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Újabb szócikkek 
a BALKÉZIKÖNYVHÖZ

Alkotói elismerés: Magyarországon két alapvető 
fajtája ismert. A babérkoszorú (csak halott szerzők szá-
mára), illetve a gulyásleves csipetkével és babérlevéllel 
(szerényebb élők számára). Megfigyelések szerint, aki a 
másodikból már jóllakott, halála után sem éri meg az el-
sőt.

Állatmese: Olyan mesés történet, amelyben embe-
ri tulajdonságokkal felruházott állatok emberként vi-
selkednek. Vigyázat! Nem tévesztendő össze az olyan, 
egyáltalán nem mesés történettel, amelyben emberek 
állatként viselkednek.

Allotrópia: Bizonyos elemeknek az a tulajdonsága, 
hogy több módosulatban fordulnak elő. Irodalomelméle-
ti értelemben olyan kritikusok jellemzője, akiknek egyes 
szerzőkről vagy művekről több (akár egymásnak ellent-
mondó) véleményük is van, de időnként egyikkel sem ér-
tenek egyet. Meteorológiai megfigyelések szerint az allot-
róp kritikus véleménye a széljárással változik.

Alszom: Alacsony értékű, az ébrenlétet helyettesítő 
életállapot. Magasabb rangú formái (közép-szom, fő-
szom) elvétve sem fordulnak elő. Pihentető változata a 
nyugszom. Ezzel ellentétes értéktartalmú és kerülen-
dő változat a harag-szom.

Analitikus regény: Matematikai eltévelyedés. 
(Lásd még: a kör négyszögesítése!) Esetleg matemati-
kusi eltévelyedés (lásd még: Esterházy!)

Véres komolytalanságok
   BÁRDOS JÓZSEF rovata
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Átstilizálás: Normál magyar szöveg modern irodal-
mi alkotássá alakítása oly módon, hogy legalább 8 db/
percre javítjuk a szövegben előforduló káromkodások, 
durva szavak, pornográf jellegű képek számát, ha más-
ként nem megy, akkor közbeékelt, szervetlen szövegda-
rabokkal. (Lásd még: kötőszó!) Így már bármelyik fo-
lyóirat szívesen leközli.

Atyaúristen: Irodalmi lapoknál a főszerkesztő köz-
keletű, csúfondáros megnevezése. Érdekes módon még 
egy sem sértődött meg miatta.

Autonómia: A művészetnek az az alapvető jellem-
zője, amely nélkül igazi remekművek alig születhetnek. 
Nagy kár, hogy itt Kelet-Európában eddig szinte még 
mindig hiányzott.

Averzió: Az az ellenszenv, amivel fiatal művészek 
első önálló próbálkozásait a szakma fogadni szokta. 
Ezért célszerű, ha az ifjú alkotó érvényesülése érdeké-
ben azonnal egy bé verziót is kidolgoz. (Lásd még: párt-
fogulatlanság!)

Ázsió: Értékpapír névértéke és forgalmi értéke kö-
zötti (pozitív) eltérés, felár. A könyv (mint érték-papír) 
esetében értik rajta egyfelől azt a kiadónál, terjesztőnél 
jelentkező (pozitív) eltérést, hasznot, ami a kifizetett 
honorárium és a könyveladásból származó bevétel kö-
zött mutatkozik, másfelől azt az olvasónál érzékelhető 
(negatív) eltérést, ami a könyv bolti ára és valódi értéke 
között van. (Lásd még: bóvli!)

Csalódás: Irodalmi művek születésének leggyakoribb 
kiváltó oka, Az az érzés, amit akkor él meg az ember, 
amikor jól berendezett, kellemes álmaiból váratlanul a 
valóságra ébred. Én például csalódtam a társadalom-
biztosításban. Azok közé tartozom, akik egész életükben 
tisztességgel fizették a mindenféle járulékokat. Aztán 
most hirtelen beteg lettem, és egy kórház intenzív osz-
tályán találtam magam. Tehát betegség ellen mégsem 
voltam biztosítva? Ráadásul másnap reggel egy csinos, 
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húsz év körüli, fekete szemű, fekete hajú (épp az esetem!) 
ápolónő. ahelyett, hogy csókkal ébresztett volna, méretes 
tűket nyomott belém, hogy újabb branült készítsen egy 
újabb infúzióhoz, ami persze rögtön elvette a kedvem at-
tól, hogy alkalmi fúzióra lépjek a csinos ápolónővel. Ilyen 
körülmények között persze mondhattam én a gondolata-
imnak, hogy magasan szárnyaljanak, mint a fűszáli sas, 
azok bizony csak botladoztak, mint a kőszáli kecske.

