy áltudományos zene nem létezik.” 
(Ezt nem mondta senki) 

 
 

Az előadó innovációs neve: Arabrab Iziv 

 

Wolfgang Amadeus Mozart időkapszulái 
 

 
W. A. Mozart 1756. január 27-én született Salzburgban, és 1791. december 5-én 

halt meg Bécsben. Az osztrák klasszikus zeneszerző, zongorista, karnagy és zene-

pedagógus mindössze 35 évet élt. Felejthetetlen és utánozhatatlan operáin, szimfó-

niáin, concertóin kívül az utókorra hagyta időkapszuláját is, amely mindössze 35 

évet zár magába. Ebben van a Kis éji zene, a Cosi fan tutte, Figaro házassága, Don 

Giovanni és a Varázsfuvola, felesége, Constanze Weber és hat gyermeke. Élete és 

munkássága régen lezárult, kerek egészet alkot. Nem lehet elvenni belőle semmit, 

és nem lehet hozzátenni semmit. 

Ma már egy másik időkapszulában élünk. Ha Mozart 1791. december 5-i halálá-

val kezdődő és mai napig tartó intervallumot vesszük alapul, akkor a jelenlegi idő-

kapszulából Mozart nem tudta kivenni a részét. Sem aktívan, sem passzívan nem 

kapcsolódhat a később élt zeneszerzők, zenebarátai, rajongói lelkesedéséhez, nem 

láthatja, nem hallhatja azt a tapsvihart, amelyet még napjainkban is gerjesztenek az 

előadók zeneműveinek tolmácsolásával. 

Kutatócsoportunk megpróbálta kideríteni, vajon milyen nemzetközi (és magyar) 

események nem kerülhettek be időkapszulájába. Már évek óta ismeretes, hogy a 

Kis éji zene melódiájának lekottázása miközben nem gondolhatott Bonaparte Napó-

leon 1812-es oroszországi, moszkvai hadjáratára, és nem kísérhette el a nagy had-

vezért Szent Ilonára sem. A legújabb kutatások azonban még ennél is tovább men-

nek. Időkapszulákkal a Jövőért Intézetünk (IJI) tudósai egy 12 könyvből álló soro-

zatot adtak ki, amely egyértelmű premisszákból cáfolhatatlan következtetéseket 

vontak le Mozart és a Nagy Háború (mai nevén első világháború) kapcsolatából. 

Innovatív Sálszobosz Gáriv vezette team végigvezette Mozart zenéit az olasz fron-

ton, de annak sem nyomait, sem nyomdokait nem találta, mert Mozart nem tudott 

kilépni az időkapszulájából. Azt is felfedeztük, hogy Mozart nem találkozhatott 

Petőfi Sándorral, Arany Jánossal, Kun Bélával, Horthy Miklóssal, József Attilával 

és Vlagyimir Iljics Leninnel sem. Két évtizeddel ezelőtt – Mr. Sossy állítását elfo-

gadva – azért nem tudott kezet fogni a megnevezett urakkal, mert  

 

a) nem akart,  

b) ilyen találkozó időfizikailag lehetetlen lett volna,   

c) W. A. Mozart életideje és a jelenlegi időképlet között nincs vegyülési együtt-

ható.  
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Elnézést kérek, hogy innovációs zavaromban kissé megfeledkeztem egy nagyon 

fontos dologról. Mozart időkapszuláival kapcsolatos kutatásaimat a Don Giovanni 

Államtudományi Akadémia Alapítványa finanszírozta. Ezen a helyen és ezen a mó-

don szeretném nagyrabecsülésemet kifejezni Kiss Óné Zénó elnök úrnak a szívé-

lyes és hathatós anyagi támogatásáért, akinek természetesen visszautaltam a húsz 

százalékos részesedését. 

Mint ismeretes, az ifjú tehetség első nyilvános hangversenyére 1762. október 13-

án a Schönbrunni kastélyban került sor. A hatéves gyermeket Mária Terézia, Lota-

ringiai Ferenc és legkisebb leányuk, Mária Antónia főhercegnő fogadta be privát, 

nemesi időkapszulájába.  

Mária Terézia udvari bolondja (közismert nevén „Franci”) javasolta a császárné-

nak, hogy a csodagyermeket (németül „Wunderkind”) mutassa be Bartók Bélának 

vagy Radnóti Miklósnak, hogy az ifjú jövőbeli időkapszulája még szerencsésebben 

alakuljon. Mária Terézia ekkor éppen ismeretlen tényezőinek félhomályában tar-

tózkodott, ezért nem tudta elrendelni e két, akkor még ismeretlen személy időkap-

szulájának feltörését.  

Mozart mindössze 35 évet élt időkapszulájában azokkal együtt, akiket szeretett 

vagy gyűlölt, akiknek hangversenyt adott, akik édesapjával történt utazásai alatt őt 

kiszolgálták, tisztelték vagy gyűlölték, sütöttek-főztek számukra, akik szerették 

volna, hogy időkapszulájukban helyet kapjon a vonat, a busz vagy az autó. Sajnála-

tos módon ezek a jóakarók hiába vállalkoztak e nemes cselekedetre, mert az idő 

jövőjét és maradványát nem tudták beágyazni a 18. század utolsó évtizedeibe.   

Mozart Szöktetés a szerájból című operája azonban óriási sikert aratott; olyany-

nyira, hogy a német operatársulat 1788-as feloszlásáig harmincnégy alkalommal 

játszotta. Ez azért vált lehetővé, mert Mozart időkapszulája 1791-ig terjedt, az ope-

ra bemutatóját pedig 1782-ben tartották. Matematikailag tehát bizonyítható, hogy 

Mozart időkapszulájának minden adata reális. 

Mozart elkülönült, védett időkapszulájának bizonyítására vegyük alapul a 2016-

os év január 28-át, amikor Mexikóvárosban a 43. Össz-amerikai Szamba Fesztivá-

lon a kubai 34. számú női felnőtt szamba csapatot kísérő együttes be akart lépni 

Ludwig Amadeus időkapszulájába, hogy előidézze a szamba és a Kis éji zene mes-

terségesen, de innovatív módon történő utódlását.  

A G-dúr szerenád, avagy az „Eine kleine Nachtmusik” (Kis éji zene), K. 525 

Wolfgang Amadeus egyik legnépszerűbb műve. Gyakran hangzik fel különféle vo-

nóshangszer-összeállításokban, a kvintettől a kamarazenekarig. Mozart eredetileg 

két hegedűt, egy brácsát és csellót, esetleg nagybőgőt írt elő („bassi” kifejezéssel), 

tehát a játékosok számát nem. A dobpergés, a banánritmus és a hegedűk által ki-

adott G-dúr zajos egyvelege erőteljesen és hosszasan tiltakozott, amely következ-

ménye antipublikus lett. Két hegedűből 90 fokos szögben kirepültek a violinkul-

csok, és három dobon összesen negyvenkét derékszögű lyukat ütöttek a dobverők. 

Később a szambások a Varázsfuvola című Mozart-operában próbáltak egyesülni az 

Éj királynője B-dúrban megírt áriájával, de újból kudarcot vallottak. A királynő 



 
 

Salga Attila: Innovatív áltudományok 
Az áltudományos kutatás megújításának szürrealista konferenciája 

 

 44 

áriájának második részében gyöngyöző  koloratúrákat hallunk, a vége felé pajkos 

sikkantás hangzik el, amely egy utánozhatatlan B-dúr hármas hangzattal, a tetején 

egy felső „f”-fel bűvöl el mindenkit. Nos, a szambások időkapszulájának varázsfu-

volája itt örökre elnémult. 

Mint ismeretes, Mozart 1791. december 5-én, nem sokkal éjfél után örökre a Te-

remtőhöz költözött.  

És most nézzünk a kivetítőre, ahol a következő axiómát látjuk: egy körte plusz 

egy alma nem lehet egyenlő (non valid) két almával vagy körtével. Továbbra is egy 

alma és agy körte marad. Ebből axiómaként következik, hogy Mozart időkapszulá-

jának éveit nem egyesíthetjük az azt megelőző, vagy az azt követő egyetlen időkap-

szulával sem. Ennek igazolására a kivetítőn most 450 érvénytelen egyenletet lát-

hatnak: 1756 non valid 1795; 1757 non valid 1796; 1758 non valid 1791 – így kez-

dődik, majd az 1791 non valid 2024-gyel zárul. 

 

Köszönöm a figyelmüket.  
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„Az eszme futtatása (eszmefuttatás) nem stadionokban  

vagy kavicsos szerpentineken történik.  

Agyunk az, amely eszméletlen gyorsan futtatja az eszmét.” 
(Eszemesze Péter eszmefuttató) 

Az előadó innovációs neve:  aemíT eygőT 

Térben és időben létezem  

(Cogito ergo sum) 
 

 

Élt egyszer 1596 és 1650 között egy francia filozófus, természetkutató és matema-

tikus: René Descartes. Híres mondása szerint: Cogito ergo sum – Gondolkodom, 

tehát vagyok.  

Azóta lépten-nyomon török parasztok, magyar főurak és berlini diákok ismétel-

getik, rá hivatkoznak, ha a létről vagy a lét eleméről valami okosat akarnak monda-

ni. Ez már annyira közhely, hogy talán nem is igaz, csak a történelmi hűség, a 

Descartes iránt érzett tisztelet miatt idézgetik. Természetesen azért is tisztelik, mert 

több mint négyszáz évvel ezelőtt írta, mondta és terjesztette. Társadalmunk nagyra 

értékeli múltunkat, még akkor is, ha az netalán külföldi. 

Ennyire azonban mégsem kellene hinni ennek a mondásnak, amelyet korának és 

kora tudományának a nemzetközi nyelvén, latinul fogalmazott meg. 1644-ben ezt 

írta: „S ennél fogva ez az ismeret – én gondolkodom, tehát vagyok – valamennyi 

ismeret közül az első s legbizonyosabb, amely bárkinek, aki a rendnek megfelelően 

filozofál, eszébe ötlik. Az „én vagyok, én létezem” kijelentés – valahányszor kimon-

dom, vagy elmémmel megragadom – szükségszerűen igaz.” 

Egy másik művében 1637-ben így nyilatkozott meg: „Elhatároztam, hogy felte-

szem: mindazok a dolgok, amelyek valaha is bejutottak elmémbe, nem igazabbak, 

mint álmaim csaló képei. De csakhamar láttam, hogy mialatt így mindent hamisnak 

akartam felfogni, szükségképp kellett, hogy én, aki ezt gondoltam, legyek valami. S 

mivel észrevettem, hogy ez az igazság: gondolkodom, tehát vagyok, olyan szilárd és 

olyan biztos, hogy a szkeptikusok legtúlzóbb feltevései sem képesek azt megingatni, 

azért úgy gondoltam, hogy aggály nélkül elfogadhatom a filozófia amaz első elvé-

nek, amelyet kerestem.” 

Én viszont azt mondom, hogy aki gondolkodik, térben és időben létezik. Ezt 

senki sem tudja megcáfolni. Ahol most vagyok, ez a konferencia tere, és ahol most 

beszélek, ez a jelen idő. Én pedig most, jelen időben mondom, hogy térben és idő-

ben létezem még akkor is, ha nem gondolkodom. Ezzel természetesen nem akarok 

ellentmondani a nagy filozófusnak már csak azért sem, mert olyan emberrel, aki az 

én érveimre nem tud reagálni, nagyon nem illendő vitázni. 

Az azonban szintén lehet a filozófia első vagy második alapelve, amit én állítok. 

Már csak azért is, mert az állatok, növények és tárgyak nem tudnak gondolkodni, 

mégis térben és időben léteznek. És természetesen azt sem tudják megmondani, 
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hogy nem tudnak gondolkodni, de térben és időben léteznek. Ezt nekünk, emberek-

nek kell észlelnünk, és megfogalmazni helyettük. 

Ha megkérdezzük a kutyát – te gondolkodsz? – akkor nem emberi nyelven vála-

szol, hanem úgy kutyafuttában felénk dob egy vakkantást, ami sem állító, sem ta-

gadó válasznak nem fogható fel. Az azonban egyértelmű, letagadhatatlan, hogy 

vizsgálatunk tárgya, jelen esetben a kutya, létezik, tehát van, és ugat. A kutya meg-

jeleníti a kutya alapvető képességét, a gondolkodás helyetti ugatást.  

Természetesen a fentiek vonatkoznak még arra a több milliárd állatra is, amely a 

Földön létezik, mert bőbeszédűséggel egyiket sem áldotta meg az Úr, mégis térben 

és időben léteznek. Lehet, hogy múlt időben léteztek, de akkor is volt tér és idő, és 

gondolkodni nem tudtak. 

Döbbenetes, mennyit fejlődött az élet a Földön, milyen gyorsan rohannak el mel-

lettünk a fényévek, pedig évmilliók alatt érik el lakóhelyünket, a Földet. Íme: a 

fény is létezik – térben és időben –, de nem tud gondolkodni. 

Elvégeztem egy nagyon egyszerű kísérletet. A Somlói Állat- és Növénykertben 

három lépés távolságra megközelítettem egy szúrós, de virágzó kaktuszt, és egyér-

telműen feltettem neki a kérdést: „Mondd, te tudsz gondolkodni?” Annyit sem vá-

laszolt, hogy igen vagy nem, sőt nem is bólogatott. Tehát annak ellenére, hogy a 

kaktusz életéből is kimaradt a gondolkodást, ő csak arra koncentrál, hogy térben és 

időben létezzen. És ez sikerül neki, mert, amint már említettem a tér számára a 

Somlói Állat- és Növénykert udvara, az idő pedig tegnapelőtt volt, 10 óra 30-kor, 

amikor ragyogóan sütött a nap. Természetesen hasonló kísérleteket nap mint nap 

végezhetünk. Gondoljunk például az íróasztalunkra, amely a nap 24 órájában térben 

(vagyis a szobánkban) és időben (nonstop) létezik, de gondolkodni és beszélni nem 

tud. Ugyanezt mondhatjuk el a rajta lévő ceruzáról, amely ugyan a helyét tudja vál-

toztatni, de létezésének idejét nem. Mindaddig, amíg valamely felelőtlen ember el 

nem tüzeli, el nem ássa, baltával darabokra nem vágja. E negatív cselekvések kö-

vetkezményeként a ceruza létezése megszűnik, és akkor már sem térben, sem idő-

ben nem létezik.  

