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Látlak Amerika, vigyázz Amerika 
Egyszer te is megtudod 

Épp úgy ismerlek, mint a tenyeremet 
Bár még sosem jártam ott. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lévén karikatúramániás, engem elsősorban a tengerentúli rajzokon keresztül szokott 
megcsapni a kultúrsokk, de akkor rendesen.  
Képes vagyok percekig döbbenten ülni egy rajz előtt: 
'Mit akar ez? És az meg mit keres itt? Hol a poén? 
 
Rendszerint a szlengszótárban. Vagy a frázisszótárban.  
 
Vagy még ott sem.  
Igaz, a sokadik alkalom után rögződik: igen, ilyen hülye helyzetekben  
ezt szokták mondani. És a frissen szerzett műveltséggel felvértezve sorra lehet borogatni az 
angol tanárnéniket. Kevés zavarbaejtőbb dolog lehet számukra, mint amikor az a nebuló, aki 
az előbb még képtelen volt kiválasztani 12 igeidő közül az egyszerű jelent, hirtelen 
megtáltosodik és beszól egy alkalomhoz illő cockney rímes kifejezést. 
 
Nos, egy idő múlva kezdtek megtetszeni ezek az első ránézésre birka kifejezések. Olyannyira, 
hogy gyűjteni kezdtem őket; szabályszerűen vadászszenvedély kapott el, ha egy 
karikatúrában megcsapott a bizarr kifejezés kifigurázásának a szaga. 
 
Ebből a gyűjteményből válogattam ki néhány csemege erősségű példányt. 
Van köztük illatos és van enyhén füstös.  
 
A szivarszagúak… azok most inkább kimaradtak. 
 
 
 
 
 
 
 

Petrényi József 
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Tastes like the chicken 
[Íze mint a csirkének] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Chicken. Tastes like the chicken. 
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Igen, igen, ezt megcsíptük. Annyira friss szólás, hogy még a frázisgyűjteményekben sincs 
benne. 
Természetesen a marketing találta ki. 
 
Van ugye ez a fittness mánia a tengerentúlon. Melyik a legalacsonyabb kalóriaértékű étel? A 
fűrészpor. Az amerikaiak ették is, de aztán kezdtek eszmélni. Mivel ez egy fogyasztói 
társadalomban megengedhetetlen, a gyártók elkezdték ízesíteni a masszát. Melyik az a fehér 
hús, melyet a népesség legnagyobb része kedvel? A csirke. Nosza leemelték a polcról a 
szintetikus csirkeízt és kész is volt minden csibefasírtok őse. 
Végül annyi mindenen tűnt föl ez a felirat, hogy köznevetség tárgya lett és így bevonult a 
frázisok közé. Manapság minden mesterségesen ízesített dolog jellemzésére használható - és 
természetesen egész másra is. 
 
Hagy meséljek el egy egészen friss történetet. 1 
 
A Rocky Horror Picture Show-t néztük a Margitszigeti Szabadtéri színpadon, együtt a család. 
Tudni kell, hogy a darab nézésének koreográfiája van, a nézők is aktívan részt vesznek a 
játékban. 
Frank'n'Furter épp az éjszakai erotikus rémálmokról értekezett, amikor egy - valószínűleg 
beépített - hapi mellettünk beordította, hogy 'tastes like the chicken!' A nézőtérről nem jött 
számottevő reagálás, én viszont megkapartam az arcom. Kilencéves fiam ezt látván jó 
hangosan belekérdezett a váratlan csöndbe: 'Mit moondott?'  
Erre persze kitört a röhögés - és gondolom a színpadon is örömmel nyugtázták a fiúk(?), hogy 
ez a poén már Budapesten is ül. 
 
 

                                           
1
 Mondanom sem kell, ez 2002-ben volt egészen friss történet 
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Save the trees, eat beaver! 
[Védd a fákat, egyél hódot!] 
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Igen, ez is egyféle fordítás.  
A különböző magyar viccgyüjteményekben így is szerepel. 
De mi lesz belőle, ha megbolygatjuk egy kicsit? Mondjuk a szlengszótárral? 
 
Nézzük. 
Beaver: "the female genitals, implying the inclusion of pubic hair" 
Hmm. Ezt mi valamikor úgy tanultuk Szöcskétől a bioszórán, hogy másodlagos női nemi szerv 
plusz fanszőrzet. 
Na jó, de mi van az 'eat' igével? 
 
Eat: "euphemism for fellatio or cunnilingus" 
 
Hoppá.  
 
És még a fákat is védeni lehet vele…☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Házi feladat. Ki kell találni, hogy miért lett egyből oldott a hangulat, amikor egy 
lányismerősöm angol társaságban belezavarodott a ragozásba és egész véletlenül az 'eat 
me' kifejezés csúszott ki a száján? 
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Action man 
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Nyilván mindenki ismeri azt a hajtogatható játékfigurát, amelyik egyik lábával a füle mögül 
tüzel, másik lábával az orrát vakarja, bal kezében hatlövetű atombomba, a másikban 
hordozható csillagromboló és ha meghúzzák a farkát, akkor pikáns hanghullámok 
kibocsátása közben összecsapja feje fölött a füleit - amitől persze beleakad a lába a 
csillagromboló elsütő billentyűjébe. Ravasz. 
 
Well, ő az eksönmen. 
 
Létezik valós életbeli megfelelője is - legalábbis sokan vannak, akiknél ez a figura az életcél. 
Hölgynemű ismerőseim szerint a feladat gyakorlatilag teljesíthetetlen, legvégső esetben a 
farokrángatáson minden pályázó elbukik. 
 
Hát, lehetséges. De ettől még macsók a fiúk, rendesen. 
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Bang to rights 
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Törvényes elkapás. Azaz véreskezű. 
 
Legalábbis a logika szerint. 
 
A kifejezés egy második világháborús bombázószlogengből nemesedett ki. A 'bang on' annyit 
tett, mint 'tökéletes, precíz' - ehhez társult a 'to right' 'jogszerű' (rightfully) értelemben. A 
szólásra rácsapott a bűnügyi sajtó és amikor jópofák akartak lenni - mindig - akkor ezt a 
szlengkifejezést használták letartóztatáskor, olyannyira, hogy a kifejezés végül a 'rajtakapni' 
kifejezés szinonimája lett. 
 
 
 
Na de hogy is van a 'rajtakapni' angolul?  
'Catch red-handed' - azaz véreskezűen megcsípni. 
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Barbie 
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- Óh, Ken! - 
- Óh Barbie! - sóhajtotta Ken - és forgatott még egyet a nyárson. 
- Még pácolni kellett volna - gondolta - de egynaposan már annyira büdös volt, hogy nem 
volt kedvem tovább őrizgetni. 
 
 
 
 
Mármint mit is? Természetesen barbie-t… más néven barbecue-t, megint más néven a BBQ-t, 
azaz a nyárson, rácson szabadban sütött pácolt húst. 
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The best thing since sliced bread 
[A legjobb dolog a szeletelt kenyér óta] 
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Ugye az időszámítást alapvetően két részre oszthatjuk.  
Az első szakaszban mindenféle nem túl jelentős dolgok történtek, egészen addig, amíg fel 
nem fedezte valami pókhasú tévésorozatrajongó (kanapékrumpli->), hogy ha egy nappal 
korábban előre felszeleteli a kenyeret és nájlonacskóba rakja, akkor a tárgynapon sokkal 
jobb részidővel tudja abszolválni a reklám alatti szenyógyártást a konyhában és ebből 
következően nemcsak a brazil sorozat minden cseppjét lesz képes élvezni, hanem a 
seprőnyélvékony fitnessz modellek által uralt reklámokból is nagyobb adagot haraphat.  
 
És látá, hogy ez jó. És mivel Amerikában vagyunk, megpróbála belőle pénzt csinálni, valag 
sokat. 
 
Nos, ebből sikertörténet kerekedett, ugyanis ezáltal sikerült elérni, hogy az emberek a jól 
megszokott fűrészport immár nem csak csibefasírt (csirkeíz->) formájában voltak képesek 
magukhoz venni. 
 
Méghozzá akkora sikertörténet, hogy az utána következő időkben ez a sikernek egyfajta 
mértékegység-etalonjává is vált. Azaz ha azt mondjuk valamire, hogy "a legjobb dolog, 
amióta a szeletelt kenyeret feltalálták", legyünk tisztában azzal, hogy abszolúte a 
legnagyobb dolognak tartjuk azt a valamit.  
 
 
Bánjunk vele óvatosan. 
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Bimbo 
[Szöszi] 
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Nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy eltűntek a rendőrviccek. 
A szöszik mellbedobással kiszorították őket.  
 
Találkoztam már olyan emberrel, aki meg volt győződve arról, hogy szőkenős viccek csak 
nálunk vannak. Az illetőnek khmm… világos haja volt. 
 
Angolnyelvűéknél az attraktív szőke és üresfejű hölgyek harcolták ki maguknak a 'bimbo' 
nevet, nem tudván arról, hogy minálunk bizonyos kérődzők már hamarabb regisztráltak. 
 
Külön hángérien produkció, hogy az International House nyelviskola a budai Bimbó utcában 
virít. Sokáig nem értettem, mi is az az arcról leolvasható identitászavar a tanerő arcán - 
egészen addig, amíg egy szünetben zokogva beismerte, hogy bizony. 
 
Szőke volt és ifjú.  
 
És rajongott a parókákért. 
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Bore the pants off someone 
[Leuntatni róla a gatyát] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Szlengünk a Szeren 
 

 
- 23 - 

 
 
 
Remek, plasztikus kifejezés.  
Lelki szemeimmel látom, amint a szerencsétlen emberek állnak félkörben beszorítva a 
kólaautomata melletti sarokba, miközben a humánpolitikai manager ölnyi fényképpel az idei 
Wirhabennureintempel-i nyaralásukról, égő tekintettel magyaráz az egyre szürkülő arcoknak, 
az egyre lejjebb csúszó nadrágoknak és az egyre inkább megérdemelt (eat me->) 
előkunkorodó szerveknek. 
 
Gyönyörű. 
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Chop - chops - chopper - choppers 
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Mindig is tudtuk, hogy a szó veszélyes fegyver. De hogy ezen belül egy betű is gyilkos töltény 
lehet... 
 
Erősítsük meg szívünket és szemléljük meg közelebbről, mire képes - és mire nem -, egy 
egyszerű többes számot jelző '-s' betű. 
Hát ugye, általában megtöbbszörözi a főnevet. Mint például child... . 
 
Izé. Szóval általában. De istenbizony működik. 
 
(Megjegyzem egyébként, hogy itt pont nem az a célunk, hogy unalmas szabályokat 
ismertessünk. Akkor nyelvkönyvet írtunk volna és már régen a Kanári-szigeteken élveznénk 
megérdemelt pihenésünket.) 
 
Szóval 'chop'. 75 jelentése között van olyan is, hogy 'pofa'.  
És ez még a szótárban is benne van! (A többi szóé úgyse lesz. Vagy máshogy). 
Tehát a 'chops' értelemszerűen 'pofák' lehet. Nos, biztos van ilyen is, de a szlengszótár 
szokatlanul hidegen annyit vakkant csak, hogy 'a száj'. 
Azaz megint csalódtunk abban az '-s' betűben - ahelyett, hogy többszörözött volna, inkább 
szűkített; 'pofa' helyett csak annak egy részére, a 'száj'-ra. 
Véres tőrrel a hátunkban vizsgálódjunk tovább. Ha a 'chop' 'pofá'-t jelentett, akkor mi lehet a 
'choppers'?  
Iggen, végre valami logikus: 'choppers' = 'fogak'. Van köze a pofához, gyönyörűen többes 
számban van, szép az élet. És nyilván akkor a 'chopper' a 'fog'. 
 