Egész életen át tartó testnevelés: A mindenna-
pos testnevelés kiterjesztése az iskoláról a munkahe-
lyekre is. Itt a jobb motiváció kedvéért ajánlottak a ko-
edukált, páros gyakorlatok, amelyek nemcsak a nemzet 
edzettségére, hanem a népesség fogyásának csökkené-
sére, a nemzet fennmaradási esélyeinek javulására is jó 
hatással volnának. Eszközigénye alacsony, a megfelelő 
felszereléssel szinte mindenki születésétől fogva ren-
delkezik. Helyigénye könnyen biztosítható, néhány fő-
osztályvezetővel kevesebb, és szobájuk alkalmi találka-
hellyé alakítható. A szükséges kellékek bennük jelenleg 
is megtalálhatók (mosdó, bárszekrény, kanapé). Az így 
feleslegessé váló titkárnők némi átképzés után akár ma-
dámként is továbbfoglalkoztathatók.

Emlékév: Ősi magyar irodalomról leszoktató mód-
szer közkeletű elnevezése. Lásd pl. Gárdonyi-emlékév. 
Lényege, hogy kiválasztanak egy szerzőt vagy egy mű-
vet, és egy éven keresztül mindenkinek, minden hely-
zetben, ha tetszik, ha nem, orrvérzésig azt kell olvasnia. 
Jön a csapból is. De kapható palackozva: Szentkirályi 
ásványvíz Gárdonyi ízesítéssel. Pecsenyék mellé: Egri 
Bikavér csillagai. Alkohol- és szexmentes változatban, 
18 éven aluliaknak: Ida regénye. A Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium ajánlásával: Az én falum. Tekintettel arra, 
hogy Budapest belvárosában nem akarják, hogy szemet 
szúrjanak a hajléktalanok: A láthatatlan ember. Ez a re-
gény hermeneutikailag az emlékév önleleplezésének is 
tekinthető, amennyiben van egy hőse, Attila, a hunok 
fejedelme (lásd hun-magyar lelki rokonság), aki orrvér-
zésig csinál valamit, amibe aztán bele is pusztul.
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Egyetemi bölcsész BA-diploma: A középszintű 
érettségi (lásd ott!) ötletének kiterjesztése a felsőok-
tatásra. Megszólalásig olyan, mint egy igazi egyetemi 
bölcsészdiploma – amely igazolta, hogy birtokosa sza-
badon dönthet, tudóspályára lép-e vagy tanítani akar 
(e döntést később módosíthatta is). A BA-diplomát 
kiállítják magyar és angol nyelven is, elfogadják egész 
Európában, de csak azt tanúsítja, hogy birtokosa sem a 
tudósi, sem a tanári pályára még nincs felkészítve, és je-
len állapotában nem is alkalmas egyikre sem. Mindezek 
eredményeképpen a diplomások számaránya nő, de ez 
valamiért nem mutatkozik meg a társadalom szellemi 
színvonalán.

Formulamese: Az irodalom halmazának része: olyan 
bírósági ítélet szövege, amely a törvények és jogszabályok 
hiánytalan betartásával ír le, és minősít valamely bűnese-
tet, így altatván el az igazság keresésének szenvedélyét. A 
~ elterjedtségének növekedése egy idő múlva oda vezet, 
hogy az adott országban az igazságszolgáltatás megszűnik, 
helyét a jogszolgáltatás veszi át.

Hazugságmese: Lásd: kormányszóvivő!

Humorérzék: Az a valami, ami emberivé teszi a 
világot. Még a halálnak is van humorérzéke. Karinthy 
Frigyesről kiderült, agydaganata van, aztán agyműtéten 
esett át. Ha ekkor meghalt volna, az nagy, patetikus do-
log lett volna. De túlélte. Aztán egy napon, a strandon 
lehajolt, hogy bekösse a cipőfűzőjét, és azonnal vége 
volt. Mi ez, ha nem a halál humora?

Kompetencia: Virtuális vízijármű, amellyel a tudás 
partjai között ugyan nem lehet hajózni, de segítségével 
a lényeg mégis jól elkerülhető.

Kötelező olvasmány: Azon irodalmi művek ösz-
szessége, amelyeket, ha nem volna muszáj, a kutya se 
olvasna el. E művek speciális képessége, hogy azoknak 
is elveszi a kedvét az olvasástól, akiknek odáig valami 
megmagyarázhatatlan fertőző betegség hatására még 
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volt kedvük a könyvekhez. Az új és új generációk ugyan-
azokat a könyveket olvastatják gyermekeikkel is azzal a 
katonáskodással kapcsolatban sokszor elhangzott for-
dulattal: „Ha én kibírtam, bírja ki ő is!” Az így szembe-
kerülő két generáció akkor öleli egymást újra keblére, 
amikor ugyanezeket a műveket olvastatják együttesen 
egy harmadik generációval. Hogy nekik se legyen köny-
nyebb.