A Cogito ergo sum mondás több száz évvel ezelőtt keletkezett, és akkor még 

mindenki (Descartes is) komolyan gondolta ennek igazát, valóságát. Sajnos hiába 

múltak el az évszázadok, eddig senkinek nem jutott eszébe, hogy ezt a tételt megcá-

folja. Talán szerénytelenségnek tűnik, hogy ebből a szempontból most saját maga-

mat emelem ki, sőt dicsérem is, hiszen elsőként sikerült tételesen bebizonyítanom, 

hogy Descartes állítása középkori szintű és színvonalú, mert valójában minden tér-

ben is időben pontosan meghatározható helyen és pillanatban létezik – és ehhez 

nem kell feltétlenül gondolkodnia a létezőnek. 

A közelmúltban e témában előadott és megvédett disszertációm eredményekép-

pen a filozófia legbölcsebb tudósai közé választottak, és felkértek a térbeli és idő-

beli létezés részletesebb kidolgozásával. Ehhez az anyagi támogatást az Innovatív 

Tudomány Tár és Tér (ITTT) nyújtja, amely a demokratikus ellenzéki áltudomá-

nyok elleni harcban minden támadás ellenére midig talpon marad.  Személyes kuta-

tásaimat az alábbi szempontok alapján végzem majd. 
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a) A Cogito ergo sum három szavának ekvivalensei a világ negyven leggyako-

ribb kommunikációs eszközében. 

b) A humanitárius és tárgyi világ létének tudományos tárolása képletek és há-

romszögek formájában. 

c) Fényévek létének objektív bizonyítékai hétköznapi életünkben (különös tekin-

tettel a reggelire és a vacsorára). 

d) Ha gondolkodom, akkor egyéb szellemi tevékenységre is képes vagyok? Hol 

találjuk meg ennek objektív bizonyítékait? 

 

Végezetül arra kérem tisztelt tudóstársaimat, hogy észrevételeiket, javaslataikat 

emailben küldjék el a baziskutatasok@atat.hu címre.  

 

Köszönöm a figyelmet.  

mailto:baziskutatas@ittt.hu
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„Ha nem látok valamit, akkor nem tudom alaposan megnézni.  
Ha viszont látom, és alaposan megnézem,  

akkor mindent elkövetek, hogy az enyém legyen.” 
(Privatizációs mondás) 

 

 

Az előadó innovációs neve: robiT itnokzsiV 

 

Békaperspektíva a magyar áltudományos 

életben 
 

A békaperspektíva azt jelenti, hogy valamit nagyon alulról nagyon fölfelé nézünk. 

Ebből következik, hogy fent is jól látunk, esetleg a felét látjuk. Ha alul van a béká-

nak mind a két szeme, márpedig a béka esetében ez abszolút gyakoriságot jelent, 

akkor a perspektívája igen kicsi, legfeljebb 5-6 centiméter. Így például egy 25 mé-

ter magas templomból a kutatások szerint csak 6-8 centiméternyi magasságot lát, 

ezt sem sokáig, mert x - y idő alatt elfáradnak a szemmozgató izmai. 

A békaperspektíva és a látvány kiszámítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

2 (szem) + 2  (látóideg) x építészeti magasság – napszaki látótávolság, amelyet a 

Blittkay-táblázat alapján adunk meg, osztva 4-gyel, vagyis a négy napszakkal.  

 

Ennek alapján nem nehéz kiszámítani, hogy a béka perspektívájában a füleki 22 

méteres templom magasságából 4,25 centimétert lát, amennyiben közellátó.  

Távollátó békaszemekkel hiába kísérleteztek kutatóink, mert a természet és az 

emberiség adottságainak és talentumának kiosztását követően Istentől még a kecs-

kebékák sem kapták meg a tárgyak, személyek felülről történő vizsgálati lehetősé-

gét. 

Ebből axiómaként az következik, hogy Államtudományi Áltudományos Akadé-

miának a laboratóriumában sikerült olyan kísérletet elvégeznünk, amelynek ered-

ménye új, áltudományos sikernek (féknyúz) tekinthető.  

Ebből a képletből indultunk ki (nézzük meg a kivetítőn is): 

 

A + B + C = ABC 

 

Ahol az A magyar béka, tehát = A, vagyis az első béka perspektívája; a B a má-

sodik magyar béka, vagyis = B, és C betűvel jelöltük a C-t, a harmadik magyar bé-

ka perspektíváját. E három kísérleti békát egymás fölé helyeztük, szemüket p0 fo-

kos szögben konvertáltuk. A háromszög szögeinek összege (3 szempár = 6 db 

szem) összeadódtak, vagyis kijött az ABC. 

Az állami áltudományos életben először sikerült bizonyítani, hogy a béka-

perspektívák összeadhatók, vagyis függőleges irányban tágíthatók. Ezt a mód-

szert tavaly óta számos más tudományos területen is alkalmazzák. Például északi 
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irányban sikerült 150 százalékkal megemelni a GDP felszálló ágát, vagy a szoci-

ális étkeztetésre fordítandó összegek grafikus mutatóit.  

A kivetítőn láthatóak a múlt évi állami gyermekgyógyászati támogatás alapján 

készült grafikon mutatói. Kérem, hogy ne a kivetítő jobb felső sarkában keressék a 

legnagyobb mutatókat, mert a bal alsó sarokban helyeztük el. Igen, igen, az a pici, 

kék-piros színű az. Szinte a teljes képernyőn végighúzódik, mert a grafikonon en-

nek az új békaperspektíva-összeadódásnak a 4 DD-s és 6RX-es változata tekinthető 

meg.  

Mi következik ebből? Egyesek szerint zéró jön ki belőle, de ezt csak azok állít-

ják, akik az új összeadódási törvényt nem akarják elfogadni, holott ez ma már axi-

ómává vált.  

Vannak olyan igazi tudományos kutatók, akik valamilyen oknál fogva nem kap-

hatták meg a költségvetési támogatást és az áltudomány B2-es vakcináját, mégis 

azt terjesztik magukról, hogy e világon legtökéletesebben ők tudják tükrözni a va-

lóság képét. A múlt heti konferenciánkon expozémban éppen erről az abszurd 

szemléletről beszéltem, amikor példaként hoztam fel, hogy a realitás tudományának 

van határa, míg az áltudománynak sem a határa, sem a kerete, de még a halmazál-

lapota sem ismeretes. Ezért tehát békaperspektívánk abszurdként való feltüntetését 

nem lehet komoly érvként felhozni a lejáratásunkra, sőt egyáltalán érvként vagy 

elvként ilyen scienciális teória nem is létezhet. 

Einstein relativitásról szóló törvényét a közelmúltban vizsgáltam meg, és rájöt-

tem, hogy az úgy tökéletes, ahogyan van, ahogyan leírta. Minden egyes nap minden 

egyes másodpercében megtapasztaljuk e teória érvényesülését a valóságban, ezért 

nem lenne helyes l’art pour l’art módon kétségbe vonni a létét, tapasztalható vol-

tát, impulzivitását. Ez tehát az egyetlen törvény, amelyről végre hamarosan tör-

vényt hozunk, mely szerint ez a teória nem változtatható meg, nem tüntethető fel 

hamis vagy álnok színben, nem foglalható szerződésbe, nem adható neki megha-

talmazás vagy költőpénz. A későbbiekben a törvényhozásnak figyelembe kell ven-

nie egy komoly tényt: egyes reális tudósok arra is képesek lehetnek, hogy nulláról 

indulva ismét létrehozzák a relativitás elméletét, és valószínűleg úgy tálalják majd, 

hogy ez egy másik relativitás-elmélet.  

Ez viszont lehetetlen, hiszen az újnak kikiáltható teória bármennyire hasonlít is 

majd az eredetire, csak a mása lehet, és semmi másság nem lesz benne. 

A békaperspektíva már régen nem a békáké, hanem a mienk, embereké, a tudo-

mányos életé, az alkalmazásé, mert naponta használjuk, segítségével elemezzük az 

álhíreket, a nulla valószínűségét és a konkretizált valóságot. Közben áltudományos 

statisztikai adatokká konvertáljuk a békaperspektívás látásmódban létrejött adato-

kat, görbületeket, háromszögeket és relatív szinuszos meglátásokat. Nem szabad azt 

feltételeznünk, hogy a békaperspektíva örökéletű lesz; éppen ezért szaporításához 

gyártanunk kell a B4-es és a C75-ös vakcinákat.  
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„Ha a vizsgáztató felfalja a vizsgázót,  
azt kannibalizmusnak nevezzük. A két  

félnek meg kell találnia a közös nevezőt,  

és azt el kell feleznie.” 
(Ismeretlen matematikus) 

 

Az előadó innovációs neve: sáibóT  sojaL 

 
Szereplők:  Tóth Béla Tihamér 1. vizsgáztató 

                    Kiss Beatrix Nárcisz Éva 2. vizsgáztató 

                    Létiápné Kelley Gizella vizsgázó  

  

A kifogástalan innovatív vizsga  

bemutatása kifogástanból és értékelésből 
 

 

 

Tisztelt Barátaim! 

 

 

Rendkívül örülök, hogy végre rám került a sor, és bemutathatom előadásomat, 

amely tulajdonképpen nem az, hanem egy kis színjáték annak illusztrálására és bi-

zonyítására, hogyan lehet emberközelbe hozni az oly sok embert felizgató, tönkre-

tevő vizsgát, amelynek eddig még nem sikerült kihúzni a méregfogát. 

Köztudomású, hogy a következő bemutatót, az innovatív és igazságos vizsgát 

karakteresen lefedő élőképet (angolul: examination, németül: Prüfung, franciául: 

examen) már hetek óta várta a nagyérdemű közönség. Kezdetben úton és útfélen, 

tévében és rádióban sorjáztak az előzetesek, később pedig már két órával e konfe-

rencia megkezdése előtt a bejárati kivetítőn láthattak ínycsiklandó részleteket annak 

a három segítőmnek a játékából, akik voltak olyan szívesek, hogy eljöttek, és most 

egészében is bemutatják ezen innovatív próbavizsgát ezen a színpadon.  

 

(Most vonul be Tóth Béla Tihamér első vizsgáztató, Kiss Beatrix Nárcisz Éva má-

sodik vizsgáztató és Letiápné Kelley Gizella vizsgázó. Tapsoljuk meg őket.) 

 

(A jegyzőkönyv számára megjegyzem, hogy most ütemes taps hallatszik.) 

 

(Miután a két vizsgáztató helyet foglalt, és a vizsgázó kiment, hogy be tudjon 

jönni... éppen most jön be az ajtón. Illedelmesen köszön. A bizottság fogadja köszö-

nését. Bemutatkozik. Átadja személyi igazolványát az első vizsgáztatónak, aki elő-

veszi nagyítóját, és alaposan átvizsgálja, majd magában megállapítja, hogy a do-

kumentum eredeti. Visszaadja. A vizsgázó leül. Látjuk, hogy eddig ebben még sem-

milyen innováció nincs. De lesz! Ezért átadom a szót az 1. vizsgáztatónak.) 
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– Kérem a határidőnaplóját. 

 

(Amint látjuk, a vizsgázó átadja a naplóját. A vizsgáztató belelapoz és folytatja.)  

 

– Ahogy a kimutatást nézem önnek 31 napja volt a felkészülésre. 

 

(Figyeljük meg, mit válaszol erre a vizsgázó.) 

 

– Igen, de rengeteg problémám akadt minden nap. Megvert engem az Isten, 

mert gonosz voltam a szüleimhez… 

– Ezt fejtse ki részletesebben. Ez érdekel minket is. 

 

(A vizsgázó okfejtése következik.) 

 

– Apám és anyám azt akarta, hogy menjek el tanítani a szülőfalumba, de én 

vagy tíz évvel ezelőtt inkább az egyetem közgazdaságtudományi szakát 

választottam, és ráadásul olyanhoz mentem férjhez a megkérdezésük nélkül, 

akinek a családját alapból utálták. Összevesztünk, és nem jöttek el az 

esküvőnkre, kitagadtak, pletykáltak rólunk, és az utóbbi még most is 

folyamatban van. Ha erre a hülye históriára gondolok, mindig feláll a 

hátamon a szőr, ja, és ilyenkor migrénem lesz, és már most is van. Szinte 

lehetetlen úgy élnem, hogy nem tudok koncentrálni, egyszerűen elfelejtettem 

a szavakat, mondatokat, hiába olvastam el tizenötször. 

 

(A 1. vizsgáztató veszi át a szót.) 

 

– Nagyon sajnálom, és megértem… Nyilván így van ezzel a kolléganőm is. 

 

(A 2. vizsgáztató élénken bólogat.) 

 

– És láttam itt a naplójában, hogy szeptember 13-án egy nagy születésnapi 

bulin vett részt. Szerintem sokkal jobb lett volna, ha legalább ezt kihagyja, 

mert az előbb felvázolt körülmények között és azok hatására, semmi oka 

nem volt a mulatozásra. Inkább tanulnia kellett volna… 

 

(A vizsgázó pozitívan viszonyul az 1. vizsgáztató megjegyzéséhez, majd újabb ok-

fejtésbe kezd.) 

 

– Én is megértem önt, tisztelt tanár úr, de az én életem ennél sokkal 

bonyolultabb. Én és a férjem nem mulatoztunk, hanem a testvéremnek, 

Lalinak a szülinapjára mentünk. Tizenkét év után először. Amikor férjhez 

mentem, apámék hatására Laliék is megszakították velünk a kapcsolatot, és 

ez így, hogy összejött végre, rendkívül fontos volt, nem lehetett kihagyni. 
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Nehogy azt tessék hinni, hogy ez nagyon ínyemre volt. Bizonyisten, inkább 

tanultam volna, de ha már elmentünk, akkor két perc múlva nem 

szaladhattunk haza, így hát ottmaradtunk éjfélig. Annyi év után minimum 

ennyi járt egymásnak abból a kétezer milliárd órából, amit nem tölthettünk 

együtt. Jó, ez a szám lehet, hogy túlságosan meredek, de érzékeltetni 

akartam, hogy mennyire fontos volt nekünk ez a szülinap. 