Madarak csicseregnek, leemeljük a lugasban a polcról a szlengszótárt, miközben keresünk, 
elszopogatunk egy szem szőlőt - és kis híján ez életünk utolsó szőlőszeme, ugyanis a 
szlengszótár - megint szokatlanul tömören - csak annyit mond, hogy: 'chopper' = 'penis'.  
 
A francba.  
 
Freud Zsiga meg éppen nyaral valahol. 
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Cooking with gas 
[Gázzal főzni, gázon főtt] 
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Ez meg ugyan miféle nosztalgia? Mert hogy mi ülünk a tűz körül és időnként kibukik valakiből 
egy már-már elfeledett fogalom, az mondhatni Rejtő óta haladó hagyomány.  
 
De Amerikában nem divat a múlton merengeni és egyébként is hogy jönnek ahhoz, hogy 
elrabolják tőlünk az egykori reménytelen vágyakozás emlékét: amikor a tizenkét hőstett 
egyike volt, hogy a Férfi beterelje valahogy azt a nyomoronc gázat birtokon belülre és a 
család elmondhassa, hogy mi már gázzal főzünk!  
 
Emlékszem, mi küzdelem volt; türelmetlen ifjúként csak hat évig laktam életem első saját 
családi házában, így nem érhettem meg, hogy gázzal főzhessek... de azért az utánunk 
beköltözőknek kitörtük az utat... meg fel is, persze.  
Nem volt ez apró siker. 
 
És tényleg nem tudom, hogy az amerikaiak honnan tudhatnak erről az érzésről - 
mindenesetre a 'cooking with gas' szólás egész pontosan azt jelenti, hogy valami remekül 
sikerült. 
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Couch potato 
[kanapékrumpli] 
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Sokáig gondolkoztam, hogyan is kell ezt a szót magyarul írni, hiszen a fenti egybeírt verzió 
még félreérthető lehet. De nem az szerencsére, a 'rumpli' szó nem szerepel az Értelmező 
Kéziszótárban - így feltehetően a kiadót sem fogják megzavarni férfiasságukban megsértett 
pékek. 
 
Nos, minden látszat ellenére, nem egy újfajta génkezelt háromlábú krumplitörzsről van szó - 
ennek ugyanis minimum hat lába van.  
 
Lévén ez egy szimbiózisba forrott életformája az egyszerű tévénézőnek és a valamival több 
aggyal rendelkező kanapénak. Biológiailag hat lábbal bír, mellső végtagjai távkapcsolókban 
végződnek. Annak ellenére, hogy az agyműködés hiánya csökkenti szervezetének 
energiaigényét, a kanapékrumpli folyamatos evéskényszerben szenved - feltehetően azért, 
hogy a gazdaállat minél nehezebben tudjon megszabadulni a befogadó formáját egyre 
tökéletesebben felvevő élősködőtől. 
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Couldn't organise a piss-up in a brewery 
[Képtelen egy sörözőben pisilni] 
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Jópofa kifejezés, határozottan csábít egyfajta sikamlós altesti poénkodásra.  
Mert mi van egy sörözőben? Fűrészpor. Csak van ahol szendvicsnek, van ahol söralátétnek 
nevezik. És ezen kívül van természetesen sör - hogy egy volt tanárom alkalomhoz majdnem 
illő kifejezésével éljek - szarásig.  
(Középiskolás almaszüretre mentünk és amikor kiszálltunk a buszból, a labortanár 
körbenézett a horizonttól horizontig tartó almáskerten és döbbenten csak annyit mondott: 
- "Na fiúk, van itt alma szarásig.") 
 
Elnézést, eltértem a tárgytól... nagyon is eltértem, mert a sörözőben az anyagcserének nem 
erről a megnyilvánulásáról van jellemzően szó. Tehát ahol söröző van, ott bizony pisilni is 
sűrűn kell. Ismeretlen kocsmába lépvén az öreg rutinok már az ajtóban körülnéznek 
(általában arrafelé van a klotyi is) és ha hív a szükség, tudják az utat.  
Na de milyen ember az, aki képtelen összehozni egy slanyát a sörözőben? Azon kívül, hogy 
vizesnadrágos, nagy valószínűséggel totálisan inkompetens is. 
 
Szóval ezeket írtam volna, hogyha altesti dolgokkal akartam volna poénkodni. 
Csakhogy a szólás nem erről szól, figyelem, produkció, a szlengben egy másik szleng is el van 
rejtve: a 'pissed up' annyi mint 'padlórészegnek méltóztatni lenni'. 
 
Azaz nem az a személy a totálisan inkompetens, aki nem bír slanyálni a sörözőben, hanem az, 
aki képtelen egy ilyen helyen baromállat módjára lerészegedni. 
 
Csak ha a virtus megkivánja, persze. 
 
 
 

Tisztelettel: 

 
Virtus Béla 
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One's dogs are barking 
[Valakinek ugat a kutyája] 
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Egy szóban összefoglalva: kertváros.  
Hosszabban kifejtve: valakinek ugat a kutyája. 
 
Ez jó poén volt, évek óta csiszolgatom. ;-) 
 
Sajnos a szólásnak semmi köze a kertvároshoz, annál sokkal aranyosabb kifejezéssel állunk 
szemben. Illetve akik elfáradtak, azok ülnek. Érzékenyebb lelkű olvasók az előző poén 
hatására meg valószínűleg elterültek.  
Egy dolog közös bennük, mindenkinek ugat a kutyája. Annak is akinek nincs. 
 
Elég nagy már a köd?  
És a szag? Te jó ég, valamelyik kibújt a kutyaólból! A jobb? Vagy a bal? 
Riadó, mindkettő. Viszont így jobban halljuk a hangját is. 
 
Fáj már? Akkor jó, jogos az ugatás. 
 
A kifejezés ugyanis pontosan azt jelenti, hogy ha valakinek annyira elfáradt a lába, hogy már 
fáj - olyankor jön fogak között szűrve az understatement: "valakinek ugat a kutyája". 
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Ginger 
[Gyömbér] 
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Imhol. Egy igazi cockney rímes szleng. 
A kifejezés ugyanis azt jelenti a nép nyelvén, hogy homoszexuális. 
A jelentés levezetése: ginger -> ginger beer (gyömbérsör] -> queer (homokos]. 
Rémes... de rímes.  
Ezek a cockneyk egyébként is borzalmas alakok lehetnek. A szlengszótár alapján kizárólag 
csak ilyen idióta rímes szlengben beszélgetnek, márpedig ez hosszabb távon tuti 
elviselhetetlen. (A pletyka szerint Vilma is azért ütötte agyon végül Frédit, mert elege lett 
abból, hogy folyton rímekben beszélt.) 
 
Nézzünk még néhány példát erre a furcsa logikájú szlengre: 
 
Alans -> Alan Whickers -> knickers -> bugyik. 
Barclay's -> Barclay's Bank -> vank -> maszturbáció. 
Brad Pitt -> shit -> szar. 
Britneys -> Britney Spears -> beers -> sörök. 
Claire Rayners -> trainers -> edzők. 
Danny -> Danny La Rue -> clue -> vezérfonal. 
stb... 
 
Mondtam, hogy borzalmas alakok.  
 
Egyébként is silány dolog ez, kilencéves kisfiam ebéd utáni kómában is tele tudna írni egy 
füzetet ilyen rímekkel. 
Hiába, mi magyarok. Nem véletlenül van eggyel több spirálunk a Sziriuszról idelőtt 
déenesünkben. Vagy mifene. 
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Emmet 
[Hangyák] 
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Hangya. Vajon mit lehet kihozni egy ilyen egyszerű szóból?  
Rengeteget. Egy cockney (ginger ->) órákig képes rímes ocsmányságokat improvizálni akár 
egy betűre is. 
 
Viszont jelen esetben szó sincs ocsmányságról.  
Kérem szépen minket most sértegetnek. 
 
Az 'emmet' ugyanis meglehetősen derogatív leszólása a turistáknak, akik hatalmas 
bolyokban vonulva bemásznak a város minden repedésébe, megvesznek és felzabálnak 
mindent, ami az útjukba kerül, méretükhöz képest hatalmas tárgyakat cipelnek a fejük felett 
(pl. Gorenje fagyasztó), nagy létszámuk miatt nem félnek senkitől, nagyhangú ordítozás 
közben kiszorítják a helybélieket a jobb helyekről és mindemellett körülbelül egy dolgozó 
hangya agyi kapacitásával és önállóságával rendelkeznek  
 
 
Izé, most látom, hogy a kifejezés nem is annyira derogatív, inkább tényszerű. 
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Get stuffed! 
[Ki leszel tömve!] 
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Mikor először találkoztam ezzel a kifejezéssel, nem akartam elhinni a jelentését. Csak ennyi? 
Sokkal izgalmasabbnak tűnt ugyanis... és van egy gyanúm, hogy nem csak a szlengszótárban 
leírt jelentését használják. A cockneyk egész biztosan nem. 
 
A kifejezéshez mellékelt manuál szerint a pontos használata a következő: 
1. Odalépünk kedves barátunk mellé, aki éppen akkor rúgta fel részegen a dédi herendi 
padlóvázáját. 
2. Bájosan rámosolygunk. 
3. Közöljük vele, hogy "you get stuffed", azaz "kitömlek, te kötsög". 
 
Súlyát tekintve a fenyegetés magyar egyenértékese kb. a "kettépisillek, mint egy hóembert" 
felbuzdulás. 
 
A manuál nem részletezi azokat az eseteket, amikor az esetleges szövegkörnyezet arra is 
utal, hogy a bátor kezdeményező mivel tömné ki és melyik nyíláson a célszemélyt. 
Ebből gondolom, hogy amennyiben nem akarunk magunk is kitömődni, inkább használjuk 
óvatosan. Ezek a szövegkörnyezetek nagyon aljasok tudnak lenni. 
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Happy as pig in shit 
[Boldog, mint disznó a szarban] 
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De jó, olyan régen merültünk már le az élet sűrűjébe.  
 
Én például, a címszó szerinti boldogságot tényleg láttam.  
Gyerekkoromban nagyanyámnál a szomszéd gyerekkel fogadtunk, hogy nem merek ráülni a 
disznó hátára. 
Én! Akit már a szódás lova is berepített a kerítés felett az udvarra!  
(Meg is verték. Jól.) 
 
Nem is húztam az időt, átugrottam a palánkon és minden városi tudatlanságom adta 
önbizalommal rápattantam a százegynéhány kilós coca hátára. Pár pillanatig mindenki 
megdermedt, majd a disznó visítása törte meg a csendet. Felcsapta a fülét és egy tiszteletkör 
után berohant az ólba.  
Mely ólon az ajtó nagyjából akkora volt, mint az a dög. Én freskóként kenődtem fel a falra, 
majd ahogy szűntek a kohéziós erők, finoman belealéltam a térdig érő disznószarba. 
 
Nna, az a disznó röhögött úgy, mint ahogy ebben a szólásban is megfogalmazta az 
ismeretlen sorstárs: "boldog, mint disznó a szarban" - azaz teljesen elégedett a dolgok 
alakulásával. 
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Kraut 
[Káposzta] 
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Hajlamosak vagyunk azt hinni itt a Kárpát-medencében, hogy csak nálunk divat a kölcsönös 
fintorgás a szomszédainkra.  
Á, dehogy. Bele van az mélyen kódolva az emberekbe. 
Nem én írom, hanem a frázisszótár: "Más nemzetekhez hasonlóan az angolok sem viseltettek 
túl sok jóindulattal a szomszéd népek iránt." A 'great affection' hiányáról inkább nem írnék, a 
történelemkönyvek számos véres lapja igazolja azt. 
 