Középszintű érettségi: Annak klasszikus esete, ami-
kor az élet utánozza az irodalmat. Lásd Örkény István: 
Tengertánc: „Szegény sorsú személyek, akiknek nem volt 
pénzük villamosra, vasútra vagy színházjegyre, ezentúl 
fillérekért vásárolhattak jegyeket, amelyek megszólalá-
sig hasonlítottak az igazira, de mégsem jogosítottak sem 
villamos-, sem vonatutazásra, sem színházba menésre. 
A győzelem (a bolondok hatalomátvétele) másnapján ez-
rek és ezrek vásároltak operajegyeket, amelyekkel nem 
léphettek be az operába.” A középszintű érettségi meg-
szólalásig olyan, mint egy igazi, csak nem jogosít egyetemi 
felvételre.

Láncmese: Azon történetek összességének iro-
dalomelméleti megnevezése, melyekkel házon kívüli 
szexet kereső férjek altatják feleségük féltékenységét. 
Jellemzői a folyamatosan ismétlődő mozzanatok a szö-
vegben, illetve a szeretők ágyában. Elnevezését arról a 
házasságról kapta, amelyben a férj helyzete olyan, mint 
a láncon tartott kutyáé: ugathat, de harapni már nem 
engedik.

Legendamese: Olyan mesés történet, amelyben ré-
gen elmúlt korszakok kellemeit ecsetelik olyan népi me-
semondók, akiknek hallomásból se nagyon van fogal-
muk az adott korszakról. Irodalomelméleti szempontból 
meg szokták különböztetni a ferencjóskás, a horthysta és 
a kádárista legendameséket. Lényegük azonban közös: 
valamennyi a boldog békeévekről szól.

Megszemélyesítés: Az a folyamat, amelynek során 
gonosz előítéleteinket konkrét személyre (szomszéd, 
rivális költő) visszük át (lásd: perszonalizáció!) Követ-
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kezményesen kapcsolódó irodalomelméleti fogalom a 
dehumanizálás, amely a megszemélyesített egyénnek 
az élők közül való kiiktatását jelenti (lásd: gyilkosság!). 
Ez utóbbit a törvény bünteti. Miután az előbbit nem, így 
széles körben alkalmazzák mind a virtuális valóságban, 
mind a hétköznapokban.

Megszólítás: A rokokó és a romantika korában igen 
közkedvelt költői eszköz, melynek segítségével a vers 
bármely hétköznapi tárgya (lásd: remény!) az istenek 
magasságába emelhető. Ellentéte a ma igen elterjedt le-
szólítás, mellyel akár istennőket is leránthatni magunk 
mellé a mocsokba.

Novellamese: Azon furfangos történetek összes-
sége, amelyek segítségével a milliomosok bebizonyít-
ják az adóhivatalnak, hogy valójában hajléktalanok, és 
egyetlen tulajdonuk az a lyukas nadrág, amit a fejükre 
húztak, hogy legyen valami a fejük felett. A novellame-
sék egyik leghíresebbje egy miniszterről szól, akinek, 
miközben milliós jövedelme és budai palotája volt, si-
került nincstelennek vallania magát. A tündérmesékkel 
ellentétben az ilyen mesékben nincsen csoda: mindig a 
gazdagok járnak jól.

Olvasóvá nevelés: Az alapfokú oktatás egyik torzu-
lása: az az eset, amikor az eszköz elfoglalja a cél helyét. 
Ezt a programot ahelyett erőltetjük, hogy a gyereke-
ket megtanítanánk olvasni (technikailag), és a világra 
nyitott, kérdező emberré nevelnénk. Az ilyen ember 
ugyanis magától, minden külső késztetés nélkül fordul 
a könyvekhez és az irodalomhoz, mert ez a világ meg-
ismerésének egyik legkézenfekvőbb lehetséges módja.

Rászedett ördögről szóló mese: A novellamesé-
nek az a vidám végű altípusa, amelyben (a szegény) ör-
dög is szerepel. A milliomos például egy pofa sör ígére-
tével furfangosan eladja milliós adótartozását egy ilyen 
(szegény) ördögnek, akit azután az adóhivatal a be nem 
fizetett adó miatt bíróság elé citál, majd börtönbe csu-
kat. A milliomos pedig eközben vidáman nyaral a Ba-
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hamákon.

Szerelem: Szépirodalmi művekben is gyakran sze-
replő természettudományos fogalom (lásd fizika!). Spe-
ciális elem-típus. A legmodernebb, litium- és kadmium-
akkumulátororoknál is hatásosabb erőforrás. Tartósabb 
is valamennyinél. Gyakran egy egész életen át kitart, 
miközben nagy tettekhez ad erőt és energiát.

Tréfás mese: Különösen diktatúrákban közkedvelt 
mesetípus. A mesemondó belekezd egy történetbe, de 
aztán jobbnak látja, ha befogja a száját, és úgy tesz, 
mintha jót derülne azon, hogy becsapta a hallgatóságát. 
Közben a hatalom is jót derül, és becsapja börtönbe a 
mesemondót.

Tündérmese: Nagy gyakorlati haszonnal kecsegtető 
irodalmi műfaj. Lényege az a szabadság és jólét, aminek 
ígéretével a váltakozó kormányok altatják a népet.