 

(Amint korábban láttuk. a 2. vizsgáztató vette kezébe a határidőnaplót, és lapoz-

gatta. Most megszólal...) 

 

– Lapoztam egyet-kettőt, és olvasom, idézem: „Készülés a vizsgára.” Aztán 

áthúzta háromszor. 

– Elnézést kérek, mert lehet, hogy csak egyszer kellett volna áthúznom, de 

nem ismerem annyira a naplóvezetés erotikáját… 

       …etikáját…  

 

(Helyesbített a 2. vizsgáztató. És újabb magyarázat jön.) 

 

– Nagyon helyesen tetszett megjegyezni, kijavítani. Ja, és azért húztam át 

háromszor, mert előtte öt perccel tört el az olvasószemüvegem. Képzeljék, 

milyen képet vágtam, amikor véletlenül ráléptem. És onnantól kezdve már 

nem láttam se az akkori, se a holnapi napot. 

– De aztán két nap múlva vett egy másik szemüveget. Onnantól kezdve még 

maradt vagy húsz napja a felkészülésre. 

  

 (Ez utóbbit az 1. vizsgáztató mondta.) 

 

– Igen, tudom. Egyébként nem húsz, hanem csak tizenkilenc napom maradt, 

de ez most teljesen mindegy. És azt is beírtam, hogy hazajöttek az USA-ból 

a nagynénémék. Jó, nem hozzánk jöttek, hanem a szüleimhez, de voltak 

olyan rendesek, hogy ki akartak békíteni minket, de nem tudom, miért az 

első közös pálinkázás után felhúzták az orrukat, és otthagytak minket. Na, 

ezen aztán legalább két hétig rettenetesen kikészültem, hiába vigasztalt Jani, 

a férjem, belém tekeredett a kétségbeesés összes fonala-férge, és marta a 

bensőmet, mintha sósavat ittam volna. Na, ilyen körülményeket én nem 

kívánnék senkinek, sőt annak a kutyájának se. Már azt hittem, hogy 

bevisznek a bolondok házába. 

 

(Most az én, vagyis az előadó szubjektív megjegyzése következik. Amikor eddig 

megírtuk ennek a vizsgának a forgatókönyvét, a megfigyelők és a szakértők részéről 

felmerült egy alapvető probléma. Kérhet-e a vizsgáztató a vizsgázótól hiteles do-

kumentumot arra vonatkozóan, hogy az amerikai rokonoknak ez a látogatása és 

pálinkázós találkozása valóban megtörtént. Egyáltalán mivel és hogyan lehetne 
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hitelesen igazolni, hogy megérkeztek, hol aludtak, mit vásároltak, kikkel találkoztak 

még stb. Mivel ez a helyzet túlságosan bonyolultnak és ellentmondásosnak tűnt -- 

megjegyzem, tényleg az volt – ezért eltekintettünk a bizonyítástól. Így most a vizs-

gáztatók sem kérnek bizonyítékot ezzel kapcsolatban. Most jön a folytatás. A 2. 

vizsgáztató szólal meg, felteszi kérdését, majd a vizsgázó okfejtése következik.) 

 

–  Az is szerepel a szeptember 28-i dátumnál, hogy „kutyafuttában tanultam“.  

Hány kutyája van Önnek?  

– Nincs se kutyám, se macskám. Akkor elmesélem, mit jelent az nálam, 

amikor kutyafuttában tanulok. Amint a naptárból lehet látni, az a bizonyos 

szeptember 28-a vasárnapra esett. Keresztanyámék jöttek hárman ebédre, és 

mondanom se kell, hogy ennek a teljes terhe rám esett, és eléggé ugrálnom 

kellett előle, nehogy betörje a hátam vagy a fejem. A gyerekeket és a 

férjemet beküldtem a gyerekszobába, én meg kavargattam a rántást (közben 

vasaltam a férjem ingét), hámoztam a krumplit (közben letörölgettem az 

asztalt), vizet forraltam (közben elővettem a könyvet, hogy tanuljak), tésztát 

gyúrtam, felvágtam (közben bele-belenéztem a könyvbe), megtörölgettem a 

poharakat (közben áttettem a könyvet az asztal másik szélére, hogy még 

jobban lássam), bepárásodott a szemüvegem, meg kellett törölnöm, de előtte 

kezet mostam, aztán eszembe jutott, hogy meg kell keresnem a fehér 

blúzomat, ezért magammal vittem a könyvet a hálószobába, útközben 

elolvastam vagy két sort, de nagy pechemre a könyvet betettem a 

szekrénybe, aztán egy fél órát kerestem. 

 

(A két vizsgáztató megbabonázva nézi a vizsgázót, majd igenlően bólogat. Hát 

igen, gondolják, ilyet csak egy lelkiismeretes, szorgalommal beoltott édesanya ké-

pes produkálni. Furcsa módon, most a vizsgázó kérdez.) 

 

– Elnézést kérek, de szeretném megkérdezni. Önök voltak már hasonló 

helyzetben? 

 

(Némi töprengés után a 2. vizsgáztató válaszol.) 

 

– Ha a problémák nagyon összejönnek, akkor az ember szinte elveszti a fejét. 

Annyira összezsúfolódnak a feladatok, hogy már el sem tudja választani 

őket, minden összeforr vagy inkább össze- és szétfolyik, nem lehet 

racionálisan kezelni. És ráadásul még az én helyzetemet az is nehezíti, hogy 

úgy érzem, teljesen kicsúszott alólam a talaj, és hihetetlen erősségű migrén 

támad meg, nem tudok ellene védekezni. Itt a bal oldali halántékomat 

nyomja, szakítja, lövöldözi, trancsírozza valami, és ha öt percre is, de le kell 

feküdnöm, mert a fájdalomcsillapító csak úgy hat. Egy kicsit... 

 

(Most az 1. vizsgáztató szólal meg.) 
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– Sokan azt mondják, hogy a férfiaknak a családban, a házi munkában nincs  

szerepük. Lenne, lehetne, de ők meghúzzák magukat, vagy direkt mást 

csinálnak, hogy ne kelljen segíteni. Ez a téma nem tartozik a 

vizsgaanyagunkhoz, de elmondom, hogy én nem vagyok ilyen passzív és 

rosszindulatú. Ha a feleségem dolgozik (főz, takarít, mos), én nem zavarom. 

Papíron beosztom a jövő heti költőpénzt, meccset nézek, és utána 

megosztom vele a benyomásaimat. És még így is, velem is előfordul, hogy 

majd szétmegy a fejem a migréntől. Nekem a jobb homlokomon szokott 

jelentkezni, ott is marad több órán át. 

– Én is nagyon együtt érzek önökkel. Nincs annál rosszabb, mint amikor az 

ember azt hiszi, hogy itt van a világvége, minden összeomlott, kihúzták a 

szőnyeget alóla, és ráadásul még iszonyatos migrénje is van. 

 

(Most jön az értékelés. A két zsűritag összedugja a fejét. A vizsgabizottság nevé-

ben a 2. vizsgáztató szólal meg.) 

 

– És akkor most hadd kérdezzem meg. Angolból mit tud? 

 

(A vizsgázó eltöpreng néhány másodpercig, majd csodálatos angolsággal vála-

szol.) 

 

– Wow! Hello! Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night! 

How do you do? Nice to see you. Nice to meet you. I haven't seen you for 

ages. Where have you been? It's lucky to find you here. Can you understand 

me? Did you get what I said? I said: enter, to have, good, computer, The 

Beatles, Led Zeppelin, The Animals, Deep Purple, ABBA, time, one, two, 

three… 

 

(Az 1. vizsgáztató felkiált örömében.) 

 

– Wow! Akkor most következik az értékelés. Kifogástanból jelest adunk 

önnek, angolból viszont csak egy icike-picike kettest. 

 

(A vizsgázó boldogan felkiált.) 

 

– Wow! Thank you very much. 

 

(És most jön ennek a módszernek a teljesen innovatív változata. A 2. vizsgáztató 

kéréssel fordul a vizsgázóhoz.) 

 

 –    Akkor most mi is kérjük az ön értékelését. 
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– Hát, igazán nagyon rendesek voltak. Éjszaka, amikor nem tudtam aludni, 

csak álmatlanul hánykolódtam az angol igeidők között, igazán nem 

gondoltam volna, hogy ilyen jól megértjük egymást. Önök elfogadták a 

kifogásaimat, és igen magasra értékelték, sőt bele tudták érezni magukat a 

helyzetembe. Ez tolerancia a köbön, illetve az ötödik hatványon, tehát, 

szintén jeles. És egyértelmű, hogy önök angol szakos tanárok, csillagos 

jelesre tudják a vizsga anyagát. 

 

 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Íme, a kifogástalan innovatív vizsga bemutatása kifogástanból és értékelésből. 

Végezetül engedjék meg, hogy felolvassam az Államtudományos Akadémia Vizs-

gáztató Szekciójának javaslatát, amelyet e módszer tanulmányozása és kipróbálása 

után született meg. Idézem: „Ez az innovatív eljárás teljesen szakít az összes régi, 

megkövesedett hagyományokkal, a porosz, az amerikai és az afrikai vizsgáztatási 

eljárással. Ez a módszer a vizsga során olyan új dimenziókat tár fel, amelyek a 

vizsgázók és a vizsgáztató között valószínűleg évszázadok óta léteznek, de eddig 

még nyomokban sem kerültek elő. Általa megismerhetjük a vizsgázó és a vizsgáz-

tatók életkörülményeit, mindennapi problémáit, olykor indulatait, de főképpen a 

felkészülést akadályozó okokat és következményeket. A vizsga és a vizsgáztatás a 

teljes kölcsönösség alapján folyik, bevonva az érintett személyek izom- és bioener-

giáit, kérdéseit, kíváncsiságát és megértését. Ezért javasoljuk, hogy ezt a módszert 

lendületesen alkalmazzák az élet minden területén, ahol vizsgázók és vizsgáztatók 

szoktak találkozni.” 

 

Ezzel az ajánlással fejezzük be előadásunkat. Tapsot kérünk. 

 

(A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy most ütemes taps hangzik fel.) 
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„Az eszement bölcsességnek is van párja,  
de kerüld el, nehogy te legyél az.“ 

(Álhindu mondás) 

  

 Az előadó innovációs neve:  alliL   hgíV 

 

Redukciós, tömörített magyar mondatok 

felhasználási szótárának előmunkálatairól 
 

 
Tisztelt Hallgatóim! 

 

 

Sok szeretettel üdvözlöm Önöket mai konferenciánkon. Vígh Lilla vagyok, innová-

ciós nevemen szólítsanak ALLIL   HGÍV-nak. 

A redukciós tömörített magyar mondatok szótárának előmunkálatait két évvel 

ezelőtt kezdtük el munkatársaimmal és kettő milliárd forint innovatív támogatással. 

Sajnos az utóbbi időben egyre kevesebbet foglalkozik velünk a média, ezért gon-

doltam, hogy ezt a lehetőséget is kihasználom abból a célból, hogy önök és önökön 

keresztül a közvélemény minél részletesebben tájékozódjon ennek a nagyszerű ku-

tatásnak a részleteiről. A rendelkezésemre álló időkeretben arra nincs lehetőségem, 

hogy az eddigi viták, értekezletek, szerződések, projekciók sokaságáról összefogla-

lót nyújtsak, viszont szívesen bemutatom a készülő szótár szerkezetét és az ahhoz 

kapcsolódó példamondatokat. 

Rohanó tempónk során igen gyakran kommunikációs kontroll vagy éppen in-

formációs súly nehezedik ránk, és nincs időnk közölni bizonyos dolgokat. Úgy 

mint: 

 

a) jelentések  

b) adatok  

c) vélemények 

d) példaadó történetek  

e) baráti megnyilatkozások 

f) érzelmi irányultságok 

g) tartalmas közmondások 

h) beleegyező hozzáállások 

i) tervek és projektek 

j) hobbik és elfoglaltságok stb. 

 

Amennyiben szótárunkat magyar honfitársaim felhasználják, akkor időt és lehe-

tőséget nyernek, mert redukciós, tömörített mondatok formájában közölhetnek in-
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formációkat. Ez a redukció nagyon egyszerűen történik. A teljes mondat minden 

szavának csak a kezdőbetűjét írjuk le vagy mondjuk ki. A névelők kimaradnak. 

Például:  

NSZHLL = Nem szeretjük, ha a lábunkra lépnek 

NNESZ = Névelő nincs, elfújta a szél. 

SASZDNBF = Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. 

Egy versike tömörítése redukciós módszerrel: 

BBT = Boci-boci, tarka, 

SFSF = Se füle, se farka, 

OML = Oda megyünk lakni, 

ATK = Ahol tejet kapni. 

GYV = Gyere velem, 

ÉS = én se 

MS = megyek sehová! 

 

Természetesen ezeknek a rövidítéseknek, betűszavaknak az időzítésével most 

nem takarítottunk meg időt, mert a teljes mondatokat is kimondtuk. A gyakorlati 

alkalmazás azonban teljesen más, innovatív eredményre vezetett. Kísérleti szemé-

lyeink egy 1500 karakteres levél mondatait 150 másodperc alatt le tudták rövidíte-

ni. A teljes levél megfogalmazása és leírása háromszor annyi időt vett volna igény-

be.  

Bemutatok néhány redukciós stílust a többezres nyilvántartásunkból. 

 

1. KM = Közmondások 

EKME =Egyik kutya, másik eb. 

ANBCSNÉ = Aki nem bízik, csalódás nem éri. 

SZOBMKFT = Szépen orra buktál, mint Kathy Feri a talicskában. 

 

2. PK = Politikai környezet 

MMHSZDBOT = Mondtam már, hogy a szociáldemokraták a baloldalhoz tar-

toznak. 

NHAM = Nettó hazugság, amit mondtál. 

EELHDMNML = Ez az eddigi legnagyobb hazugságod, de még nem mondtál le. 

 

3. TP = Telepátia 

LHNBVHK = Látom, hogy nem bevásárolni voltál, hanem a kocsmában. 

ÉRGTMMNR = Éppen rád gondoltam, te meg miért nem rám… 

KSZSVETC = Kutyaszámba se veszel engem, te Cica. 

 

4. ICS = Illetlen cselekvések 

SHSLD = Sehall, selát Dömötör, 

BVMHÖ = buta volt, mint hat ökör, 

MESHSL = mert ez a sehall selát, 
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KI = kerülte az iskolát. 