Most nézzük inkább a kedves becézéseket. 
 
Kraut [káposzta]:  
Naná, a németek. A szó a savanyúkáposztából alakult ki, feltehetően még a C vitamin 
felfedezése előtti időszakból - amikor a hosszú tengeri utakon a skorbut ellen szedték. Ennek 
ellenére teljesen kifejező, az ember látja maga előtt a káposztás-virslis frankfurti levest faló, 
a párolt káposztával körített sült húst habzó sörrel leöblítő bajor Hanzit. Annyira találó, hogy 
nem is javasolt a használata - erősen sértő. 
 
Limey [lime: citromszerű gyümölcs]: 
Angolok. A nyalóka visszanyalt. Az angol hajókon ugyanis nem savanyúkáposzta volt a menü, 
hanem citromot nyalogattak. (Ha Magyarország is tengeri nagyhatalom lett volna, mi 
valószínűleg paprikát szopogattunk volna.) 
 
Frog [béka] 
Ezek meg a franciák. A békának ugyan viszonylag alacsony a C vitamin tartalma, de nem is a 
matrózok szopogatták, hanem úgy általában a franciák. A szótár szerint vulgáris és erősen 
sértő kifejezés. (Azért az már tudhat valamit, ha egy szlengszótár egy kifejezésnél kiemeli, 
hogy vulgáris. Hát a többi mi a búbánatos nyavalyatörés?) 
 
Double Dutch 
A dutch egyrészt a németalföldiek - hollandok - csúfneve. Másrészt a magyar 'kutya' szóhoz 
hasonlóan egyfajta negatív jelzőként is használatos:  
'dutch courage': szeszből merített bátorság, 
'dutch concert': macskazene. 
(Most meg macska - jól becsaptam mindenkit ezzel a kutya példálózással.:-) 
 
Gondoljuk el, mit jelenthet akkor a 'double dutch'?  
Úgy van, a kifejezés a totális értelmetlenség, az ősi káosz, a nyilvánvaló nonszensz 
szinonimája. 
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Kilroy was here 
[Kilroy járt itt] 
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Itt jártam. 
Kilroy. 
 
Megvárom, amíg mindenki magához tér a roppant szellemes falfirka olvasta után. 
Oké? 
 
Magyar megfelelője az ősi tölgyekbe vésett szív és az 'Itt jártam, Maca és Laca' felirat. 
 
Azért van egy különbség: az angol kifejezésnek ismert az eredete: az US Army tréfás kedvű 
katonái jelezték ezzel a felirattal, hogy jártak az illető helyen. 
(Mint minden nagy horderejű dolog, ez is a katonaságtól szivárgott át a civil szférába.) 
 
Létezik internetes megfelelője is. A WTC merénylet után hamar bejárta a netet egy 
fotómontázs, melyen egy hazánkfia álldogál a torony tetején, kisfiús mosollyal arcán, 
miközben a háttérben már ott sunnyog a repülőgép. A képnek akkora sikere lett, hogy ma 
már tömegével hemzsegnek a világ különböző természeti katasztrófáiról készült doktorált2 
fotók, rajta kedves kis turistánk. (http://www.touristguy.hu) 
 

                                           
2 Hopp, még egy szleng. (Egyet fizet, sokat kap. Visszakézből.)  

Biztos mindenki találkozott már photoshop mágusok által készített jópofa fényképhamisítványokkal: nos, ezeket 
a képeket hívják a szlengben 'doctored photo'-nak. (Anno az Elefánt nevű újság is tele volt ilyenekkel.) 
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Piece of cake 
[Egy szelet torta] 
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Az én kedvencem például a gyümölcsös joghurttorta, születésnapomra mindig azt szoktam 
kérni. Ilyenkor nejem és lányom szombat hajnalban kibicikliznek a piacra, megverekszenek az 
árusokkal, a megszerzett zsákmányt hazamenekítik, itthon vérét veszik. 
 
Én általában kimegyek az udvarra, mert nem bírom hallgatni a ribizlik sikoltozását. 
 
Később ezt a rengeteg bizarr anyagot összekeverik: ott van ugye a gyümölcs kifolyatott vére, 
bizonyos állatokból kigyötört zsíros víz penészes sűrítménye, egy másik állat utódnevelés 
céljából nevelt és orvul elcsent biomasszája, ledarált növények, reszelt répa megkövült 
darabjai plusz denevérfül egy marok. 
Estére kész is a torta. 
 
Hogy ezek után a címben lévő kifejezés miért jelenti azt, hogy "könnyű, nem megerőltető"... - 
nos, fogalmam sincs. 
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Poison  
[Méreg] 
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De még mekkora.  
Amikor előttünk fogy el.  
Amikor már állapotunkra való tekintettel nem adnak.  
Amikor nem lehet, mert munkahelyen tilos.  
Amikor reggel kilenc előtt még a boltban sem engedik megvenni.  
Bele is bukott az a rendszer... 
 
Nna, kérem, mindenesetre ez a méreg: amikor nincs méreg. Amikor az emberben túltengenek 
az agysejtek, a mája meg olyan bosszantóan nagy, de hiába mert nincs gyógyír... akarom 
mondani méreg... vagy mi... az a kis mennyiségben gyógyszer, nagy mennyiségben 
orvosság... akarom mondani halálos méreg... mondhatni... persze..., de hát mi nem az, hiszen 
valamikor végülis csak azoktól a dolgoktól halunk meg, amelyeket életünk során átvezettünk 
magunkon. Kinek a pap, kinek a papné. Kinek a 220. 
 
Eh, vizilófia. 
 
Térjünk vissza a tárgyra: most már tudjuk, hogy ha egy pubban mellénk támolyog egy 
úriember és afelől érdeklődik, hogy "what's your poison?", akkor nem a temetkezési 
vállalkozó árufelhajtójával hozott össze a jósorsunk, hanem csak egy rokon lélekkel. 
 
Nyugodt lélekkel válasszunk fegyvernemet. 
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Pray to the porcelain god  
[Nagy fehér mikrofon] 
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- Szívem, te vagy az? Jól hallasz? Én vagyok az, csak beugrottunk a fiúkkal egy pofa sörre... és 
itt vagyok ebben a furcsa telefonfülkében, azt mondták guggoljak le és mindjárt jön az 
interorbán... de sajnos nem fogom látni, mert hirtelen más dolgom lett, szia, letesz....ööööö... 
 
És ez így zajlik nap mint nap a magyar kocsmákban. 
 
Ebből is látszik, mennyivel másabb a világ tőlünk nyugatra. Folyik a tejjel-méz a 
kolbászkerítés alatt... de bírják, mert a gyomruk is jobb, mint a miénk.  
Aztán ha már mégsem, akkor félrevonulnak a szentélyükbe és elmondanak egy imát a fehér 
porcelán istenhez... mely ima az angol fonetikához méltatlanul feltünően sok 'ö' betűt 
tartalmaz. 
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Redneck  
[Vörösnyakú] 
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Valamikor eredetileg bigott tahó parasztot jelentett az USÁ-ban, de azóta bonyolódott egy 
árnyalattal a jelentése: ma már hozzáértik az elfogult, szűk látókörű és kicsinyes jelzőket is. 
 
Talán sejthető, hogy nem számít túl nagy dicséretnek. Társaságban maximum akkor 
használjuk, ha a társalgás már nehéztüzérségi sértegetések üde kakofonóiájává evolválódott. 
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See you next Tuesday 
[Találkozunk jövő kedden] 
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Ebbe viszont már tényleg nem lehet belekötni. Tiszta, értelmes mondat, mely pozitív 
érzésekkel telten néz a jövőbe: egész biztos, hogy lesz jövő, hogy lesz jövő kedd és már most 
örülök annak, hogy találkozunk azon a gyönyörű napon. 
 
Azért némi gyanúra okot adhat, hogy a mondat - így ahogy van -, szerepel a szlengszótárban. 
 
Bár volt már korábban szó az angol nyelv egyfajta meggyötréséről (b4ugo ->3), de nem 
tértünk ki minden kínzási módszerre. Nem beszéltünk pl. a rövidítésmániáról. Az amerikaiak - 
a németekhez hasonlóan - szeretik a sok szóból összerakott böszme hosszú kifejezéseket. 
Viszont a hasonlóság ezzel véget is ér: a németek ugyanis az ilyen szavakat egyszerűen 
összekapcsolják és a külföldiek nagy örömére ilyen szép szines szélesvásznú szavak lesznek 
belőlük, mint a "Landwirtschaftliches Produktionsgenossenschaft".  
Ezzel szemben Amerikában kikapják az első betűket, és a továbbiakban az ebből képzett szót 
használják: pl. "WYSIWYG", azaz "What You See Is What You Get". 
Vicces dolgok tudnak kisülni ebből, de erről majd máskor. 
 
Most próbáljuk meg megfejteni mondatunkat ezzel a technikával. 
SYNT. Hát, ennek nem sok értelme van.  
De azért nézzük meg, mi történik, ha belekalkuláljuk a kiejtés/leírás konverziót is: 
see -> C, 
you -> U, 
a többi marad, tehát: NT. 
Tiszta tripledes. 4 
 
 
CUNT. Nna, ezt már össze lehet olvasni. Csak nem érdemes. 
Az eredményül kapott szó ugyanis azok között a bizonyos négybetűs szavak között lapul, 
melyeket jóízlésű ember életében ki nem mond. 
(Rockzenészekre és egyéb könnyűzenei entitásokra ez a kitétel nem vonatkozik.) 
 
Mi maradjunk annyiban, hogy ez a bizonyos durva szó kapcsolatban áll mind 
hölgytársainkkal, mind pedig fajunk szaporodásával. 
 
Maga az eredeti mondat pedig egyfajta burkolt sértés hölgyek számára - eltekintve bizonyos 
világos hajú egyedektől (bimbo ->) - de hát magára vessen az, aki szőke nőt intellektuálisan 
akar sértegetni. 
 
 
 

                                           
3
 A kézirat eredetileg egy szerzőpárosé volt. A hivatkozott szócikk a másik részben van. 

4
 Tripledes (3DES): titkosítási algoritmus. 
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Top banana  
[főbanán] 
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Érdekes, hogy hasonló alakú fogalmak mögött mennyire eltérő értelmezések lehetnek. 
 
Ha ez a kifejezés magyar eredetű lenne, akkor azt mondanám, hogy igen kis unokám, 
nagyanyád tényleg nem hazudott, amikor arról mesélt, hogy a városban riadólánc adta hírül, 
amikor szökőévenként véletlenül arra tévedt télvíz idején egy-egy banánt szállító 
kisteherautó... és mire a sofőr megállás után meggyújtotta a cigarettáját, már kilométeres 
sor állt a kocsi mögött, lett légyen akár éjfél is.  
Hatfős családok porciózták aprólékosan az átlátszóra vágott szeleteket.  
Mindenképpen egyfajta evolúciós csúcsot képviselt az a családfenntartó, aki képes volt 
banánt beszerezni. 
 
Ezzel szemben odakint pont fordított a logika: aki már elért valamit, aki már bizonyított, aki 
már meghamisította cége könyvelését, azaz aki már más módon igazolta, hogy felhágott egy 
evolúciós csúcsra, nos azt a személyt nevezték beosztottai tréfásan 'top banana'-nak.  
 