LKÉVAE = A levest késsel és villával akarta enni. 

LIS = Lökd ide a sört! 

 

5. GSZ = Gépjárműszerelés 

NKNK = Nincs ki a négy kereke. 

LVSEM = Le van strapálva ez a motor. 

NMMMENYKÉG = Nem működik, mert mindig egyszerre nyomod a kuplungot 

és a gázt.  

 

6. SZB = Szurkolók bekiabálásai 

BNVÚM = A bíró nem viselkedik úriember módjára. 

MVSZF = A meccs végén szétverem a fejed! 

RMÖSZ = Remélem, már összetörték a szemüveged. 

 

7. US = Udvarlási stílus 

NKCS = Ne a kezemet csókolgasd! 

CSHH = Csókolnálak, ha hagynád. 

JVVT = Jó volt veled tegnap. 

TEPÉÉ = Töltsük együtt a pezsgőt és az éjszakát! 

 

8. Szórakoztatóipar 

HLFMNLT = Húzd le a fejed, mert nem látok tőled. 

HEPC = Halkabban edd a popcornt. 

NDÖFMNLB = Ne dugjátok össze a fejeteket, mert nem lát a bácsi. 

 

9. Takarékszövetkezet 

KKENP = Kérem a kasszát, ez itt nálam pisztoly! 

HÁA = A hitelt áfával adják? 

TT = Törleszthetek-e természetben? 

 

És még 2334 stílusirányzat, az eddigi kutatásaink szerint. 

Természetesen vegyes irányzatunk is van. Íme: 

 

BLM = A barométer a légnyomást mutatja. 

JKHMSZ = Jelezd külön, hogy mit szeretnél. 

NMÓJ = A nagy mutató az órát jelzi. 

AÁKM = Alakítsd át kijelentő módba. 

GKF = Gólya kelepel a fészkében. 

GNBGY = Gondozónőre bízza gyermekét. 

IDNSZBK = Intim dolgokat nem szokásom bizalmasan közölni. 

KVMB = A kisvasutat meghosszabbítjuk Bécsig. 

KJÉM = Kutya jól érzem magam. 
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HÁR = Horvátországból átruccanunk Rómába. 

JANHBAI= Jót akarok neked, ha beledöglesz akkor is. 

BTIEFJ = Bezzeg a ti időtökben ezért fejbelövés járt. 

 

A MNVCS szótárának tervezett kiadása jövőre kezdődik, és várhatóan 50 kötetet 

foglal magában. Mondanom sem kell, hogy rendkívül hasznos, ha otthon a család 

könyvespolcát ezek az illusztrált és illusztris, gyönyörű kék borítójú könyvek díszí-

tik. Nagyon praktikus, ha minden nap előre gondolkodunk, és másnapra összegyűjt-

jük a vélhetően fontos és majd felhasználandó MNVCS-ket, amelyek megkönnyí-

tik, felgyorsítják a kommunikációt. Nyomtatáskor jóval kevesebb papírra van szük-

ségünk, mint a hagyományos mondatok nyomtatásakor. 

 

KHM = Köszönöm, hogy meghallgattak. 

TETK = További eredményes tanácskozást kívánok! 

 

Bocsánat, még nem fejeztem be. Természetesen minden könyvtárban elérhetők 

lesznek a MNVCS-s kötetek, és kölcsönözhetők, lemásolhatók a szükséges innova-

tív tömörítések, sőt nyereséges vetélkedőket is indítunk e témában. 

 

MIKB = Modern, innovatív kommunikációval a boldogulásunkért. 

 

VLDV = Viszontlátásra a díszvacsorán! 
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 „Ha valamit úgy eltettél, hogy három napja nem találod,  
akkor menj ki a szénakazalhoz, és dobáld szét.  

A tűt a szénakazalban meg fogod találni,  

de amit kerestél, azt nem.“ 
(Keresési törvény 234$p. &rtz) 

 

Az előadó innovációs neve:    ókkubaN  anitzsirK 

 

Az áltudományos adatbázisok mentésének 

és láthatóságának növelése 

 
Tisztelt Kollégák! 

 

 

Az utóbbi időben az áltudományos irodalomban egyre több adat halmozódik fel, és 

ez a halmozódás olykor a minőség rovására mehet. Különösen akkor,  

 

a) ha akkumuláció után nem lehet megtalálni, lekérni egy bizonyos adatot, 

b) ha azért nem lehet megtalálni, mert nem mentették el az adatot, 

c) ha elmentették az adatot, de nem lehet tudni hová, 

d) ha nem tudjuk, ki mentette el az anyagot, ezért nem kapunk felvilágosítást. 

 

Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a 21. században csak olyan 

adatbázisokkal kell és lehet dolgozni, amelyek könnyedén hozzáférhetők, 

elérhetők, megtalálhatók, nyomon követhetők, kikövetkeztethetők és láthatók. 

Ennek az alapvető követelményrendszernek akartam megfelelni akkor, amikor 

innovatív keretben – a főnököm által zseniálisnak mondott keretben – feltaláltam 

több adatmentési és láthatósági módot az áltudományos adatmentés és láthatóság 

viszonylatának mezejében. Természetesen a sok egyedi módszer egy hatalmas 

rendszert alkot, amelyet Láthatósági Mentésnek és Bázisnak (LMB) neveztem el. 

Természetesen ezt a kifejezést már hivatalosan levédettem, így csak külön 

engedélyemmel használható, illetve foglalható mondatba. Az LMB egyes 

vállalkozók adatgyűjtésében, mentésében és raktározásában máris igen népszerű. A 

próbaidőszak tapasztalatai előremutatóak, példátlanok, és ez arra ösztönzött engem, 

hogy az LMB-t továbbfejlesszem. 

 

Ennek fő irányai a következők: 

 

a) mentés és raktározás a civil szervezeteknél, 

b) adatbázisok láthatóvá tétele a vállalkozások mezején, 

c) az innováció megjelenése az LMB-ben, 

d) tudományos adatbázisok áltudományossá minősítése konvertálással, 
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e) áltudományos adatok tömörítése és mentése 

 

Most nézzünk meg az említetteket részletesebben. 

 

a) Mentés és raktározás a civil szervezeteknél 

 

Ha valamilyen irat (levél, okirat, szerződés, feljegyzés, emlékeztető, leltár, 

kimutatás) elkészül, akkor iktatás után (ezt nevezem én mentésnek) az iratot 

raktározni kell. Méghozzá úgy, hogy azt bármikor, bármilyen illetékes megtalálja. 

Tehát az irattartónak, amelybe felfűzzük, mindig egy konkrét helyen, például az 

ajtó melletti polcon kell tartózkodnia. Abban az esetben, ha az irat 

 

a) Amáliáról, 

b) alagsorról, 

c) apáról, 

d) anyáról, 

e) akadémikusról, 

f) vagy egyéb ilyen betűvel kezdődő személyről, tárgyról, fogalomról szól. 

 

Egy másik irattartó tartalmazza a b betűvel kezdődő témákat, és ennek helye a 

befőttek mellett van, amelyekről mindig eszünkbe jut a b betű helye. 

Transzparenssé, áláthatóvá az iratokat akkor tehetjük, ha szükség vagy felmutatás 

esetében eredeti helyükről elvesszük, kitesszük az asztalra, hogy bizonyítékként 

vagy csak illusztrációként szolgáljanak. 

Felmerül a kérdés, hogy ez csak a civil szervezetekre vonatkozik? Valójában 

nem, mert általánossá is tehető, ha senki sem tiltakozik, nem nyújt be kifogást a 

bíróságon. A civil szervezet megnevezést itt azért használtam, mert az adatbázisok 

mentése és raktározása általában csak olyan helyen működik a fentebb említett 

módon, ahol az ajtó mellett van polc, a spájzban van befőtt, és c betűs mentés 

esetén van cica, amelyik/aki a fűtőtest mellett szokott aludni.  

 

b) Adatbázisok láthatóvá tétele a vállalkozások mezején 

 

A vállalkozások mezejének kiszámítása a következő képlet segítségével 

kezdődik: 

 

Ł = ß + & + $ 

 

Ennek behelyettesítésétől az idő rövidsége miatt most tekintsük el. Mindenki 

ismeri a zöldmezős projektek együtthatójának képletét (általános iskola 5. osztály), 

és látható, hogy ennek a képletnek az áltudományos és innovatív változatáról van 

szó. Igaz, csak abban az esetben, ha a végeredményt elosztjuk 3-mal. 

 



 
 

Salga Attila: Innovatív áltudományok 
Az áltudományos kutatás megújításának szürrealista konferenciája 

 

 62 

c) Az innováció megjelenése az LMB-ben, a Láthatósági Mentésben és Bázisban 

 

Amikor a fizikális adatokat (iratokat, kérvényeket, leveleket, másolatokat, 

csekkszelvényeket, bizonylatokat, áfás számlákat, táblázatokat, órarendeket, 

kitöltendő űrlapokat, szerződéseket, feljegyzéseket) el akarjuk menteni a B betűs 

polcra (mondjuk az ajtó mellé), akkor nyilvántartást készítünk erről, hogy mások is 

hozzáférhessenek, vagyis transzparenssé tesszük adatbázisunkat. Természetesen 

egyes adatok (iratok) keresését is biztosítani tudjuk, ha van hozzá megfelelő 

személyzetünk. Ebbe azért jelenik meg az innováció, mert idestova tíz éve nem 

mentenek ilyen módon adatokat. Ha mégis, akkor ez már történelmi szempontból 

majdnem elítélendő. Most viszont ismét megújulunk, elővesszük, és legalább négy 

tanú (alkalmazott) előtt kijelentjük, hogy ez a módszer teljesen új, noha egy régi 

másolata, de szerzői jogokat nem tartunk fenn.  

 

   d) Tudományos adatbázisok áltudományossá minősítése konvertálással 

 

Bármely irat fizikai meglétében bizonyos mutatókkal, vagyis kiterjesztéssel 

rendelkezik: tartalom, hosszúság, szélesség, vastagság, oldalszám, aláírt oldalak, 

keltezett oldalak, címekkel ellátott oldalak stb. Korábban említettem, hogy 

transzparensen tároljunk. De mi van akkor, ha illetéktelenek is szeretnének 

hozzáférni. Ilyenkor ráírjuk a dossziéra az áltud., vagyis az áltudományos 

minősítést. Röviden szólva konvertáljuk, vagyis látszólag átalakítjuk, hogy még 

avatott kezek se tudják elérni. 

 

   e) Áltudományos adatok tömörítése és mentése 

 

A korábbi pontok szinte mindegyike érintette az adatbázisok mentését, a 

tömörítésről azonban még nem esett szó. Mielőtt az említett módokon mentünk, 

előtte tömöríteni kell, és ennek módja a következő lehet. 

Az iratokat dobozba helyezzük. Minél szorosabban vannak a mappák és a lapok, 

annál jobban tömörítettük. A tömörítési indexet előre is kiszámolhatjuk az alábbi 

képlet segítségével: 

 

# x ¢ x § - & + () = ÿ - Ʊ + Ǝ 

 

Előadásom végén tisztelettel arra kérem önöket, hogy minél gyakrabban 

foglaljanak állást az innováció ezen megnyilvánulása mellett, hogy tovább 

fejlődhessen a tudományos szemléletünk, kézzel fogható sikereket érhessünk el, 

megváltozhasson a létmemóriánk és az anyagi helyzetünk. 
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„Minél kisebb valami, annál láthatatlanabb; 
minél nagyobb, annál láthatóbb. 

Szeretem a bélflórámat, mert kicsi és 

láthatatlan, szorgosan dolgozik. 
Még egy elefántért sem cserélném el.” 

(Rendl Oszkár bélflóra-szakértő) 

  

 

 

 

Az előadó innovációs neve: rákzsO  ldneR 

 

A mikroorganizmusok pótolhatatlan  

szerepe és ajándékozásának illemtana 
 

 

 

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Bélflóra-rendező vagyok. Nyilván ez direkt 

módon nem látszik rajtam, de már két évtized óta ezzel a nemes kutatással foglal-

kozom, és remek eredményeket értem el. Talán nem feltétlenül kellene saját ma-

gamat fényezni, de sajnos az idő szűkössége miatt nem találtam olyan szabadnapos 

kollégát, aki szívesen eljött volna velem, hogy bemutassa eddigi munkásságomat. 

Ennek hiányában közlöm most, hogy számtalan nemzetközi tudományos pályázatot 

nyertem el, és ennek megfelelően igen magas jutalmazásban részesültem, amelye-

ket jótékonysági célokra fordítottam. 

  

Először tisztázzunk néhány alapfogalmat. A mikroorganizmusokat nem szabad 

összetéveszteni a mikroorgazmusokkal, amelyek vagy léteznek, vagy nem. Mégis 

előfordulhatnak, ha csokoládét, mézet eszünk, de az elnevezés is mutatja, hogy 

csak mikro-időben fordulnak elő. Most nem ez a témánk. 

A mikroorganizmusok vagy mikrobák más szemével vagy a sajátunkkal nem lát-

hatók. Leggyakrabban baktériumok formájában léteznek az emberi testben. Tízszer 

annyi baktériumunk van, mint sejtünk. A legtöbb baktérium a bőrünk felszínén és 

az emésztőrendszerünkben található. Csak az ártalmatlan mikroorganizmusokkal 

foglalkozom, és csak azokkal, amelyek az emésztőrendszerünkben fordulnak elő.  

Kevesen emlékeznek már arra, hogy csecsemőkorukban bélcsatornájuk kezdeti 

bakteriális benépesülése milyen fontos szerepet játszott a nyálkahártyák immun-

rendszerének kialakulásában és szabályozásában. És milyen hosszú út vezetett ad-

dig, amíg felnőtt korunkban megtudtuk, hogy jó az emésztésünk. Ilyenkor bélfló-

ránkat 300-500 különböző baktériumfaj alkotja, számuk az emberi sejtek tízszerese. 

Nem mondanék igazat, ha azt állítanám, hogy e népes flórafélék mindegyikét úgy 

ismerem, mint a tenyeremet. Néhányukkal azonban szinte baráti közelségbe kerü-

lök, amikor a laborunkban mikroszkopikus vizsgálatokat végzek.  

Kedvenceim közé tartoznak a bifidobacteroides, clostridiumok, enterococcus, 

peptococcus, lactobacilusok. Ha észlelik, hogy megfigyelem őket, akkor farkincá-
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jukkal vagy mikrolábaikkal integetnek nekem, tehát igen jó viszonyba kerültünk 

már az idők folyamán. Konkrét mutatókkal, kísérletekkel nem rendelkezem annak 

bizonyítására, hogy ezek a baktériumfajták telepeiken milyen életmódot folytatják, 

de megfigyeléseim alapján állíthatom, hogy nagyon szorgalmasan dolgoznak; éjjel-

nappal bontják az útjukba került félig-meddig már megemésztett tápanyagot.  

Létezik egy ilyen nemzetközi mondás: „Ha jó az emésztésed, sikeres a bélflórád, 

akkor te is sikeres ember vagy.” Persze akadhatnak olyanok, akik még nem hallot-

ták ezt a bölcsességet, nos, ettől még igazán jól emészthetnek. Tehát e bölcsesség 

meghallása, leírása vagy megjegyzése nem kötelező a száz százalékos táplálék-

feldolgozáshoz.  

A jót még jobbá tehetjük, ha prebiotikumot fogyasztunk. Ez olyan természetes 

élelmiszer-összetevő, amelyre a gyomor-bélrendszer felső szakaszában található 

emésztőenzimek nem hatnak, és változatlan formában jutnak el a vastagbélig, ahol 

serkentik a kedvező hatású, abszolút pozitív baktériumok, vagyis a probiotiku-

mok szaporodását. Funkcionális élelmiszerek összetevőjeként a probiotikumokhoz 

hasonlóan átmenetet képeznek az élelmiszerek és a gyógyszerek között. Íme, a pre- 

és a probiotikum, amely képes arra, hogy átmenetet képezzem. Az ember például 

nem átmenet két majom között, a denevér sem átmenet a szárnyasok között, és az 

egér sem találta még meg az átmenetét a macskában. Szerintem nem is fogja, azaz 

megfogja… Mindig a macska az egeret és nem fordítva. 

A gyógyszerek károsíthatják a bélflórát, és ha ezt a prebiotikum tudja, akkor nem 

gyógyszerként jelenik meg a vastagbélben, hanem élelmiszerként. Ha pedig az im-

munrendszer megvédésére van szükség, akkor a prebiotikum gyógyszerként fojtja 

meg, pusztítja el a káros baktériumokat. 

Egyedül a pre- és probiotikum képes arra, hogy átmenet legyen az élelmiszerek 

és a gyógyszerek között. Ennél a tulajdonságánál fogva használják úgy, hogy eljut-

tatják a prebiotikumot egy kapszulában a vastagbélben reája váró probiotikumig, 

amellyel együtt nagy boldogságot élnek meg, és elkezdenek szaporodni. Lebontják 

a káros anyagokat és baktériumokat; külön előnyük, hogy nemcsak hétfőn és csü-

törtökön foglalkoznak ilyesmivel, amikor a településeken is elszállítják a szemetet, 

hanem éjjel-nappali műszakban, szabadidejüket feláldozva ténykednek, rágnak, 

csócsálnak, trancsíroznak, szívnak-fújnak, és ellehetetlenítik az ellenség összes ne-

gatív megnyilvánulását.  

És ha már a mesterségesen a vastagbélbe küldött probiotikumokról van szó, ak-

kor képzeljük magunkat egy kapszulába, amelyben olyan matéria van, amelynek 

fala nem bomlik le addig, míg el nem jut a célegyenesbe, és csak ott engedi ki ma-

gából azt a sok hasznos anyagot, amire a bélbolyhoknak és a hasznos baktériumok-

nak szükségük van. Egyébként jobb, ha nem képzeljük el magunkat egy ilyen kap-

szulában, mert nagyon kicsi, és belülről sötét van, egyáltalán nem látnánk, milyen 

útvonalon haladunk keresztül. A baktériumflóra fő funkciója a kórokozókkal szem-

beni védelem, valamint az immunrendszer állandó készenléti szinten tartása, edzé-

se.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Probiotikum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Probiotikum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Funkcionális_élelmiszer
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Ha a mikroflóránk egyensúlya felborul, a káros baktériumok, gombák, sőt para-

ziták száma is megnő, ezért könnyebben alakulnak ki nem kívánt fertőzések, gyul-

ladások. 

Kutatócsoportunk felhívja a kis- és középvállalkozók, valamint a nagyvállalko-

zók figyelmét arra az egészségügyi szolgáltatásra, amelynek elindítását és fenntar-

tását kezdeményezhetik. Gyártsanak, forgalmazzanak, ajándékozzanak mikroorga-

nizmusokat a virágzó bélflóra érdekében.  

1. Mivel a pre- és probiotikum átmenetet képez az élelmiszer és a gyógyszer kö-

zött, ezért az ilyen kapszulák kedves ajándékként jelenhetnek meg családi esemé-

nyeken, karácsonyi rendezvényeken vagy titkos randevúkon. 

2. Küldjön ön is enterococcus-sorozatot egy ciánkék kapszulában, amelynek bel-

ső tartalma felér egy szülinapi bulival. 

3. Ha a papája nem engedte el a barátja névnapi partijára, kedves papájának bél-

flóráját szaporítsa bíborvörös enterobacter kapszulákkal. A bélflóra epedve várja. 

3. Fusobacteriumokra van szükség a vastagbél flórájának akkor, ha két energia-

ital után szeretné megmenteni egy lány bájos bélflóráját. Ajándékozza meg okker-

sárga kapszulákkal, bennük 10-12 milliárd türelmetlenül várakozó prebiotikummal. 

4. Karácsonyra mindenkinek legitimis saloncukri mikroorganizmusokat kell 

ajándékozni, mert ez átmenetet képez a szenteste és karácsony első napja között. 

5. Bifidobacterium bifidum. Ezzel a jótékony baktérium-milliárddal megajándé-

kozhatja bármelyik férfi és női jótevőjét, aki szereti a halványzöld tokban tobzódó, 

bélflóra után vágyódó prebiotikumokat. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egészséges bélflórát kívánok a jó étvágy-

hoz.  
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„A piros 6-os azt mondta a zöld 6-osnak:  
te egyenlő vagy, én meg még egyenlőbb.  

Aztán a zöld 6-ost átfestették pirosra.“ 
(Egyenjogúsági Kiskáté 45.§) 

 

 

 

 
 

 

Az előadó innovációs neve: aródoeT  idpaK 
  

Isten választott népének földrajzi nevei a 

nagyvilágban 

 
A közelmúltban jelent meg saját kiadásomban az Úri Magyarország című 

földrajzkönyvem, amely valójában még nem mondható annak, mert csak a 

nagyvilág magyar nyelvű földrajzi neveinek kis hányadát foglalja össze. 

Hamarosan eljön az az idő, amikor Isten választott népének, a magyarnak az 

őstörténetét, ősnyelvtanát, ősfaunáját, ősflóráját és ősi elhelyezkedését is sikerül 

vitamentesen bemutatnom Önöknek. Addig is kijelentem, hogy Isten választott 

népe a magyar. Ezt a Szentírás szavunk is bizonyítja, mert a szent és az írás szóból 

állt össze, amely lényegében a Biblia szóval, fogalommal, annak történetével 

egyenértékű és egyenrangú.  

Sumiria őseink nyelvén ékírással: Kiengir, vagyis a Hungaria ősalakja. Ez volt a 

világ első állama, a nemzetközi ősrégészet szerint a világ első civilizációjának és 

őskultúrának megteremtője. Sajnálatos módon ezt eddig elhallgatták Ön előtt is, és 

így több milliárd embertársával együtt tudományos lelki szegénységben kellett 

élnie. Pedig a bizonyítékok magukért beszélnek, csak fel kell tárni, és elemezni kell 

őket. Erre vállalkoztam az Úri Magyarország című könyvemben, amelyet az 

Államtudományi Akadémia szponzorált, gondozott, szerkesztett, lektorált, és a 

tekintélyes honoráriumomat is biztosította. Ez a könyv tehát teljes sikerre van 

predesztinálva. 

Bizony, hölgyeim és uraim, eddig nagyon sok bizonyítékot eltitkoltak előttünk. 

Hogy kik voltak? Ne is kérdezzék, mert ez már a politika és nem az áltudomány 

kérdése közé tartozik. Mindenesetre annyit megjegyzek, hogy érdekükben állt, és 

jelentősen megfizették az elkövetőket azért, hogy a napnál is világosabb tények ne 

kerüljenek napvilágra. Ezzel a már-már hagyományos elhallgatással szakít az én 

szemléletem, az Úri Magyarország című földrajzkönyvem, amelyben 

megvilágítom az eddigi átláthatatlan sötétséget. 

 

Nézzük a konkrét tényeket! 

 

a) A nagy magyar ősi világbirodalom idején a Holt-tenger, a Jeges-tenger, a 

Csendes-óceán is a mienk volt, hiszen mind a három kifejezés azóta is magyarul 

van írva. A vizek halmazállapota, színe, nagysága, összetétele, állatvilága sokat 



 
 

Salga Attila: Innovatív áltudományok 
Az áltudományos kutatás megújításának szürrealista konferenciája 

 

 67 

változott több millió év alatt, mégis fennmaradt jellegzetesen magyaros 

állapotában. 

b) Fontosabbat mondok: Nabu-kodonozor Babilónia több királyának a neve. Nos, e 

névben is magyar vér folyt, s ezt egy hungarológusnak nem nehéz felismernie. 

Eredetileg: Ne bukj el odol-dezodor volt, ami a Krisztus előtti első évszázad és 

egyben az egész világ legelső reklámjának felel meg.  

c) Isten neve is magyar eredetű azon egyszerű oknál fogva, hogy más nyelveken 

másképpen hangzik; például: bog, dió, deo, Gott, Dieu, God stb. 

d) Afrika annak idején a nagy magyar bibliai-szentírási birodalomhoz tartozott (vö. 

Kongó = ez a hordó kongó; Nigéria = ez a fekete néger; Kenya = kenj a... kenyérre 

– az utolsó szó a gyakori kenyérhiány miatt lekopott; a Fokföld szót fölösleges 

magyarázni, hiszen mai magyar nyelven szól hozzánk. 

e) Az amerikai földrészen van Paraguay, ahol világbirodalmunk idején sok volt a 

paraj, és Chilében magyar lovak húzták a csillét, Kubában gyártottuk a kupákat a 

boriváshoz.  

f) Bahamának mi adtuk a bahama színű fürdőkád nevét.  

g) Panamábán tanult tőlünk a világ panamázni.  

h) Washington tulajdonképpen három magyar szóból áll: vas + ing + ton(hal).  

i) Fejfájás elleni gyógyszerünkről kapta a nevét Salvador.  

j) Sokan azt gondolták, hogy Norvégia fővárosa Oslo norvég szó. Tévedés! Akkor 

keletkezett, amikor az ősmagyar kor már oszlóban volt. Azóta is aktuális a szó. 

Gondoljunk csak arra, hogy nálunk 1947 és 1956 között a kapitalizmus volt, 1988-

tól a szocializmus volt oszlóban.  

k) Azt is évszázadokon keresztül eltitkolták, hogy az olasz Róma a barna bőrű 

magyarok nyelvéből származik, amelyen a romák beszéltek.  

l) Nagy kínja volt annak az embernek, aki Kínába eljutott.  

m) Mongólia fővárosát egy Ulán nevű bátor hadvezérünkről nevezték el (vö. 

Ulánbátor). 

n) Már évezredekkel ezelőtt világhírű volt a magyar kenyér, zsömle és vekni. Ne 

csodálkozzunk tehát azon, hogy Kína fővárosát egy pék ingéről nevezték el. Peking 

ugyanis valójában pék + ing, csak az ékezett időközben lekopott.  

o) A magyarok ékesszólásának totem oszlopaként áll Bulgária fővárosa Szófia, 

amely a szó és fia magyar szavakból áll.  

p) Egy magyar vitéz pedig Várnában vár + na valakire, ha nem szólította volna egy 

parancs haza, Magyarországra.  

r) Keleten is jártunk, ahol vár és só van, ez Varsó.  

Egyszóval ez egy olyan bátor, merész és transzcendentális elmélet, amelyhez 

minden kétség hozzáférhet. Ha Isten választott népe mi vagyunk, ha mi vagyunk az 

őskultúra megteremtői, akkor örvendetes, hogy legalább most – végre-valahára –

megtudtuk, és Önök is megtudták. 

 

Köszönöm, hogy meghallgatták rövid előadásomat. 
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„A kiváltságos lények mindenütt helyet keresnek maguknak. 
Ha nem kapják meg, kiharcolják. Néha síppal, dobbal,  

keszkenővel, de sokkal gyakrabban erőszakkal,  

betartással és kitartással.“ 
(Ismeretlen lény nyilatkozata) 

 

 

Az előadó innovációs neve: énsomliV  abaT  néytseL 

 
 

Földönkívüliek nulladik típusú 

elszólásainak feltárt nyomai Magyarország 

területén 
 

 

Tisztelt Hallgatóim! 

 

 

Nevemet bizonyára ismerik, ezért nem kell bemutatkoznom. Hatvanöt éve 

foglalkozom áltudományos kutatással, pontosabban a földönkívüli látogatók 

tudományos címének elemzésével, magánéletével és erkölcsi kapcsolataival. 

Kutatásaim alapján állítom, hogy már több évezreddel ezelőtt jártak csillagközi 

lények hazánkban, és megcáfolhatatlan bizonyítékokat hagytak maguk után. Eddig  

– tévesen – népünknek tulajdonítottak minden szólásmondásunkat, de ez sem igaz, 

ugyanúgy, mint minden más, amit az eddigi társadalmakban elhallgattak, 

meghamisítottak vagy megsemmisítettek.  

A Földre érkező csillagközi űrhajók pufóka utasai évezredekkel ezelőtt előre 

látták napjaink történelmi eseményeit, gondjait, a keserű végkifejletet. 

Bölcsességüket elszólások formájában hagyták nekünk örökül. 

Az egyik ufó állattenyésztő például megállapította, hogy kölcsönkorpa nem 

hájasítja a disznót. Ezt úgy kellett volna a múlt rendszer és a jelenlegi kormány 

tagjainak értelmeznie, hogy nem sokat ér az olyan gazdálkodás, amelynek kölcsön 

az alapja, kölcsön a korpája, és erre figyeljen oda mindenki, és erre ne költsön 

senki. 