Pedig tudhatnák, hogy könnyen csúszik. 
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Yes-man, no-man 
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"Adjatok nekem egy yes-man-t és kifordítom sarkából a világot" - kiabálta Archimédész, de a 
segédje véletlenül egy no-man-t adott a kezébe, ezért dühében inkább egy meleg fürdőt vett. 
Heuréka. 
 
Ma már sokkal egyszerűbb a helyzet, komolyabb cégek jelentős yes-man, no-man 
készletekkel rendelkeznek, így a megfelelő pozícióban lévő vezetők és a kiemelt üzletkötők 
szabadon válogathatnak, hogy éppen milyet vigyenek magukkal a kritikus tárgyalásokra - 
ahol a megfelelő attitüddel megtámogatva kiforgathatják sarkukból tárgyalópartnereiket. 
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Hooroo! 
[Viszlát!] 
 

 
 
 

Multinaci: 
 

Hooroo ya wacker!5 
Ahoj poplacsek! 

Astalavista baby! 
 

                                           
5
 A fenti mondást Terence Sedgwick ausztrál karikaturistától és wombatgyalázótól gyűjtöttem. Igazából halvány 

sejtésem sincs, mit jelenthet, de eddig akárhányszor használtam, mindig indulatos és trágár válaszokat kaptam 
vissza. Jó anyag lehet. 
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Miért?  
Csak.  
Ennél tudományosabb magyarázat nincs rá. 
 
 
Ez a fajta őrület Ausztráliában honos, más angol nyelvterületeken nem igazán ismert.  
 
Legalábbis a volt ausztrál tanárnénim szerint, aki elmesélte, hogy amikor először esett be a 
magyar tantestületbe, gyorsan lehadarta a bemutatkozó beszédét majd hangos 'hurúú' 
kiáltással távozott. Utána a döbbent csend. 
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Stop and smell roses 
[Állj meg és szagolj rózsát] 
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Bármilyen furcsa, de ez a romantikába hajló szólás az üzleti világból származik.  
 
Feltehetően valamelyik főmuftit kaphatta rajta (véreskezűen->) neje Rózsival, a 
titkármacával és az illető hirtelen zavarában annyit tudott csak mondani a telefonba, hogy 
lefáradt a nagy hajtásban és pihenésképpen megállt rózsát szaglászni.  
 
Aztán az a hülye Rózsi (bimbo->) elröhögte magát, de már késő volt, a nagyívű hazugság 
bevonult az üzleti szólások közé. 
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Killing two birds with one stone 
[Két madarat egy kővel] 
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Már megint. Mi már megint kisebb hitűek vagyunk, mondhatni pesszimisták.  
Mi a tikkadt hőségben a legyeket csapkodjuk rózsaszín műanyag légycsapóval és felvisítunk, 
ha kettőt sikerült egy csapásra. 
 
Pedig.  
Az agráriumban annyi a disznóól, mint a nyű és ezek környékén a légykoncentráció a MAK6 
érték körül nyüzsög. És így is csak kettőben reménykedünk... 
 
Bezzeg a tőlünk nyugatabbra élők aprólékosan kiszemelik a megfelelő követ, lesbeállnak, a 
ballisztikus röppálya különösebb elemzése nélkül már rutinból somják fejbe a gyanútlan 
madarakat, majd dobják be sietve az olasz rendszámú autójukba. Kettesével. 
 
 
 

                                           
6
 MAK: Minimális Alsó Koncentráció;  

az a koncentráció, amelytől már halálos valamilyen anyag. 



Szlengünk a Szeren 
 

 
- 66 - 

Cry me a river 
[Sírj nekem egy folyót] 
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Well, you can cry me a river 
Cry me a river 

I cried a river over you 
 
 
 
Énekelte anno Julie London. 
Hevenyészett fordításban kb. annyit tesz, hogy "sírjál csak nyugodtan nekem egy folyót, te 
cafat, én egy nagyobb folyóval úgyis lenyomlak". 
 
Persze a szólás nemcsak síróversenyek kapcsán értelmezett... úgy általában is használják 
abban az esetben, amikor valaki túl sokat sír, rinyál, nyüszög valakinek. 
 
És az én bánatom... Ambrosia7... és Artemisia, te vulgáris8... elég csak a szagotokat 
megéreznem és már bőgök is mint egy náthás jávorszarvas... és csak gyűlnek a folyók a 
zsebkendőmben. 
 

                                           
7
 Ambrosia Artemisifolia: parlagfű 

8
 Artemisia Vulgaris: feketeürömfű 
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You're beating a dead horse 
[Döglött lovat ütlegelni] 
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Sanyíííí! Sanyikám!!!! 
 
 
 
Megérkeztünk végre a dakota közmondások világába. 
Vegyük észre, ha döglött lovon ülünk... és akkor már ne ütlegeljük. 
Inkább kutassuk át a zsebeit. 
 
Najó. Vonatkoztassunk. Messzire. 
 
Szóval ha már úgy érezzük, hogy nem megy... hogy befulladtunk... hogy már a fiunk is jobban 
csinálja... sőt, anyósunk is... akkor már nem érdemes erősebben pálcázni azt a lovat... lépjünk 
le róla, elegánsan rúgjuk be az árokba és fütyörészve sétáljunk tovább, mintha szándékosan 
így akartuk volna. 
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Sugar and spice and everything nice 
[Cukor, fűszer és mindenütt báj] 
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Sugar and spice and everything nice 
Sunshine and rainbows and ribbons for hairbows 

Tea parties, laces, and baby doll faces 
 
 
 
Azaz milyen az ideális kislány? 
(Mindig kitölti a rendelkezésére álló teret - mondatja a bennem lakozó mérnök és gyakorló 
apa.) 
 
Hálistennek a költők azért ennél sokkal emelkedettebb lelkületűek.  
 
Nevezettek a mottóul választott sorokban a kislányok gyerekkorának tömény hangulatát, a 
rózsaszín loknik báját, a babaházakba szuszakolt barbik diszkrét nyifegését, a csak látszólag 
vidám babazsúrok felnőttesen komoly légkörét, a krémes habbal diszített tejszínes habtorták 
partedlis-mosolygós arconszétkenését igyekeztek minél tömörebb formában visszaadni. 
 
A köznyelv pedig még tömörebben, pusztán az első mondattal utal erre a negédes 
hangulatra.  
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I'm looking for a project to horn into  
[Keresek egy projektet megszarvalni] 
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Ismét egy darab az üzleti szlengből.  
Természetesen a modern üzletemberek nem szószerint szarvalnak meg projekteket - ilyesmi 
maximum a projektmanagerekkel történik.  
 
Itt igazából arról van szó, hogy jön Hentes Sándor9, Isten kegyelméből teremtett projekt 
manager, és ahogy megérzi egy projekt édeskésen terjengő illatát a folyosón, nem bírja ki, 
hogy be ne zuhanjon a szobába és be ne kukkantson a projekt szoknyája alá - azaz keres egy 
projektet, amelyikbe beleütheti az orrát... egy projektet, melyet eltéríthet. 
 
Roppant sajnálatos, hogy a projektek nem tudnak visszaütni. 
 

                                           
9
 Istenem. Hat évvel ezelőtt írtam ezt a cikket. Akkor meg tudtam volna fojtani egy kanál vízben azt, akiről ezt a 

figurát elneveztem. Most meg már az arcára sem emlékszem. 
A szervezet önvédelmi mechanizmusa működik.[PJ 2008] 
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Think outside of the box 
[Gondolkodj ki a dobozból] 
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Jó mi, az ember ül és csak gondolkodik, csak gondolkodik, aztán kicsordul a dobozból. 
 
Természetesen megint nem erről van szó. 
Ez egy üzleti trend, valami olyasmi, mint a rég idejétmúlt 'gyártsunk jó terméket, mert az kell 
a vevőnek'-elv illetve a még mindig divatos 'kérdezzük meg, mi a jó a vevőnek, mert amíg 
erről beszélgetünk, elfelejti, miről akart reklamálni'-elv, röviden CRM.  
 
Korunk üzleti folyamatainak résztvevői hajlamosak bezárkózni saját kis mikrorendszereikbe, 
azon belül végzik munkájukat, a peremen kielégítik a peremfeltételeket és mindenki 
elégedett.  
Leginkább a peremfeltételek. 
 
Erre most jön a kapitalista és felszólítja alkalmazottait, hogy emeljék fel fejeiket, tágítsák 
horizontjukat és lássanak át nagyobb rendszereket. 
 
Ennél pofátlanabb hazugság kevés létezik. Bárki, aki elmúlt 12 és fél éves, láthatja, hogy 
igazából a mai üzleti világban csak a kiválasztottaktól várják el, hogy gondolkodjanak... a 
fölös agykapacitások és az önálló kezdeményezések olyan felesleges és veszélyes jelenségek, 
melyeket felmosóronggyal, nivellált stresszel, brazil sorozatokkal és realitikufircolásokkal 
igyekeznek felitatni (kanapékrumpli->). 
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Is like water off a duck's back to me 
[Olyan nekem, mint kacsa hátán a víz] 
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Le merném fogadni, hogy mindenki kipróbálta már, hogy milyen jól úszik a tejesibrikben a 
zsíroskenyér.  
Én például igen.  
Nos, a helyzet az, hogy sem a kifli, sem a zsemle nem bírja sokáig, a félbarna kenyér már 
határeset, míg a pirítóson akár szörfözni is lehet.  
És feltehetően azt is látta már mindenki, hogy a kenyéren átbukó víz apró gömbök 
formájában hussan le a kenyérről. 
 
Hogy ne kelljen annyit vacakolni a tepsivel, a Magasságos végtelen jóindulatából a kácsa 
már eleve ki van zsírozva. Amíg él, addig ezt arra használja, hogy a peremfeltételeire tapadt 
vizet letaszajtsa magáról. 
 
Ritkaság ilyen száraz peremfeltételeket találni. 
 
A népnyelv feldolgozta ezt a megfigyelést és beépítette költőien képies nyelvébe:  
az "olyan vagy nékem, mint kacsa hátán a víz" kifejezés egész pontosan azt jelenti, hogy 
"nekem aztán pampoghatsz Géza, minden szavad lepereg rólam". 
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Early bird gets the worm 
[A korai madáré a qkac] 
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Itt megint nyakoncsíphető némi szemléletbeli különbség. Mi azt mondjuk, hogy "ki korán kel, 
aranyat lel". Implicite, aki nagyon-nagyon korán kel, az aranyat veszít. Úgy kell neki. 
A legjobb taktika délig aludni, akkor ugyan nem nyerünk, de nem is vesztünk. 
 
Kicsit másról van szó a korai kukacokat illetően. Kicsi qkac kidugja fejét hajnalban, "hol az 
early bird?" rikkantja. Ha nincs, nincs.  
Visszamászik a föld alá és Thoreau-t olvas. 
 
De ha van korai madár, akkor a természet örök körforgása boldog vinnyogással teszi a 
dolgát. 
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Adam's ale 
[Ádám söre] 
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Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a Paradicsomban paradicsomi állapotok uralkodtak.  
 
Nos, a szakirodalom másra enged következtetni. A Genezis első fejezeteiben pl. még 
véletlenül sem említenek semmi olyasmit, hogy gumimatrac. A kispárna szó is felettébb 
ritkán szerepel... a körömcsipeszről már nem is beszélve. 
 
Hamburger? Csibefasírt? Fűrészpor? Cukros barna víz? No. 
Ezek a büntetések csak később lettek kitalálva. 
 