Egyébként ilyen nulladik típusú elszólást is találtam: ügyes, mint a süket kutya, 

erre hívják, és arra szalad. Aztán itt van ez a benzináremelés, amely olaj a tűzre. 

Az űrlények szerint tudvalévő: ki olajjal bánik, hamar piszkosodik. Úgy 

küszködünk a romló egészségüggyel, mint bodajki gyerek a hetedik gombóccal. Az 

elszabadult árak láttán pedig a nép csak néz, mint a sült compó, és nem találja a 

helyét, mint Frankné a lagziban.  

Az ufók szerint a kormány azt hiszi, hogy a nép mindent bevesz, mint a 

pöcegödör. Inflációellenes politikát folytatunk áremeléssel és forintleértékeléssel? 
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De hiszen ennek következményeit űrbarátaink évszázadokkal ezelőtt megüzenték: a 

fizetés bagót sem ér, eladósodott országunkért nem adnak egy lyukas garast sem. 

Ami a húsárakat illeti, egy év múlva érvényes lesz egy elszólás minden húsboltra: 

csendes, mint böjtben a mészárszék. És mit mond a szomszédasszony, ha még 

jobban elszabadul az infláció? „Haluskát főznék, ha túró volna, de liszt sincs.”  

Egy teljes évig tartó kutatást folytattam annak érdekében, hogy kiderítsem: 

miből lesz bőségesen jövőre. Az űrlakók véleménye szerint, ha továbbra is ilyen 

lógó orral járunk, az olyan savanyú lesz, hogy paszulyt lehet vele főzni. Az egykori 

napszámos esete ránk is vonatkozik: lepényt keresett, lókukóra talált. 

Némi átkódolás után azt is ufóktól tanulhatjuk meg, hogy ideje lenne már a 

kormánynak importból fedeznie a szalmaszál-szükségletét, hogy aztán legyen mibe 

kapaszkodnia. Sajnos, a magyar embernek vásár után jön meg az esze. Ezért 

feltétlenül ki kell alakítani a hatékony piacgazdaságot. A felelősök – ha 

késlekednek – a költségeket megfizetik majd az utolsó vásárkor. 

 

Tisztelt Hallgatóim! 

 

Szívesen maradnék még önökkel, de szólít a kötelesség. Búcsúzóul arra kérek 

minden jelenlévőt, hogy segítse a munkámat azzal, hogy hasonló nulladik típusú 

elszólásokat gyűjt, és ezeket eljuttatja a meghívókon szereplő címre. Amint látható, 

az Államtudományi Akadémia tisztességes összeggel jutalmaz minden nulladik 

típusú elszólást beküldő tudóst és segédtudóst.  

Akinek jó szaglása van, menjen az orra után, mert a sült galamb nem repül a szá-

jába.  
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„Nem az  a baj, hogy sok a jogszabály, hanem az, 
 hogy pont olyan nincs, ami engem felmentene.” 

(Arisztokratikus mondás) 

 

Az előadó innovációs neve:  icódalapaK dérflA 

 

A világ-bürokrácia szimplifikálásának  

útvesztői, illetve megvalósításának  

lehetséges innovatív módjai 

 
Hétköznapi értelmében a bürokrácia negatív jelenség, amely (elsősorban az állami) 

hivatalok működésének negatív vonásait jelenti. Így mindenekelőtt az eljárás lassú-

ságára, (szükségtelennek tűnő) bonyolultságára, az aktatologatásra, a felelősség 

elhárítására utal. A bürokrácia egyben sajátos hatalmi pozíciót is érzékeltet az ügy-

féllel szemben, aki emiatt kiszolgáltatottnak érzi magát, ami szintén erősíti a nega-

tív érzéseket. A bürokrácia jellemzője még, hogy minden állítás bizonyítását várja 

el, általában különféle okiratok formájában, ami miatt esetleg az ügyfelet többször 

is berendelik, „zaklatják”. 

 

(1) Kérek egy pohár vizet. 

(2) A kutya ugat, a macska nyávog. 

(3) Péternek barna a haja. 

(4) A kisfiú csámcsog. 

(5) A hagymának tetszik, hogy büdös. 

 

Ezeknek a hétköznapi mondatoknak van értelmük, de nincs bürokráciájuk, mert 

nem tartoznak egyetlen hivatalhoz sem, és a büntető törvénykönyv jogszabályai 

sem vonatkoznak rájuk. Tehát ezek a mondatok teljesen szabadok, anélkül, hogy 

pártot alapítottak volna. 

Nos, az ilyen törvényeken kívüli, bürokráciamentes valóságos tartalmak jelölé-

sének szabadságát és függetlenségét kell szorgalmaznunk. Anélkül, hogy valami-

lyen untalanul hozzánk dörgölőző politikai pártok uszályába kerülnénk. Olyan cse-

lekvéseket kell szabályoznunk, amelyekre vonatkozóan nincsenek törvények, elő-

írások, vagyis legyünk liberálisak a teljes demokrácia jegyében. 

  

a) Két ember csókja mikor csattanhat el, és mikor lehet hangos?  

b) Kitől függ, melyik féltől, mikor, milyen körülmények között?  

c) Kifogás hol tehető?  

d) Ne szólja meg senki a másikat. Ne kelljen utólag értelmezni, ha egy férfi és egy 

nő elhatározza, hogy megcsókolja egymást.  
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Ez lehet: 

 

a) váratlan,   

b) előre eltervezett,  

c) csattanós, 

d) cuppanós. 

 

Tudományos társaságunk szeretné megalapítani az életbe nem lépő törvények 

kőbe vésett szabályzatát. Ehhez gyűjtöttünk számos adalékot, amelyekből most né-

hányat kiemelek. 

 

1. A cecelégynek nincs vegyjele, ezért nem tartozik a kémia tudományához. Alter-

natív, időszakos vegyjele lehetne: CE + CE = 1. De ne legyen ilyen vegyjele, mert 

a két azonos szótag egy egységet alkot. Ha megtudjuk, kitaláljuk, igazoljuk, rögzít-

jük, akkor már el kell viselnünk CE + CE minden jogtalanságát, hiszen létezését 

jogszabályba foglaltuk. Ettől az időponttól kezdve mind a bürokrácia alanyának 

(cecelégy), mind személy (idegen szóval szubjektum) számára kötelező lesz annak 

betartása, betartatása, megkövetelése (karhatalmi erőkkel karöltve). A bürokrácia 

elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a cecelegyek ne kerülhessenek kórházba, ne 

léphessenek kontaktusba, tartsák be a legalább másfél méteres távolságot, és hivata-

losan is ismerjék el egymás viszonylatát. Adataikat senkinek se adják meg. 

 

2. A fáradtság fokmérője: ágyban fekvés, fejfájás, fülzúgás, bokafájás, magas vér-

nyomás, alacsony cukorszint. A fáradságot és a fáradtságot is liberalizálni kell, 

hogy ezek a szimptómák ne jelentkezzenek rajta. Egyébként is fogalomzavarral van 

dolgunk, hiszen az ágyban fekvésnek nem lehet a fokmérője, mértékegysége a súly, 

az űrmérték, mert a fejfájás csak szörnyű, szörnyella, szörnyeteg lehet. 

 

3. Semmilyen regényt ne kezdődjünk azzal, hogy a főhősnek migrénje van, mert ez 

az olvasót visszataszítja, ezért az egy főre jutó szépirodalom-fogyasztás teljesen 

redukálódni fog. Egy jó könyv kezdődjön azzal, amivel az író akarja. 

 

4. Foglaljuk jogszabályba, hogy egy fényképnek alapvető része a megkapó háttér.  

 a) Vízesésnek háttere:  

– az erdő, 

– egy másik vízesés, 

– azúrkék égbolt, 

– felnagyított térkép. 

 

 b) Lekváros kenyérnek háttere: 

  – almárium szilvóriummal, 

  – mézes bödön cicával, 

  – éléskamra levendulával. 
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5. Le kell csavarni a kupakot az ásványvizes flakonról. Egyes közvélemény-

kutatások szerint erre nem kell figyelmet fordítani, de kettes közvélemény-kutatók 

szerint évente négyen próbálkoznak úgy inni, hogy nem csavarják le a kupakot. 

Természetesen rájönnek, hogy hibáztak, aztán kijavítják méltatlan cselekedetüket, 

de nekik sem, egy pillanatra sem szabad kimaradniuk szomjuk csillapításából.   

 

6. Arra is figyelnünk kell holnaptól kezdve, hogy ne figyeljünk fel az utcán ügyet-

len, feltűnő, netán buta embertársainkra. Ha észrevennénk, rájuk szegeznénk a te-

kintetüket. kisebbségi érzésük támadna. Sajnos akadnak olyanok, akik kíváncsisko-

dásukkal feltűnést okoznak, így mások megróhatják őket. Itt is tiltakozni kell az 

ilyen helyzet ellen, és szabaddá kell tenni mások meg nem figyelését. 

 

7. Sokan felháborítónak tartják, hogy egyes kutakra kiírják: nem ivóvíz vagy éppen 

ivóvíz.  Mivel igazolják ezt? Ott van valamelyik hatóságnak erről a hivatalos irata? 

Nincs ott. Miért? Elárulom. Az a bizonyos hivatal azt akarja elérni, hogy menjünk 

be, érdeklődjük meg, milyen vizsgálatokra hivatkozva állítják, hogy az a víz iható 

vagy nem iható. Ez kész bürokrácia. El kell érnünk, hogy vízálló tokban mellékel-

jék a vízhez az eljáró hatóság megállapításait. 

 

8. Közismert, hogy a perzsaszőnyeg Perzsiából származik. Hosszú az út odáig és 

vissza is. Ha rosszul csomagolják be, vagy kilyukad a csomagolás, akkor a szőnyeg 

poros lehet. Ha használják, járnak rajta (ha mezítláb), akkor is. Amikor a porosodás 

eléri a meg nem engedett fokozatot, akkor takarítani kell. Ez történhet porszívózás-

sal és kerítésre akasztás után ütlegeléssel. Mindkettő rejt magában bürokratikus vo-

násokat, ugyanis ilyen kezelés közben vagy után a szőnyeg károsodhat: például 

megfakul, kibomlik. Bürokratikusan ki kellene nyomozni, bizonyítani kellene, 

hogy ezért ki a felelős:  

 

a) Perzsia,  

b) a perzsák,  

c) a gyártók,  

d) a szőnyeget takarítók.  

 

Mi a bürokrácia ellen vagyunk, ilyen jellegű áltudományos kutató munkát végzünk. 

Ehhez nem érdemes jogszabályokat és bonyolult eljárásokat rendelni. Az egyszerű-

ség kedvéért ilyen esetben a perzsaszőnyeg szavatosságát azonnal meg kell szün-

tetni.  

 

9. Utolsó megjegyzésem. Minden vonatkozásban és erőmmel a bürokrácia-

ellenességet sugallom, támogatom, és tiszta szívemből – jóakaratomból, élettapasz-

talatomból, kutatásaimból kiindulva – önöknek is melegen ajánlom.  
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„A kukorica minden ország talaján nagyra nőhet,  
de ettől még nem változik fává.  

A reumás kukorica nem tudja képviselni minden 
 fajtáját nemre, fajra és országra vonatkozóan,  

ezért meg kell rá tanítani.“ 
  

„A kukorica automatikusan nem morzsolódik, ezért  
a morzsolódását automatikusan meg lehet akadályozni.“ 

(Kukorica János innovatív juhpásztor) 

  

Az előadó neve: acI ttotagottaP 

 

A kukorica lemorzsolódási kockázata a 

növekedés különböző szakaszaiban 

  

  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

  

  

Kezdjük el máris!  

  

Nézzük meg a kukorica szót hogyan mondják más nyelveken. 

A kukorica latin neve: Zea Mays, albánul: misri, baszkul: artoa, beloruszul: 

кукуруза, bolgárul: царевица, eszperantóul: maizo, franciául: blé, németül: Mais, 

indonézül: jagung, malájul: jagung, oroszul: кукуруза, szlovákul: kukurica, szua-

héliül: mahindi, angolul: corn… 

A kukorica az állatok kiváló eledele, de az emberek is szívesen fogyasztják főve 

vagy sütve. Jelen előadásomban azonban nem a sütés-főzésről lesz szó, hanem a 

kukorica növekedési szakaszairól, különös tekintettel az önkéntes lemorzsolódás 

kockázatára. Tudomásom szerint eddig ezzel az álkérdéssel még egyetlen magyar, 

illetve külföldi kutató sem foglalkozott, ezért ezen a téren úttörő vagyok. Ez nem a 

saját magam dicséretét jelenti, hanem ez a főnököm minősítése. 

A kukorica úgy keletkezik, hogy a magvait elvetik, elültetik a földbe, ahol a 

nedvességet magába szívja, kicsírázik. Arra vonatkozóan nincsen adatunk, hogy a 

kukoricaszemekben elrejtett kis mikrochipek milyen folyamatok után adnak 

parancsot a kicsírázásra. Viszont az USA-ban folynak ilyen kísérletek, de a 

plinkenhorfi laboratóriumot még nem sikerült meglátogatnom.  

A kukorica (németül: Mais, angolul: corn) olyan országokban is honos, amelyek 

nyelvén nem soroltam fel, hogy mondják az ottaniak a kukorica szót. Talaját 

tekintve a kukorica talaj- és vízkedvelő. Mövekedésére vonatkozóan a sza-

kirodalomban azt olvashatjuk, hogy akár két méteren felülre is kinyúlhat, de 

kosárlabdázni nem tud.  

Kezdetben a kukorica lemorzsolódási kockázatát drónokkal vizsgálták Tanzá-

niában, Kenya indiai-óceáni parti régiójában és szigetein, illetve Mozam-bikban. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanzánia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanzánia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Indiai-óceán
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mozambik
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Vagyis ott, ahol a szuahélik mahindi-nek nevezik a kukoricát. Kutatóink azonban 

rájöttek, hogy sokkal egyszerűbb, ha az ott dolgozó kollégákkal vesszük fel a 

kapcsolatot. Igaz, hogy ott a kukoricaültetvények nem olyan sűrűk, mint a dzsun-

gel, de éppen ez a hallatlan előnyük is. Az oázisok környékén csak egy-egy szál 

kukorica tengeti szomorú idejét azon gondolkodván, hogy érdemes-e önlemorzso-

lódási hányadosát kitenni a nap őrületes sugárzásának. Ezért lehet alaposan meg-

figyelni a mahindi tartalékait. 

Nem lehet eldönteni, hogy az az eredmény, amit az afrikai tudósok elértek örvende-

tes-e vagy szomorú. Hosszas megfigyelés után sikerült megállapítaniuk, hogy a 

kukoricacső szemeinek nullaszintű megjelenésétől a száz százalékos kialakulásáig a 

lemorzsolódási hányados 0, 000 volt.  

Természetesen ilyenkor az innovatív áltudomány nem veszi figyelembe a mes-

terséges lemorzsolást, amely történhet: 

  

a) morzsológéppel, 

b) kézzel, 

c) darálóval, 

d) késsel, 

e) madarak csőrével, 

f) tehenek fogával stb. 

  

A nem önkéntes, hanem az erőszakos lemorzsolás alapvető befolyást gyakorolna 

az ültetvények környékén élő emberekre és állatokra. A természet következetes 

védelme érdekében nem engedhetjük meg magunknak és másoknak sem, hogy 

mesterségesen morzsoljuk a kukoricaszemeket, veszélybe sodorva ezzel az 

állatvilág megélhetését. Most, amikor eléggé el nem ítélhető módon a természet 

pusztulóban van, legalább 500 százalékkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk az 

embert is gyakran tápláló kukoricára (oroszul: kukuruza, eszperantóul: maizo). 

Ismeretes, hogy kiscserészek róják a kukoricásokat, és éber szemekkel figyelik, 

vajon a kukoricacső szemzik-e már, s ha igen, megfigyelhető-e a csöveken az 

önlemorzsolódás. Netalán annak aproximatív veszélye fennáll, fennállt, vagy még 

ezután fog bekövetkezni. A kiscserkészek vezetőikkel egyetemben hetente tesznek 

bejelentést megfigyeléseikről, tapasztalataikról. A legutóbbi összegzés szerint még 

mindig nem sikerült a kukoricaszemekben felfedezni az önlemorzsolódás, kezdetét, 

folytonosságát vagy végét. Ezzel szemben sikerült megállapítani, hogy a kukori-

cacsövek szociális érzékenysége (affinitása) igen magas az állatok és az emberek 

iránt. Mindez azért következett be, mert az előbb említettem, hogy a kukorica 

kedveli a mesterséges lemorzsolást, amely történhet: 

  

g) morzsológéppel, 

h) kézzel, 

i) darálóval, 
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j) késsel, 

k) madarak csőrével, 

l) tehenek fogával stb. 

  

    Elnézést kérek az ismétlésért, de kénytelen voltam megtenni, mert az előbb a 

felsorolás elején kimaradt a kukoricacsövek és -szemek szociális affinitására 

vonatkozó utalásom. 

  

    Tudomásom szerint a kukoricaszemek vándorlásáról eddig még nem írtak ál-

tudományos munkákat, tehát ilyen értelemben óriási perspektívák állnak előttem. A 

kukoricaszemek import-export során óriási távolságra történő transzportálásnak 

vannak kitéve, de ezért a hosszadalmas, rázós szállításért a szemek kárpótlást kap-

nak egy-egy idegen ország talajában, ahová elvetik, és némi gondolkodás után 

kicsíráznak, kihajtanak.  

    Csodálkozó szemekkel veszik tudomásul, hogy eltűnt a megszokott talajvíz, a 

környezetben már nincsenek pingvinek vagy éppen pálmafák, hanem most már a 

nagy hortobágyi puszta végeláthatatlan rónáira kacsintgatnak.  

    Meg kell említenem azt a tényt is, hogy egyes magyar emberek (tisztelet a ki-

vételnek), nem eléggé tanult voltuk okán 3 és 10 éves korukban összetévesztik a 

kukoricát Kukor Icával, akinek nincs kukoricából a szeme vagy a csöve. Manapság 

azonban már sokkal többet tudnak a mai hortobányi kiscserkészek is, mert 

használják az internetet és a növényhatározókat. 

    Reggel, amikor leszálltam a hatos buszról, felmerült bennem egy kérdés. Most és 

mindörökké tapasztalható, hogy az önlemorzsolódás esélyének tanulmányozására 

még jelentéktelen energiát, anyagi javakat fordítottunk, tehát feltételezhető, hogy 

emiatt következett be az önlemorzsolódás átlagos 0,000 százalékos esélye. Ebből 

kifolyólag látható, hogy valami nincs rendben, nem úgy működik, ahogyan kellene. 

És akkor eszembe jutott az, amit álmodtam. Hallatlan magas kukorica mezőkön 

sétáltam, meresztettem a nyakam és a tekintetem felfelé. Csak a kék eget és a ku-

koricák koronáját láttam; az önlemorzsolódás esélyének 0,000 százaléka jelent meg 

a laptopom képernyőjén.  

    Amikor már azt gondoltam, hogy keresztüllábaltam a kukoricáson, hatalmas, 

köralakú lelátóra bukkantam. Ottani tudományos kutatásom egyetlen sikere az volt, 

hogy rájöttem: a kukorica a stadionokban nő legjobban, de sajnálatos módon az 

önlemorzsolódási esélye nem változik meg.  

    Nos, ezen a mutatón kellene változtatnunk, ha innovatív, áltudományos ered-

ményt szeretnénk elérni. Ehhez kérem majd hathatós segítségüket a két hónap múl-

va megjelenő Kukorica a köbön című folyóiratunkban, amelyben egy tanulmányt 

publikálok a szemek önlemorzsolódási esélyéről és veszélyéről.  

    Kérem tisztelt támogatásukat arra vonatkozóan, hogy szíveskedjenek adatokat 

közölni ebben a témában: százalékban kifejezve, darabszámot érintően, színre, fajra 

és nemre utalóan, mert még nagyon az elején tartok a munkálatoknak. 
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„Mindenki csak azzal tud takarékoskodni, amije van.” 
(Ismeretlen szerző axiómája) 

 

 
 

Az előadó innovációs neve:    dlitolK ólofpolK 

 

A takarékosság különböző irányzatai a 21. 

század nemzeti honpolgárainak cselekvési 

kultúrájában 
 

 

Üdvözlöm Önöket, tisztelt tudóstársaim és hallgatóim! 

  

 

Rögtön a közepén kezdem. Szüleim arra tanítottak, hogy ne pazaroljak, éljek taka-

rékosan. Ők fogukhoz verték a garast. Bizony nekem is fel kellett szednem a mor-

zsákat a földről, és meg kellett számolnom, hány darabot találtam.  

Ma már természetesen az átlagember nem így él; szerencsére van mit a tejbe ap-

rítani ott, ahol kolbászból van a kerítés, tejben-vajban fürdenek, és a jég hátán is 

megélnek. E jólét ellenére naponta halljuk/látjuk/mondjuk, hogy veszélyben van a 

természet, szén-dioxid-felhők borítják be az eget, már csak pislákol az azúrkék ég-

bolt. 

 

1. Én úgy vagyok vele, hogy mindenki takarékoskodjon azzal, amivel tud. Ha 

valakinek nincs kétmillió forintja, akkor ezzel az összeggel nem tud takarékoskod-

ni. Talán nem is tudja felfogni, ezért ennyi pénz spórolásra nem alkalmas. 

   

2. Ha egy reális összeget veszünk alapul, mondjuk, kétezer forintot naponta, ak-

kor már van lehetőségünk alkalmazni a megtakarítás eszközét. Egyszerűen el kell 

képzelni, le kell írni, mit lehet, mit szeretnénk vásárolni ebből az összegből. Ha túl-

lépünk a kereten, onnantól kezdve a lemaradt tételeket meg tudjuk spórolni. 

 

3. Vannak olyan honpolgárok, akik cselekvési kultúrája még csírában sincs meg, 

ezért azt sem tudják, hol kell tartani, mikor kell elővenni a takarékosság eszközét, 

ha szükség van rá. Ezt rögtön fel lehet fedezni, mert a fogatlan szájakból előviharzó 

lehelet szennyezi a mikro- és a makro-környezetet. Ezzel igazán sokat lehet-

ne/kellene spórolni. 

 

4. Együnk és igyunk kevesebbet naponta, hogy ezzel is gátoljuk a magyar virtus 

megjelenését, amely az irigységéről is híres. 

 



 
 

Salga Attila: Innovatív áltudományok 
Az áltudományos kutatás megújításának szürrealista konferenciája 

 

 77 

5. A kivilágítatlan agyban energiát spórolhatunk meg, ha nem buzeráljuk a 220 

voltos vezetéket. Valamilyen pislákoló fényt azonban hagyni kell, mert anélkül 

nem tudunk takarékoskodni a sötétben. 

 

A legegyszerűbb képlet:  

 

220 volt – 220 volt = 0 volt van. 

 

6. Fantáziálni természetesen nem bűn, nem jótékonykodás, sőt még riszálást sem 

jelent, hanem egyszerűen negatívan befolyásolhatja a gondolkodásunkat, tevékeny-

ségünket, ezért kell vele spórolni. Amerikai tudósok azt vizsgálják, hogy a lemon-

dás, önemésztés és az elsavasodás hogyan hat a fantáziátlan (fantáziával nem ren-

delkező) szerveinkre, pl. lúdtalpra, bőrkeményedésre, tyúkszemre, kialvatlan sze-

mekre, a szemek alatti táskákra. 

Az fokozott együttható kiszámítására a következő képletet alkalmazzák: 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 + √𝑎2 + 𝑏2 

 

Az európai szakemberek eddig nem tudták megfejteni ennek a képletnek a jelen-

tését, kölcsönhatását és koegzisztenciáját, ezért tanácsukra Európában nem szokás 

figyelembe venni e fokozott együttható hatását. Mi, magyarok, inkább kilométer-

pénzt spórolunk, amikor a magas üzemanyagárak miatt kevesebb töltött káposztát 

fogyasztunk száz kilométeren.  

 

7. Köztudomású, hogy a pozitív számok (számjegyek) mindig létező dolgokat 

(személyeket) jelölnek, a negatívak pedig a pozitívak hiányát. Minden család ház-

tartásában és minden ország gazdaságában a takarékosság érdekében meg kell ta-

lálni a közös nevezőt és a legkisebb közös többszöröst. A prímszámok közül a leg-

kisebbeket kell alkalmazni, nehogy ebből valakinek hiánya származzék. Aki erre 

nem képes, azt meg kell rá tanítani, különben még matematikából is megbukhat. 

 

8.  A nemzeti honpolgár címet és igazolványt csak azoknak adjunk, akik erre al-

kalmasak, és kiérdemelték ezt a megtiszteltetést. 

a) Legalább tízféleképpen meg tudják határozni a takarékosság lényegét. 

b) Meg tudják mondani, le tudják írni, kit miért nevezünk nemzeti honpolgárnak. 

c) Hivatalos okmányokkal tudják igazolni, hogy többet takarítanak meg, mint 

amennyit fogyasztanak. 

d) Magasságuk 152 és 172 cm között van, súlyuk nem éri el a 72 kilót. 

 

Köszönöm a figyelmet. Eredményes takarékosságot kívánok. 
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„Ha már nem bízol a jelenben, fordulj át a jövőbe, 
 és nézd meg, hogy ott vagy-e már.” 

(Egy magyar bölcs mondása) 

 

Az előadó innovációs neve: aizéreT gáriV meyleS 

 

A jövő idő mint a jövőbe látás nyelvi  

eszköze a magyar nyelvben 
 

 

A magyar nyelvet, anyanyelvünket csecsemőkorunkban kezdjük el tanulni. Ami-

kor már mondatokat tudunk generálni, akkor kapcsolatba kerülünk az igeidőkkel is, 

amely lehet jelen, múlt is jövő idő. Most minket a jelen és a múlt nem érdekel, mert 

ezzel a két vízióval más áltudományos irányzatok is sokat foglalkoztak.  

Jöjjön tehát a jövendölés, a megvilágosodás, a megvilágosítás, a jövőbe látás, a 

jóslás beteljesülése! Mindezt a magyar nyelv (Hungara Linqua) jövő ideje valósítja 

meg és teljesíti ki. 

 

Holnapután, kiskedden elmegyek veled sétálni, mert nagyon szeretlek. 

 

Ebben a mondatban benne van az a jövőbelátási képesség, amely tömören jelöli 

a mondanivalót, vagyis biztos, hogy a közlő (informatus) a beszédtársával (com-

munulus) elvégzi a sétálás cselekvését. Előre vetíti, látja, kijelenti, előre predeszti-

nálja, hogy társával együtt egy jövőbeli, konkrét időpontban fellép majd ágens sze-

repében. Tehát a magyar ember a jövő idő segítségével kifejezi azt, hogy a futu-

rumba is be tud tekinteni, sőt azt elő tudja idézni. Ha nem áltudományos aspektus-

ból, hanem szimpla úzusból kifolyólag vizsgálódnánk, akkor azt mondhatnánk, 

hogy a magyar ember a jövő idejű a reáliát a futurum víziójában teremti meg. 

(Gondolom, így már mindenki számára egyértelmű és érthető a magyarázatom.) 

A kivetítőn még két példát láthatunk, amellyel továbbléphetünk e jövőbeli vízió 

típusainak megállapítása felé. 

 

Holnap majd beugrom a fiamékhoz. 

 

Elemezzük ezt a mondatot úgy, hogy a cselekvés jövőbeli megvalósulását száz 

százalékos biztonsággal prognosztizáljuk, megjósoljuk. 

Ezen túlmenően írjuk fel képletesen is a kijelentést. 

A holnapot jelöljük CS-vel. Most muszáj csütörtököt mondani, mert ma szerda 

van.  

 

CS – B1 = K1 
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Ezt látjuk a kivetítőn, ahol: 

B1 = beugrik 

B2 = leugrik 

B3 = bemegyek, a két utóbbi azonban nem szerepel. 

K1 = Karcsiékhoz 

K2 = Krisztiánékhoz 

K3 = Kálmánékhoz, de e két utóbbi nem szerepelhet a képletben. 