És mit ivott az a szerencsétlen Ádám, ha szomjas volt? Mit ivott, amikor kiszáradt a torka a 
papagállyal folytatott vitától? Mit ivott, amikor zülleni mentek a pávián haverokkal? És mit 
ivott a kígyós almáspite után? 
Nos, kitalálhatjátok. 
 
Víz. Egyszerű víz. 
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As cool as a cucumber 
[Tökös, mint egy uborka] 
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Örvend a szívem, mert az egyébként is sokértelmű kifejezés magyar fordításába sikerült egy 
olyan színt belecsempészni, mely az angolban nincs benne. 
Az egyetlen baj, hogy a szólás nem ezt jelenti, így fájó szívvel korrigálok: 
 
[Higgadt, mint egy uborka] 
 
Ugye mennyivel másabb? Na, nem az értelme, mert az ennek a verziónak sincs. 
 
A magyarázat némileg szabad asszociációkra épül, így aki még csak a cukkini fázisban van, 
az jegeljen egy kicsit tovább. 
 
A kulcsszó, mely bizarrul összeköti ezeket a szavakat, a 'cool': 
 
- Egyrészt higgadt, rendíthetetlen, hidegvérű... aki látott már kitömöttnek hitt kajmánt a 
terráriumban, az tudja, miről beszélek.  
 
- Másrészt hideg, hűvös... és az angolok szerint az uborkának hűvös tapintása van. (Hát... 
ismerek egy embert, aki a birtokán uborkát termeszt. Nyáron, amikor a tűző napon szüretelik 
a termést, soha nem láttam még elfagyásra utaló lila foltokat a kezén. Az uborka inkább 
szőrös. De a 'cool' speciel _azt_ nem jelenti.) 
 
- Jelenti viszont azt is, hogy dögös. Vagy ízesebb magyar szóval, tökös. És szerintem igenis 
van abban valami szépség, amikor a bikákra használt, biológia értelemből levezetett jelző 
totálisan különböző jelentése ellenére összesímul az angolok által az uborkákra használt, 
szintén biológia értelemből levezetett jelzővel. 
 
Egy falu vagyunk, akárhogyan nézem is. 
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As happy as Larry  
[Boldog, mint Bódog] 
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Bocs. 
Nekem is fájt. 
 
Melegebb vizekre eveztünk. Pontosabban szörföztünk... a hasonlat ugyanis ausztrál eredettel 
büszkélkedhet. Valószínűleg. 
Mindenesetre egy biztos, létezett valaha egy Larry Foley nevű ausztrál bokszoló. 
És a szlengszótár innen elveszti a fonalat. Halványlila elképzelésük sincs arról, hogy mitől 
lehetett ez a Larry fiú annyira boldog, hogy szólásba öntötték a nevét. 
 
Nekem van egy tippem: iszonyúan fel tudja dobni az embert, amikor már nem verik. 
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As snug as a bug in a rug  
[Kényelmesen, mint bogár a pokrócban] 
 
 
 
 
 
 

 
 



Szlengünk a Szeren 
 

 
- 87 - 

 
 
 
Kimondva sokkal aranyosabb: az_sznag_az_a_bag_in_a_rag. 
Szinte látom, ahogy a katonaviselt olvasók szaporán bólogatnak. A legnagyobb hidegben is 
iszonyú kényelmesen bele lehetett burkolózni abba a ronda zöld pokrócba.  
 
És bármilyen hihetetlen, ezt tudták a bogarak is. A kis bogarantyúk...  
 
Sétál a papabogár, a mamabogár meg a 10-200 gyerek, már éppen kezdik magukat rosszul 
érezni, amikor meglátják a lópokrócot lótlanítva... 
- Itt álljunk meg, mert imhol a Kánaán! - kiáltja örömmel papabogár, mamabogár gyorsan 
felderíti a terepet, befűt a sparherdt alá, a gyerekbogarak pillanatok alatt szanaszét szórják a 
legóikat, papabogár meg besüpped a fotelbe és kikiabál mamabogárnak egy sörért. 
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Back seat driver 
[A hátsó ülés sofőrje] 
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Most speciel nem azokról a colos autóvezetőkről lesz szó, akik - elkerülendő, hogy lábukat 
bedarálja a vízpumpa -, kénytelenek kidobni autóikból az első ülést és közvetlenül a 
mélynyomó mellől kormányozzák a verdát. 
 
Nem, ez egy másik csodabogár. 
 
Egész egyszerűen vannak született vezetők. Akár van jogosítványuk, akár nincs, pontosan 
tudják, hogy hogyan kell egy adott szituációt kezelnie a sofőrnek. 
 
Máshogy. 
 
Természetesen véleményüknek szabad folyást is engednek, hiszen pontosan tudják, hogy 
milyen káros az elfojtás.  
És mivel a hátsó ülésen ülnek, sajnos a megfojtás is bosszantóan körülményes. 
 
Maga a frázis ennek a fogalomnak a kiterjesztése: mindenkire vonatkozik, aki kibic létére 
bármibe is belekotyog.  
 



Szlengünk a Szeren 
 

 
- 90 - 

Bad hair day 
[A rossz haj napja] 
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Ez egy annyira pontos lélektani megfigyelés, egyszerűen elképzelésem sincs, hogy a mi 
nyelvünkben miért nem létezik megfelelő párja. Talán a "bal lábbal kel fel" szólás 
hasonlítható hozzá, de annak a "get out of the wrong side of the bed" kifejezés a rokona... és 
egyébként is, megjelenítő erejüket tekintve a két szólás igen távol áll egymástól. 
 
Ugye felkel reggel az a pára, csupasz talppal botorkál egy ideig az ágy mellett, míg 
becsusszan végre lába a jól ismert papucsba, rövid tőmondatok mormolása mellett 
odacsoroszkál az órához, lenyomja, cigikávé a konyhában, benyomja, irány a vécé, kinyomja. 
Aztán a fürdőszobában váratlan horrorjelenet: a tükörből Medúza és Gorgó valamiféle 
gusztustalan keveréke bámul vissza... és hiába fordul az emberfia meglepetten hátra, 
mögötte nincs senki. Persze jönnek a sunyi trükkök, vizes szivacs, vizes fésű, vizes törülköző. 
De az a haj csak nem akar beállni.  
 
Láttam olyan embert, aki képes volt ezért és csak ezért hajat mosni reggel.  
Szárítás után ugyanoda tekeredett vissza a haja.  
 
És a hajlakk sem segít, mert nyilván abban a pillanatban merevedik meg, amikor a haj 
visszapattan. És után rugóként fityeg. 
 
Nem, sajnos ilyenkor kár minden praktika. Az angol nagyon pontosan fogalmazta meg: ez a 
rossz haj napja. Ezen a napon garantáltan nem fog sikerülni semmi.  
 



Szlengünk a Szeren 
 

 
- 92 - 

Bats in the belfry  
[Denevér a harangtoronyban] 
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Persze, denevérek léteznek, harangtornyok szintén, miért ne keveredhetne be egy előbbi az 
utóbbiba? Amilyen egy szeszélyesen össze-vissza röpködő jószág, képes bevillantani alul, 
majd mint multimódusú üvegszálban a fény, faltól-falig pattanva felhúz a harangig, ahol 
gong. (Vagy gongik, mert lehet, hogy ikes.) 
 
Most képzeljünk el valakit, akinek a feje körül, a fejében belül izgatott denevérek röpdösnek, 
cikáznak, ütköznek... falnakmenve elhallgatnak koppanva, majd vibrálnak újra. 
 
- Őrült! - mondanánk, ha tényleg létezne ilyen. 
- Őrült! - mondja az angol és nem foglalkozik egzisztencia bizonyítással.  
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Beast with two backs  
[Kéthátú szörnyeteg] 
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Mindenféle ködösítés nélkül íme a jelentése: behatóan foglalkozni a partnerrel szexuális 
vonalon. 
Meglehetősen laza duma, az ember hajlamos arra gondolni, hogy ez a frázis korunk szülötte. 
Nos, nem. 
 
A kifejezést először Shakespeare használta az Othello-ban: 
 
Iago: 'I am one, sir, that comes to tell you your daughter and the Moor are now making the 
beast with two backs.' 
 
Ugyanez Kardos László fordításában: 
 
Jágó: 'Én vagyok uram, aki eljön megmondani neked, hogy a lányod most szűri össze a levet 
a mórral.' 
 
Well. Kéthátú szörnyeteg. Elég bizarrul hangzik, nem? 
Pedig most az egyszer mi jártunk jobban. Ismerjük el, ez a kéthátú szörnyeteg meglehetősen 
plasztikus kifejezés, az ember szinte látja az árnyjátékot a falon. 
Viszont megnézném azt az embert, aki egy külföldinek levezeti, hogy milyen képből is ered az 
"összeszűrni a levet" kifejezés.  
 
Csak érdekességképpen, hogy mit is kellene megetetni a szerencsétlennel: 
 
Valamikor a 'csap' igénk azt is jelentette, hogy 'mohón habzsolni'. Ebben a jelentésében 
szerepel a 'csapja a levet' szólásban. Ekkortájt a leves leve nem számított a menő kaják közé, 
mindenki inkább a sűrűjét ette. Értelemszerű, hogy aki vendégségben csapta a levet, azaz 
mohón habzsolta a háziasszony főztjének a viszonylag értéktelen részét is, az be akart 
vágódni a háziaknál. Márpedig ennek legfőbb oka a Nő volt, és megszerzéséhez el kellett 
nyerni szülei kegyét. Azaz a 'csapja a levet' szólás gyakorlatilag az udvarlás folyamatát 
jelentette - el lehet képzelni, melyik fázist értették az 'összeszűri a levet' kifejezés alatt. 
 



Szlengünk a Szeren 
 

 
- 96 - 

Beauty is only skin deep  
[A szépség csak bőrnyi vastag] 
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A fizikai szépség csak a felszínen jelenik meg... gondolta az egyszeri költő 1613-ban, amikor 
papírra vetette a fenti sorát. 
Feleségének véleményét nem rögzítette a fáma, mert ezek a fámák már csak ilyenek. 
 
Mindenesetre érdekes elgondolni, hogy ezek szerint minél vastagabb bőrt visel valaki, annál 
több juthatott neki abszolút értékben a szépségből.  
 
És most már az is érthető, hogy miért érzi magát rosszul saját vékony bőrében pl. Michael 
Jackson és miért próbál meg új meg új rétegeket magára varratni.  
Aztán persze leesik az álla, amikor az orra is. 
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Been there, done that  
[Lett volt ott, csinálta azt] 
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Kicsit nyakatekertre sikerült, de talán érzékelteti a kifejezés hangulatát. 
 
Egész pontosan arról van szó, hogy valaki mesél. Ez még nem nagy ügy, a politikai élet tele 
van ilyesmivel. Is. Aztán valaki más feláll és harsányan bejelenti, hogy ő bizony "been there, 
done that" - azaz az éppen tárgyalt területen már akkora műveltségre tett szert, hogy az 
szinte fáj (a többieknek biztos), sőt, olyannyira mindent tud arról a bizonyos dologról, hogy 
szégyennek érzi, hogy bárki az ő százméteres környezetében egyáltalán vitatkozni is mer 
bármilyen részletkérdésről azzal a dologgal kapcsolatban. 
 
Egyik kedvenc rajzolóm, Wiley Miller előszeretettel alkalmazza ezt a szólást sírfeliratként. 
Feltehetően nem véletlenül. 
(http://www.non-sequitur.com) 
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Big cheese  
[A Nagy Sajt] 
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Iszonyúan fontos személy.  
A Nagy Főnök.  
Amint Tolószékben Ülve Egyik Kezében Revolver, A Másikkal Meg Nyula Hátát Simogatja. (A 
vizuális effektért köszönet a Monty Python csoportnak.) 
 