 

Nézzük a másik példát! 

 

Megtervezem, milyen legyen a kertünk. 

 

A tervezés hosszú folyamat, vagyis: 

 

1000𝑥𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2  – v2 = k1 

 

k1 = kert 

k2 = kocsi 

k3 = korrektúra 

k4 = kombiné, de e három utóbbi nem szerepelhet a képletben. 

 

Látjuk tehát, hogy ilyen áltudományos jelölésekkel mennyire tehetjük általános-

sá, vagy éppen milyen mértékben konkretizálhatjuk a jövő időben megvalósuló, 

látnoki módra megjósolt cselekvéseket.  

Számos kutatónak az az álláspontja – én is ezt képviselem –, hogy ilyen jövő 

idejű cselekvés-megvalósítási vízióra csak a magyar nyelv, csak a magyar ige futu-

ruma képes. 

 

A futurum beteljesedésének jóslatait a következő klasszifikáció alapján csopor-

tosíthatjuk. 

 

1. Mezőgazdasági vízió megvalósítása 

Jövő hét végére befejezzük a szántást, ha a fene fenét eszik, akkor is. 

Hamarosan megérik a kukorica bajsza. 

 

2. Élelmiszeripari jóslat megvalósítása 

Savanyítani kell ezt a káposztát, mert most még édes. 

Holnap megeszem a grillcsirkét, nehogy megromoljon. 

 

3. Szimpla, hétköznapi megvalósítások 

Kedden nagymosás lesz, akkor mosom ki a nadrágodat is. 

Nem nézed meg ezt a filmet, mert kihúztam a zsinórt a konnektorból. 
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4. Történelmi távlatok megvalósítása 

Megvalósítjuk a társadalmi perspektívákat. 

Közösségben él és hal az ember, kivéve, ha egyedül van. 

 

5. Sportbeli jóslatok megvalósítása 

Ha még egyszer iderepül a labdátok, szétvágom a bicskámmal. 

Férfi csapatban csak akkor szerepelhetsz legközelebb, ha papírod 

lesz róla, hogy apa vagy. 

 

6. Ruhaipari cselekvések megvalósítása 

Holnap csak azért is felveszem a buggyos nadrágomat. 

Varratok magamnak egy csinos kis keszkenőt. 

 

7. Apa jóslata a fiának 

Szíjat hasítok a hátadból, ha egyest hozol haza. 

Holnap jössz velem a kertbe, és megtanítalak kapálni. 

 

8. Anya jóslata a fiának 

Ha ma nem, holnap megeszed a spenótot. 

Kedden nem mégy moziba, mert segíteni fogsz takarítani. 

 

9. Gyermek jóslata a szüleinek 

Világgá megyek, ha nem adtok sokkal több zsebpénzt. 

Holnap a suliban hagyom a táskámat, hogy ne tudjak itthon tanulni. 

 

10. Miniszter víziója a néphez 

A névnapomat meghosszabbítjuk Debrecenig. 

Minden célunkat el fogjuk érni, mert mi egy céltudatos nép vagyunk. 

 

11. Gazda jóslata kutyájához 

Éjszaka csak akkor ugatsz, ha megengedem. 

Holnap engem is elviszel sétálni! 

 

12. Macskatartók jóslatának megvalósítása 

Reggel fogsz nekem egy egeret, idehozod, hadd lássam, 

hogy tényleg te fogtad. 

 

Tisztelt Hallgatóim! Új, jövő idejű, céltudatos cselekvések beteljesedését kívá-

nom Önöknek száz százalékos együtthatóval! Köszönöm a figyelmet. 
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„Ha megszüntetjük a betegségeket, akkor nem  
lesznek beteg emberek. Ez kész főnyeremény!“ 

 

„Reggel felébredtem, és rosszul éreztem magam.  
Aztán elgondolkodtam:  

egyáltalán milyen jó, hogy még érzem magam.“  (Ismeretlen szerzőtől) 

 

 Az előadó innovációs neve: Somrok Attigirb 

 

A betegségek eltörlése egyenlő a betegségek 

megszűnésével 

 
Nagy tisztelettel üdvözlöm minden ismert és ismeretlen kutató társamat ezen a nap-

fényes, hangulatos szimpóziumon, amit a szervezőbizottság azért hívott össze, 

hogy megtárgyaljuk az egészségügyben igen fontos, irányadó tendenciát és innová-

ciót: a takarékos beteggazdálkodást. 

 

1. Ebből a hatalmas, minden vonatkozásban a jövőbe mutató tudományos kutatás-

sorból én az önmegsemmisítő betegségeket választottam. A téma fontosságánál 

fogva, elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az önmegsemmisítő betegségek ter-

minus technikus rendkívül primitív, igazságtalan és valótlan kifejezés. Sajnos azért 

kapott lábra ez az antiscientális terminus, mert egészségügyi körökben olyan szak-

embereknek felkent egyének kezdtek el gazdálkodni és garázdálkodni, akiket a 

természet még helyesírási ismeretekkel sem ruházott fel. Ugyanis nem mindegy, 

hogy önt megsemmisítik, vagy ön saját magát semmisíti meg. Ez utóbbi állítás első 

fele szerint a betegség saját magát semmisíti meg (vö. önmegsemmisítő betegsé-

gek). Ha így lenne, és ha így van, akkor már búcsút mondhatunk a lelkiismeret-

furdalásnak, a farkasvakságnak vagy a hányingernek. Pedig ezek a betegségek önt 

előbb vagy utóbb megsemmisíthetik. Tehát nem Ön semmisíti meg őket, hanem, 

hangsúlyozom, a betegségek semmisítik meg önt. Ha ezt axiómának fogadjuk el, 

akkor ebből egy másik axióma is adódik. Éspedig: a betegségek megsemmisítik 

saját magukat. Ez pedig szenzációs felfedezés! Olyan hatalmas eredmény, amely 

csak a holdra szállással vagy az orron keresztül történő vakbélműtéttel hasonlítható 

össze.  

 

2. De térjünk vissza ismét arra az igen fontos témára, hogy önmegsemmisítő vagy 

önt megsemmisítő betegségek jelentek meg az utóbbi időben. Természetesen nem 

mindegy, mert mind a kettő teljesen mást jelent. Ha jól figyeltek, az előbb ezt a kü-

lönbségtételt szemléletesen és részletesen kifejtettem, s ennek az lett az eredménye, 

hogy most már önök szerint is világos a differencia. Legalább annyira, mint egyen-

letben az x vagy az y értéke.  
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3. Az általam elmondottakból az következik, hogy amennyiben a betegségek meg-

semmisítik önmagukat, akkor az egészségügyi hálózat kiépítését teljesen le kell 

bontanunk, mert szükségessége a nullával lesz egyenlő. Az egyszerűség kedvéért ez 

olyan, mintha mínusz kettőből kivonnánk plusz kettőt, tehát a nulla értéke zéró. 

Ha ez így lesz, akkor megelőlegezhetjük a bizalmat, és mondhatjuk, hogy így 

van, mert ennek számos jele már valóban így van, ismétlődik, bíztat minket, és 

újabb eredmények elérésre sarkall. Tehát itt az ideje annak, hogy világhírű orvostu-

dományunk leépítésére szánjuk el magunkat.  

 

4. A kivetített diagramon látható a szemléletes példa, amire most szeretnék kitérni. 

A zöld oszlop a férfiak betegségeinek gyakoriságát ábrázolja, míg a kék oszlop a 

nőkre vonatkozik. Ez utóbbi sokkal magasabb, mert a statisztikák azt bizonyítják, 

hogy a nőknek több szervük, gazdagabb, bonyolultabb érzelemviláguk és általában 

hosszú körmeik vannak. Nem akarok politikus lenni – Isten őrizzen meg ettől! –, de 

úton-útfélen, lépcsőn és lépcsőházban csak azt lehet hallani, hogy minden ember 

egyenrangú, születése miatt ne élvezzen kiváltságokat, legyen mindenki egyforma. 

Nos, ha a második diagramot nézzük meg – kérem a képet, köszönöm –, akkor azt 

látjuk, hogy a zöld és a kék oszlop magassága ugyanolyan, tehát a férfi és a női be-

tegségek aránya, elterjedése ugyanaz, vagyis egyenlő. 

 

5. Ezen azonban még tovább lehet, sőt kell finomítani. Szeretnénk átvenni a fejlet-

lenebb egészségüggyel rendelkező országok kutatási, gyógyítási és gyakorlati 

szempontjait, mert ezek előnyösek számunkra. Afrika egyes országaiban például 

úgy kezelik a vérnyomásproblémákkal küszködő betegeket, hogy a magas vérnyo-

mású betegek az alacsony vérnyomásúaknak adnak vért. Náluk tehát már kizárták 

ezt a betegséget, nincs szükség vérnyomásmérőre, asszisztensekre, vöröskeresztre 

és vérplazmára.  

 

a) Ugyanakkor elnöki utasításra eltörölték az érelmeszesedést, mert biokémiailag 

bizonyítható, hogy az oltott mész (Ca) nem tud behatolni a vérbe, tehát ér-

elmeszesedés valójában nem létezik. Tehát nem jöhet létre a Ca + érfal = Caérfal 

reakció, elegyedés vagy oldatozás.  

 

b) Természetesen a hazai kutatók is foglalkoznak ehhez hasonló tudományos kísér-

letekkel. Bizonyára önök is értesültek arról, hogy dr. Gülüszem professzor úr Ügye-

letes Vakságápoló Intézetében már nem operál hályogot. Tudományos kísérlete be-

bizonyította, hogy erre nincs szükség. A professzor betege elé az asztalra helyezett 

egy tízezer forintost, és így szólt: „Na, bátyám, ha meglátja, elviheti!” És elvitte, 

vagyis szimuláns volt. Azóta az állítólagos betegeknek megszűnt a rövid és a hosz-

szú látása, mert úton-útfélen éber szemekkel keresik a tízezres bankókat, így élesí-

tik a szivárványhártyájukat és a szempillájukat.  
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6. Mivel hosszú évszázadok óta az orvostudományban nem volt külgyógyászat, lo-

gikai alapon ennek ellentéte sem létezhet, ezért megszüntették a belgyógyászatot. 

Nincs rá szükség, mert eredetileg a belgyógyászati betegségek kívülről jönnek, 

vagy inkább jönnének, de ha nincsenek ilyenek, akkor belülről se kell gyógyítani.  

 

7. Miért kellene bőrgyógyászatot fenntartani, amikor úgyis mindenki a saját bőrén 

tapasztalja, hogy beteg vagy nem beteg. Amint a kivetítőn is látható, fehér, barna, 

fekete és sárga bőrtípusú testrészeket mutatok be. Tessék megfigyelni, hogy egyet-

len betegséget sem lehet felfedezni rajtuk, mert valójában nem is léteznek.  

 

8. A gyermek tulajdonképpen egy kis felnőtt emberke, vagyis olyan ember, ami-

lyenből nagyon sok van az országban. Ha most a kis Julcsának vagy Tominak és a 

többieknek külön gyógyászatokat hoznánk létre, teljesen kiürülne minden pénztár-

ca, és remény sem lenne arra, hogy újra megtöltsük. Ha a vizelésnek, vagyis az uro-

lógiának külön osztálya volt, akkor logikailag lehetett volna a nyelésnek, légzésnek, 

fájdalomnak, agyvelőnek, mindenféle záróizomnak és a visszereknek is hasonló kli-

nikája. Egyértelmű, hogy nincs rá szükség, mert a nyelés, a légzés, az orrsövény 

vagy a cigányút ugyanúgy nem betegség, mint a gyorsvasút, a térdkalács, a belég-

zés vagy az ősz haj.  

 

9. Kutatások bizonyítják, hogy a rákban elhunytak 99,99 százaléka életében több-

ször is evett paprikát. Tehát meg kell szüntetni a paprikát. 

 

10. Egyes tudósok szerint a kenyér, a víz és a tej is hasonló lélekfogyást eredmé-

nyez, de itt még további felfedezésekre van szükség.  

 

11. Luczerna Kamill takarmánygyógyász közelmúltban megjelent könyvében töb-

bek között azt írja, hogy ő is részt vesz a kísérletben, és még nem tudja mikor, de 

saját testével, lelkével, sőt gyomrával bizonyítja, hogy meg fog halni, mert ő is fo-

gyasztott már kenyeret, vizet és tejet. Ezzel szemben egyes álkutatók, pszeudo-

tudósok, akik halhatatlanoknak tüntetik fel magukat, kilószámra eszik a kenyeret 

(németül – das Brot, oroszul – hleb, angolul – bread, eszperantóul – pano stb.). A 

felsorolásból is látszik, hogy mennyire fontos, nemzetközi kutatásról van szó. 

 

12. Érdemes még szólnom arról, hogy holnaptól kezdve a cukorbetegek nem alud-

hatnak édesen, mint a kiscicák, mert az egyértelműen árt nekik.  

 

13. Az egészséges légzés és a tbc megelőzésének problematikáját áttették a táncis-

kolák hatáskörébe. Sem ott, sem máshol nem tanácsos valakire vagy valamire rá-

mondani, hogy nagyon cuki, mert ezzel árthatunk a cukorbetegeknek.  

 

14. Gyomorpanaszok esetén segít a torna, az ásványvíz és a boldogsághormonok 

szaporítása dicsérettel, simogatással.  
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15. Fejfájásra borogatást, friss levegőt, egészséges megvilágítást írtak elő.  

 

16. Székrekedés ellen kamillateával gargarizálnak. Hasmenéskor gyorsan le kell 

szállni a buszról.  

 

17. Ha fáj a lábad, pihentetned kell otthon.  

 

18. Kibírhatatlan fogfájás esetén ki kell húzni egy fogóval. 

 

Példáimban, valamint a meghozott intézkedésekben egyértelműen felfedezhető 

az a törekvés, hogy ma és holnap, elvégre és utóvégre eltöröljük, eltöröltük a beteg-

ségeket.  

 

Tisztelettel megköszönöm a jelenlévők támogató beleegyezését. A biztonság 

kedvéért azért megkérdezem.  

Van-e most olyan Önök között, akinek fáj a feje, foga, háta, gyomorpanaszoktól 

szenved, vagy nem látja világosan a dolgokat? 

 

Szívből örülök, hogy senki sem mert jelentkezni.  

 

 

 