Hogy miért éppen sajt? Természetesen félreértésből. 
 
Létezik egy urdu kifejezés a 'dolog, valami' szóra, ez úgy néz ki, hogy 'chiz'. Nem kizárt, hogy 
Pandacsöki Boborján valamelyik őse révén került át 'cheese' formában az angol nyelvbe, a 
'lényeg/a legjobb' jelentéstartalommal. Majd miután a szó áthajózott a nagy vízen, újból 
átöltözött és immár 'the big cheese' alakban jelenti a 'legfontosabb ember'-t. 
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Bob's your uncle  
[Bob a bácsikád] 
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Ebben mi a pláne? Kicsi ez a világ, nem kell túl mélyre visszabogarászni a családfán, és előbb-
utóbb mindenki talál egy Bob nevű nagybácsit.  
(Na jó, Róbert is megfelel.) 
 
A kifejezésnek történelmi háttere van. Élt egyszer egy kiváló ember, akit váratlanul 
kineveztek valaminek. Valahogy így kommentálhatta a dolgot: 
Éppen a szalonban ültem és a krikettütőmet éleztem, amikor hozzámlépett James és 
átnyújtott egy levelet. Az állt benne, hogy mostantól ki vagyok nevezve valaminek.  
Aláírás: Lord Salisbury, azaz Bob, a bácsikád. 
 
Ilyen egyszerűen ment. És mivel akkor éppen másoknak nem Bob volt a bácsikájuk, nem 
azokból lett valami, különösen azért nem, mert egyidejűleg csak egy darab valami 
létezhetett. 
 
Bármilyen furcsa is, de a szólás nem abban az értelemben maradt fent, hogy valakit pusztán 
rokonsági alapon neveztek ki valaminek. Manapság olyan esetekben használják, amikor 
valamilyen egyszerű feladatot akarnak leírni - de használatos olyan esetekben is, amikor egy 
feladat annyira szimpla volt, hogy egy-kettőre készen is lett. 
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Bright eyed and bushy tailed 
[Csillogó szemű és lompos farkú] 
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Csillog a szeme, mint a rendszeresen kefélt cipő. 
Vidám és kimutatja az érzelmeit.  
 
Hö-hö. 
 
Mintha azokat az érzelmeket le lehetne tagadni... 
 
Le lehet. Ugyanis a 'lompos farok' hasonlat az állatvilágból származik, ahol a farok is más 
értelemmel bír. Azt mondják a hozzáértők, hogy pl. a macska izgatott állapotban felborzolja 
a farkát, cserébe a borz pedig felmacskázza... izé, hülye szóvicc. 
 
A lényeg az, hogy a felborzolt farkú állat olyan állat, mely nyíltan kimutatja az érzelmeit, a 
csillogó szemű állat pedig olyan, melynek igen pozitív érzelmei vannak.  
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By and large 
[Nagyjából] 
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Hát... nagyjából ez.  
Úgy körülbelül.  
De csak nagy vonalakban. 
 
Mondhatni... 
 
És hozzávetőleg ennyit mond a szlengszótár is. 
Meg annyit, hogy eredetileg hajózási kifejezés volt. 
 
Saját kútfőből két frázist tudok hozzátársítani: 
by and by - idővel. 
in large - általánosságban. 
 



Szlengünk a Szeren 
 

 
- 108 - 

Close, but no cigar  
[Közel, de nincs szivar] 
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Igen, megint egy ránézésre agyalágyult kifejezés. De persze örülünk neki, hiszen agyalágyult 
kifejezések hiányában ez a könyv sem jöhetett volna létre. 
 
Nos, nézzünk a közelmúltba.  
 
Szivar. Közel. Közel a szivarhoz. Nincs szivar....? Megvan!  
Monica Lewinsky a legendás kék kosztümjével és Bill Clinton a nem kevésbé legendás piros 
szívecskés boxeralsójával! 
 
Jól hangzik, de ez csak egy aktualizálása a szólásnak - az igazi magyarázatért a távolabbi 
múltba kell nézni.  
 
Valamikor a szerencseautomaták nemcsak pénzt adtak ki, hanem szivarokat is. Ezek a 
masinériák annyira pofátlanok voltak, hogy nemcsak a nyerés kétállapotú információját 
adták ki, hanem vigyorogva azt is közölték, amikor a delikvens majdnem nyert ugyan egy 
szivart, de aztán mégse nem. 
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Cold turkey  
[Kihült pulyka] 
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Nálunk nem túl elterjedt látvány az egészben sült töltött pulyka. Viszont feltételezhetően 
mindenki látott már sült pulykacombot. Annak baseball-ütőnyi méretéből ki lehet 
következtetni, mekkora darab egy jól megtermett sült pulyka.  
És nyilván mindenki látta már a kihűlt sült csirke gusztustalan, gumiszerű bőrét - akkor 
képzeljük el ugyanezt pulyka esetén vegyvédelmi gumiruha (közkeletűen öfni) méretben. 
 
Hasonlóképpen nem túl gyakori látvány utcáinkon a kábítószer elvonástól leszokási tüneket 
produkáló heroinista. Éppen ezért nem is nagyon tudjuk, hogy szegény csókának teljesen 
sápadt és libabőrös lesz a bőre; mivel vére elsősorban a belső szerveiben dolgozik, ezáltal a 
külső felület magára hagyatva teljesen elkihültpulykásodik.  
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Dead ringer 
[Kiköpött mása] 
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- Döglött gyűrű... nem szerelemből adott jeggyűrű - gondoltam először, amikor megláttam 
egy MeatLoaf videóban. Gyermekem - megszállott Fasírt rajongó (csírkeíz ->) - kérésére 
megpróbáltam visszafejteni a kifejezést. 
 
Hát... elég messze jártam a valóságtól. 
 
Nosza, lépjünk be a lóversenyek zamatos illatú világába. Itt létezik egy olyan kifejezés, hogy 
'ringer'. Azt a lóhelyettesítő entitást - leginkább másik lovat - illetik ezzel a névvel, amelyikre 
a nyerő lovat sunyi módon kicserélik, a bukmékerek nagy örömére.  
Hogy mitől döglött? Istenem, egy kicsit fáradtabb, mint az eredeti ló. 
 
Persze a trükk csak akkor működik, ha a csereló teljesen hasonló. 
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Dog's bollocks 
[Kutya töke] 
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Ismét egy életszagú megfigyelés az állatvilágból.  
 
Tudósok hosszú éveken keresztül vizsgálták, hogy ugyan mi lehet a legkedvesebb 
szórakozása egy kutyának. 
 
De ez abszolút nem érdekel most senkit. 
 
A népi megfigyelés ugyanis már régóta megállapította, hogy a kutya akkor érzi a legjobban 
magát, amikor a címszót nyalogatja. 
 
Hát, igen. 
 
Más választásunk nem lévén, higyjük el neki. Az angol legalábbis ezt tette, amikor a fenti 
kifejezést a 'tökéletesen kiváló', 'egyedülállóan jó' közepesen szalonképes szinonimájává 
tette - mint ahogyan a magyarban is van egy hasonló, csak éppen kutyátlanított kifejezés: 
'tök jó'.  
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Elvis has left the building 
[Elvis elhagyta az épületet] 
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Könnyesszemű tinilányok visítanak hatalmas fürtökben, miközben izzadt és idegileg zokni 
kidobóemberek igyekeznek visszaszorítani a sikoltozó nősténymasszát.  
Ekkor odalép egy feketeruhás a mikrofonhoz és hangosan bejelenti, hogy 'Elvis már elhagyta 
az épületet!' Mely bejelentésből a csajok rájöttek, hogy megint Gizinek volt igaza, aki már 
félórával ezelőtt megszállta az összes kijáratot.  
De azért ők is megpróbálják, hátha jut nekik is egy kis darab Elvisből. 
A rendezők pedig felsóhajtanak: a show-nak mára vége. 
 
A frázisok általában a sokszor használt mondatokból, kifejezésekből születnek. 
Jó példa erre jelen szócikk is, hiszen a töméntelen koncert töméntelen bejelentése végül 
némileg függetlenedett jelentéssel életre kelt és manapság minden olyan esetben 
használható, amikor valami végérvényesen véget ért. 
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For crying out loud  
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Pirulós káromkodások jönnek. 
 
Aki ezalatt a cafrangos káromkodásokat érti, az nem kicsit téved. 
Bármilyen furcsa is, az emberek nem a brutális káromkodásoktól szoktak elpirulni - aki 
ugyanis ilyesmivel él, az hírből sem ismeri a pirulást. 
Ezzel szemben vannak, akik nem káromkodnak. Aztán mégis.  
Na ilyenkor csúszik ki egy-egy cérnavékony 'ahéccentszégit!' az összeszorított fogak között, 
nem bírván az odabent uralkodó magas deikus nyomást. 
 
Ebbe a kategóriába esik aktuális címszavunk is, melyet nem nagyon lehet szó szerint 
fordítani, a frázisszótár is csak ennyit írt mellé magyarázatul:  
'For God's sake!' - 'Az Isten szerelmére!'  
Persze ez a fordítás rögtön megbukik, amint találkozunk a 'Peters' Sake' kifejezéssel.  
Később még jobban elbizonytalanodhatunk, mert tömegével jönnek elő ilyen-olyan 'Sake' 
végű káromkodások. 
 
Nos, ez egy ilyen Lego elem. Veszünk valami bibliai tiszteletreméltó személyt, odanyomjuk a 
nevéhez a 'Sake' ('kedvéért') kifejezést, majd morcosan levegőbe döfjük az állunkat és nem 
törődve az elkárhozással, mennydörgünk egyet. 
 
Egészségünkre. 
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Get used to it  
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Pedig megfogadtam, hogy nem politizálok. Nem. 
És ilyenkor kerülnek a monitoromra ilyen kifejezések. 
Nehéz. 
De akkor sem. 
 
Beszéljünk inkább virágokról, bibékről, porzókról. 
 
Élt egyszer egy gyönyörű virág. Nem messze tőle hajladozott egy daliás virág, akinek minden 
vágya az volt, hogy porzóját hozzádörzsölhesse a gyönyörű virág kacér bibéihez - de 
legalábbis virágporát eljuttatva annak kelyhébe, teljesítse az evolúció parancsát. 
 
De jaj, kettejük között feszített ki borzalmas hálót a gonosz gatyapók, így minden porzásra 
gerjedt rovar a pók feneketlen bendőjében végezte. 
 
Szegény daliás virág mit tehetett? It get used to it - azaz lassan beletörődött, hogy hiába 
szerette volna remekbeszabott génállományát egyesíteni gyönyörű virág hasonlóan 
remekbeszabott génállományával, ez nem jött össze.  
 
Génekkel teli porzókkal fogja felrúgni a pacskert (kick the bucket ->). 
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High five 
[Odafent öt] 
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Teljesen értelmetlen így is, pedig mennyit szenvedtem vele. 
 
Igazából lefordíthatatlan a kifejezés, megfelelő szavunk sincs rá, pedig láthatjuk 
rengetegszer. Óvodástól öregfiúkig, zsakettes biliárdguruktól a kövér repperekig mindenkire 
rájön olykor az inger és teszi. Pontosabban összeteszi. Vagy inkább csapja. Mind az ötöt. 
Egymásét. Vagy egy másét. A fejük felett. Kölcsönösen. 
 
Hmm? 
 
Igen. Arról van szó, amikor valami - általában sporthoz kötődő cselekvés - sikerül és a siker 
résztvevői olyan dögösen macsósan összecsapják nyitott tenyerüket egymással, nagyjából a 
fejük felett. Aztán jöhetnek a bonyolultabb figurák, de azoknak a nevét már a 'Kóros 
Rángatódzások, Vitustánczok' tankönyvben találhatjuk. 
 
Pontos adatok vannak a keletkezéséről: az 1979/80-as baseball évadban a University of 
Louisville játékosa, Derek Smith várta el először társaitól ezt az interperszonális aktust. 
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Houston, we have a problem  
[Houston, van egy kis problémánk] 
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Ma már történelem. 
Akkoriban életveszély. 
 
Eredetileg ugyanis a holdat célzó Apollo13 űrhajó legénysége kezdte szinte minden jelentését 
ezzel a mondattal és az apró problémákról rendre kiderült, hogy azok sokkal inkább mind a 
küldetést, mind az emberek életét komolyan veszélyeztető gondok. 
 
De mint tudjuk, a frázis apja a hülye helyzet, az ismétlés meg a tudás anyja, így ebből a 
mondatból is frázis lett: ma már kicsi és nagy technikai problémákra egyaránt használják, 
különös előszeretettel a karikaturisták; amikor például emberek közti érzelmi problémákat 
fognak meg mechanikai problémaként, érzékeltetve korunk elgépiesedését. 
 
Hmm. Bónusz műhelytitkok. 
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Keep body and soul together  
[Együtt tartani a testet és a lelket] 
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A test az a kapu, amelyen keresztül a világlélek egy lényre méretezett adagja beledudorodik 
a világba - de mondhatjuk úgy is, hogy a test a lélek kezeslábasa. 
 
Marha nagy balhé tud abból kerekedni, ha valaki hagyja a pucér lelkét szaladgálni a 
nagyvilágban, miközben magára hagyott teste motorikusan pumpálja nedveit. 
 
Túlélni. Ezt mondják a realitisók lecsupaszított lelkű versenyzői. 
Túlélni. Ezt mondják a kollektív őrület áldozatai testük elhagyott zugában vinnyogó lelkükkel. 
Túlélni. Ezt mondja az angol, amikor arra az ősi, az egyházak szellemiségében is ápolt 
gondolatra utal, miszerint a test és a lélek az egyén egész élete során szorosan egymás mellé 
vannak kötözve, és nem létezhetnek egymás nélkül. 
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Kick the bucket  
[Felrúgni a kosarat] 
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Nos, én például szoktam. Kevés gusztusosabb hang van, mint amikor tompán puffan a kosár, 
majd zizegve tovagurul, miközben susogva pereg ki belőle a papírszemét.  
 
Ennél már csak az volt kellemesebb hanghatás, amikor fiatalkori barátommal szüleim 
szobáján átvágva, félig spiccesen (vagy tán egészen az?) lopóztunk be éjjel a szobámba és 
miközben hátrapisszegtem, a sötétben felrúgtam a sarokba támasztott 3 dobgitárt, melyek 
egyenként végigszántották a gázkonvektor recés fűtőfelületét és egymást. 
 
Ijedtemben kis híján a bocskort is felrúgtam. Meg a boroslajost. 
 
Furcsa módon akkor nem gondoltam arra, hogy milyen érdekes viszony van egyes felrúgások 
között. Mi azt mondjuk enyhén komolytalankodva, hogy aki meghal, az feldobja a talpát, 
felrúgja a bakkancsot.  
Jópofa kép. 
 
Ezzel szemben az angol a mészárszékben lévő fakeretre (bucket, mint a kosár) aggatja a leölt 
állatokat, melyek a leölés után még egy ideig görcsösen rángatóznak, azaz rugdossák a 
bucket-et.  
Rosszpofa kép. 
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The Real McCoy  
[Buzgó Mócsing] 
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Könnyedén hanyattdőltem a fotelben, lábamat feldobtam a dohányzóasztalra majd hanyag 
eleganciával benyomtam laptopomba a fenti laza fordítást. 
 
Most már csak meg kellene magyaráznom, hogy miért pont ez az.  
 
Rejtőben jártas angolul tudó olvasók már tudják a választ, de miért olvasna angolul tudó 
személy egy ilyen könyvet, mint ez?  
(Nagyon sok holtponton mozdított át már ez a mantra.) 
 
Nos, mint tudjuk, a Buzgó Mócsing az egy álnév. Viselője szégyenlősen be szokta vallani 
időnként, hogy ugyan ne mondják el senkinek, de ő igazából Trebitsch, az Igazi Trebitsch, aki 
nem valakinek a helyettesítője, hanem tényleg az Igazi. 
 
Nagyjából ezt értik a címszón angolhonban is: az eredeti, az igazi dolgot, nem a 
helyettesítőjét. A fűrészpor, az legyen fűrészpor! - mondta is egyik nagyjuk.  
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Middle of the road  
[Az út közepén] 
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Az autók mennek a jobb oldalon, jönnek a bal oldalon... de mi van az út közepén?  
A felezővonal. Ja. Meg az őrült robogósok. 
 
Nem volt ez mindig így. Valamikor az út közepe volt a legbiztonságosabb hely.  
 
Mikor is volt ez? Nos, leginkább a csatornázások előtt. Akkoriban ugyanis a konyhai 
maradékot, a szennyvizeket, a különböző extrémumokat - magyarul szaros vödröket - szívbaj 
nélkül borították ki az utcára az oda nyíló ablakokból.  Aztán az Isten gondjaira bízott trutyi 
belevetette magát a természet örök körforgásába. 
 
Aki józan paraszti érzékkel, visszafogott vállalkozói kedvvel, szolíd túlélésre alapozott 
életfelfogással volt megáldva, az nem rizikózta meg az ablakok alatt az andalgást.  
Ezek az utca közepén, az arany középúton grasszáló lelkek voltak a szellemi ősei pl. az ún. 
middle of the road, másnéven rágógumi zenei stílusnak - melynek célja az volt, hogy a 
zenéjük amellett, hogy élvezhető legyen, lehetőleg ne bántson meg senkit.  
Mert az a jó a kasszának. 
 
(Bizonyítékként álljon itt egy refrénnyi az azonos című szösszenetből: "Chirpy Chirpy Cheep 
Cheep". Őszülő halántékú, illetve fenékig érő homlokú kortársaim biztosan tudják, mire 
gondolok.) 
 
Ma már ez a naív, széplelkű változata a konfliktuskerülésnek nem divat, átvette helyét a 
sokkal ostobább és erőszakosabb politikai korrektség fogalma. 
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Mumbo jumbo  
[Mama Dyanbo] 
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Most őszintén, a zárójelek közti magyarázat mennyivel jobb? 
 
Sokkal. A mandinka kultúrában jártasoknak mindenképpen. 
 
Nekünk, maradékoknak viszont csak szomorú a lelkünk. Tudomásul kell vennünk, hogy a 
nagy olvasztótégely angol nyelvbe már mandinka kifejezések is simán beépülnek... ezzel 
szemben a zseniálisan játékos, egyszersmind kifejező magyar nyelvből meg semmi. Na jó, 
beépült az ici-pici (eetzy-beetzy). Meg tán a kicsi (kitchie). De az már nem biztos, hogy oda. És 
nem biztos, hogy tőlünk. És tuti, hogy mást jelent. 
 
Az ősi turáni átok után térjünk vissza címszavunkhoz: Mama Dyanbo egy igazi korrekt 
mandinka istenség volt, aki megfelelőképpen tette a dolgát Afrikában, a mandinka 
őshazában. De ugyanebből az eklatáns istenből egy teljesen elfogadhatatlan, nevetséges 
figura lett a new york-i körülmények között: egy nonszensz. Nevét kicsavarták, isteni 
szubsztanciáját az emberi hülyeség szinonimájává degradálták. 
 
Emberek, óvatosan azzal a kivándorlással. 
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No dice  
[Nincs kocka] 
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Jobb spin, bal spin - dúdolta a fiú a hűs  
balaton-parti éjszakában a gyári trepnin.  

- realista töredék -  
 
 
 
Naná, hogy ez sem azt jelenti, amit szögletes zárójelekben aláírtam.  
Illetve azt jelenti, ha szószerint nézzük. 
De mit szoktak manapság szószerint nézni...? 
Az olyan is. 
 
Jani dob egyet a kockával. A kocka saját vertikális és horizontális irányú vektorait ügyesen 
kombinálja bizonyos pörgésekkel, majd kajánul felmászik egy öngyújtóra és minden mozgási 
energiáját odaajándékozza neki. Jani indignáltan mered az élén pihenő kockára és leszögezi, 
hogy 'no dice', azaz 'érvénytelen dobás'. 
 
Csakhogy a nyelv olyan, mint a hagyma. Rétegei vannak neki.  
(Tudok róla, hogy az ogrénak is. Igen, Peer-nek is. Egyéb kérdés?) 
 
Béla, Jani haverja elvigyorodik és azt mondja neki, hogy hagyják már abba ezt a dedós 
kockázást és menjenek ki az éjszakába, csináljanak valami vagányabb dolgot, teszem azt, 
nyomjanak fel néhány autót, késeljenek meg egy-két eltévedt turistát, vagy ha már nagyon 
nem bírnak magukkal, akkor másoljanak szoftvert vagy töltsenek le zenét. 
'No dice' - jelenti ki rövid időn belül másodszor is Jani, csak most azt érti alatta, hogy 
'sajnálom, öreg, de visszautasítom az együttműködést az ajánlatodat illetően'. 
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No room to swing a cat  
[Nincs hely csóválni a macskát] 
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Kemény dolog a tengerészek élete. Még a legdurvább időkben is a fedélzetet sikálják, 
elvadult japán káromkodások ütemére rángatják az evezőket amikor a kapitány vizisízni 
akar, aztán minden kikötőben ott van az a másik asszony... nem is csoda, hogy néha kedvük 
támad macskát csóválni a hálószobájukban.  
 
Mily tragikus, hogy nem minden hálófülke alkalmas erre. 
 
'No room to swing a cat' - mondja szomorúan a tengerész és arra gondol, hogy már megint 
milyen kicsi szobát kapott. 
'No room to swing a cat' - mondja az angol és arra gondol, hogy nem semmi bizarr lények 
azok a tengerészek.  
 
És hogy milyen kevés itt a hely. 
 
 
 
[Update] 
 
Az interneten érkezett az igazi megfejtés, Kazi Balázstól: 
 
On ships sailors were punished with whips or lashes called the ‘cat of nine tails’ (kilencfarkú 
macska). Since the crew’s quarters were crammed and usually there was very little space, the 
sailors were brought up to the deck to be whipped, because below there was ‘not enough 
room to swing the cat’.  
 
Azaz nem igazi cicusokat csóváltak a tengerészek a fejük felett, hanem a korbácsot, jó öreg 
kilencfarkú macskát. Akkoriban még így működött a munkahelyi motiváció. (Ma se sokkal 
jobb.) És ha gyorsan meg kellett győzni egy-egy ellenvéleményt kifejtő matróz kollégát, akkor 
bizony ki kellett cipelni a szerencsétlent a fedélzetre, mert a kajütben kevés volt a hely 
rendesen megforgatni a korbácsot. 
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Penny for your thoughts  
[Egy penny a gondolatodért] 
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Bármilyen jópofán hangzik is, de ez a játékos mondat rengeteg hétországra szóló veszekedés 
bevezető akkordjaként is ismert - hasonlóan az 'Ugye jól áll rajtam ez a ruha?', illetve az 
'Ugye nem is vagyok kövér' mondatokhoz. 
 
Ül a férj a kocsiban, szórakozottan feji a kormányt, miközben esze az előbb látott bögyös 
vörösön jár... asszonya észlelvén a veszélyt kedvesen felveti neki, hogy ad egy pennyt a 
gondolatáért... mely felajánlás mögött vértől iszamos kosarak és guillotine csattogások 
rejtőznek. A férj persze nemhogy azt nem tudja, hogy mit is hazudjon, de azt sem, hogy hol 
van. 
 
És nehogy azt higyjük, hogy élt valaha is olyan ember, aki tényleg kifizette azt a nyamvadt 
pennyt. 
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Put a sock in it  
[Dugjá' bele egy zoknit!] 
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A bőség zavarával küzdök. Annyi abszurd marhaságot lehetne ehhez a kifejezéshez írni, hogy 
nem merem egyiket sem. 
 
Nagyon hálás tárgy pl. a zokni. Lehet kislabda formájú puha valami, de lehet egyhetes büdös 
rongycsomó is.  
 
És annyi helyre lehetne bedugni. 
 
És mindegyik fantazmagória annyira, de annyira távol lenne az eredeti jelentéstől, hogy 
szinte bizsergető örömet váltana ki az összevetés. 
De szép is lenne... 
 
Nos, most az egyszer ehelyett egyszerűen csak leírom a jelentést. 
Az elmaradt orgazmusok a ruhatárnál átvehetők. 
 
 A kifejezés egyszerűen csend iránti igényt jelent. 
 
A magyarázat az ősi időkben rejlik, amikor még pattogott a tűz a barlangban és az emberek 
gramofon sercegése mellett rágcsálták az őstulok őslábszárcsontját. 
És amikor túl hangosan szólt a Karády, akkor nemes egyszerűséggel csak beletömtek valami 
ősrongyot a gramofon tölcsérébe.  
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Put on your thinking cap  
[Vedd fel a gondolkodós sapkát] 
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Megint egy vizuálisan erős kifejezés, melynek természetesen semmi köze a hozzá kapcsolódó 
képi asszociációkhoz. 
 
Ahogy Micimackónak megvan a gondolkodós sarka, miért ne létezhetne olyan tárgy, hogy 
gondolkodós sapka? Teszem azt, jól kitömve aggyal, kellően leárnyékolva demagógia ellen, 
kétoldalt fülbe dugható RCA dugókkal.  
Az ember csak fölteszi és máris zseni. Helyből csinálja, amit addig nekifutásból. Világosan és 
egyértelműen képes elhatárolni búzát ocsútól, jót rossztól. 
 
Nos, majdnem. A szólás ennek a képességnek az implicit feltételezéséből ered. 
Megfigyelték ugyanis, hogy a bírósági tárgyalásokon a bírók fekete sapkát öltöttek a halálos 
itélet kihirdetése előtt. És természetesen egy ilyen ítéletet rendszerint hosszú töprengés előz 
meg. 
 
Ebből származik a szólás mai értelme: keményen gondolkodik, nehéz döntés előtt áll. 
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Raining cats and dogs  
[Kutyák, macskák záporoznak] 
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Esik mocskosul az eső, 
mennyit esik, piszkosul esik. 

 
 
Ugorjunk vissza a XVII. századba. Azt már tudjuk, hogy a csatornázási művek ekkor még nem 
állt a helyzet magaslatán. (Ucca közepe ->) 
 
A házak között magasan állt mindenféle mocsok, emberek, állatok melléktermékei, olykor 
maguk az emberek, állatok is. 
 
Amikor megjött a langy tavaszi zápor... akkor nem történt semmi. A pillangók persze 
lefordultak a virágokról, amikor a nedves földről párolgó víz magával ragadta az utcák 
tömény illatanyagát. Ezt hívják evolúciónak.  
Vagy látott már valaki manapság pillangót orral? 
 
De amikor megjött a zápor nagytestvére, a vihar, és vele jöttek az égzengés, mennydörgés 
haverok, akkor megmozdult a föld, és az utcákat elöntő ár magával sodort mindent, 
akasztott embert, szkarabeuszbogarat. Meg persze a döglött állatokat is.  
 
Erre mondta 1652-ben Richard Brome, hogy "Itt kutyák és görények eshettek".  
Mivel a görény angolul polecat, azaz 'póznamacska', a kifejezésből viszonylag hamar 
lekopott a 'pózna' szócska és kialakult a klasszikus kutya-macska együttes. Egyébként elég 
sanszos volt a dolog, mivel mindkét állatnak volt már némi előélete a rossz időjárásokat 
illetően. 
 
A boszorkányokról köztudott, hogy kifejezetten imádtak viharos estéken felhők közt 
száguldozni a söprőjükkel, melyhez szériatartozék volt a fekete macska (lsd. macskaszem).  
(És még ezt hívták sötét középkornak... ma bizonyos méretű kocsikban már eleve nem 
szériatartozék az irányjelző.) 
 
Másrészt ugye ott van az északi mitológiák főistene, a viharfelelős Odin, akit mindenhová 
elkisért a kutyája.  
 
 
Ja, hogy mit jelent a szólás?  
Természetesen azt, hogy esik mocskosul az eső. 
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Red herring 
[Füstölt hering] 
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Egy kifejezés a ponyvairodalomból.  
Ugyanis a heringet rendszerint ponyván szokták szárítani. 
Illetve... dehogy. Szárítják azt mindenhol, lásd Capek füstölt heringekkel teleillusztrált északi 
útleírásait. 
 
Szóval hering. Füstölt. 
Ponyvairodalom. 
 
Sherlock Holmes, aki remekül eligazodott a füstölt heringek között. Dr. Watson, alias Bamba 
Pacák, aki az összes heringet beszopta. És persze Moriarty, aki sorra gyártotta a füstölt 
heringeket, pedig iskolában megbukott klónozásból. 
 
Mielőtt bárki pánikszerűen újraolvasná a Sherlock Holmes összeset - persze a Kertész életmű 
után10 - segítek eloszlatni a tévhitet, szó sincs semmiféle gasztronómiai átértelmezésről; a 
'red herring' egy tipikus másfél értelmű kifejezés: egyfelől ténylegesen jelenti azt, hogy 
'füstölt hering', másfelől jelenti azt, hogy 'elterelő hadművelet, félrevezető nyom'.  
 
Az annyi, mint kettő. Én meg azt írtam, hogy másfél.  
 
Naná. Ugyanis a második jelentés az elsőből származik. A jelentésátvitel 1880-ra datálható, 
ekkor jöttek rá sunyi betörőék, hogy ha füstölt heringet akasztanak a nyakukba, az nem csak 
amulettnek jó, hanem remek eszköz a nyomkövető kutya figyelmének elterelésére is. 
 

                                           
10

 Ekkortájt kapott Kertész Imre irodalmi Nobel-díjat. Fél Magyarország zavartan próbálta magát képbe hozni, 
kicsoda ez a fazon és miket is írt. Extra műveltnek számított, aki már két Kertész Imre könyvcímet tudott 
mondani. De állítólag ekkoriban ugrott meg a Kertész Péter könyvek forgalma is. 
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Spend a penny  
[Elkölteni egy pennyt] 
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Nos, láttunk már ilyet. Illetve majdnem, mert akkor csak ajánlattevésről volt szó... és mint 
említettem, azt a pennyt eddig a világtörténelem során soha senki nem fizette még ki. 
 
Próbálná meg ezt ezzel a pennyvel. Egyből össze is tojná magát. 
 
Vizsgáljuk meg az angol közvécék állapotát.  
Rögtön egy 'insert coin' táblának ütközünk: a klotyik ugyanis pénzzel működnek, és a 
megváltó összeg pont egy penny. 
Dobjuk be. 
Odabent nagy valószínűséggel megtaláljuk ezt a versikét: 
 
'Here I sit broken hearted,  
Paid a penny and only farted'. 
 
Mely versike ekletáns példája annak, hogy miért érdemes angolul tanulni. 
 
Na jó. 
Megpróbálom. 
 
Megtört szívvel lelkiekben ingok, 
Fizettem egy pennyt, miközben csak... 
 
Izé..., elfelejtettem. 
 
 
A következő könyvben a  
"The angle in the dangle is proportionate to the throb in the knob" 
mondóka fordítását fogom elfelejteni. 
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Stand up guy  
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Elmesélem fiam kedvenc videóklipjét.  
(Persze, Meatloaf. Ki kérdezte?) 
 
Szóval hiperlaza lötyögés egy csehóban.  
Cher (még a nagyrestaurálások előtt) beleinzertál egy coint a wurlitzerbe, dinamikus 
rockendroll dübörög elő, néhány vonaglás után felpattannak székükről a stand up girl-ök és 
Cher mögé felsorakozva vadul rázni kezdik vállaikat meg mindent, ami közötte van. 
 
Meatloaf az első döbbenettől elsápad, de gyorsan magához tér, egy szemvillantás alatt ruhát 
cserél, csettint és már pattan is mögé a stand up guy csapat és ők is elkezdik rázni a 
magukét.  
Jó kis csata alakul ki, végül a két vezér lelép, miközben a stand up csapatok őrjöngve 
egyesülnek. (Dead ringer ->) 
 
Ennél plasztikusabban magam sem tudtam volna bemutatni, hogy mit értenek 'stand up guy' 
címszó alatt angol nyelvterületen: olyan fickót, aki lapul a háttérben, de ha szükség van rá, 
akkor egy intésre felpattan és bőszen küzd az oldalunkon.  
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Tits up  
[Cickók fel] 
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Hanyattesni.  
 
 
És engedelmeskedni a fizika törvényeinek. 
 
 
Kivéve, ha nem tevék vagyunk. 
 
 
Akkor ugye, pont fordított a helyzet. 
 
 
Viszont a tevék valószínűleg nem ismerik a szólást, mivel nem tudnak angolul. 
 
 
Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy a kedves olvasó, amennyiben nem tud angolul, 
akkor egy teve. 
 
 
Vannak ilyen nem megfordítható viszonyok. 
 
 
És még nem beszéltünk a nőstény tevékről. 
 
 
Nekik a legjobb, mert minden irányba eshetnek. 
 
 
Igaz, nem tudnak angolul. 
 
 
Persze ezzel megint nem akarom azt mondani, hogy aki nem tud angolul és nem nőstény 
teve, annak nem jó. 
 
 
Halkan jegyzem meg, hogy tartok egy kicsit a nem teve hímnemű népesség tiltakozásától, 
mivel róluk egy szó sem esett ebben a fejezetben. 
 
 
Illetve mit is mondok. Az előbbi bekezdésben esett szó róluk is. 
 
 
Így már kerek. 
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Wannabee  
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Apám, így szólt a kis bálna 
Hagy mehessek el a bálba! 

Nem mehetsz el, fiam, Péter, 
Nem vagy még egy kilométer. 

 
 
 
Akarok! Akarok lenni! I want to be! Wannabee! 
 
Milyen? Olyan. 
Mint ő.  
Elnézést: Ő. 
 
Akinek a lába nyomát sem vagyunk méltóak érinteni, de akinek minden mozdulatát, minden 
hajaszálát utánozzuk, akinek szájszagát álmatlan éjszakák során kisérleteztük ki 
házilaboratóriumunkban és kevertük bele fogkrémünkbe... olyan, olyan, olyan. 
 
 
Neki tehetsége van, nekünk tehetségünk van őnek lenni.  
 
 
Akkor is, ha neki nincs is akkora tehetsége.  
 
Majd akarattal áthidaljuk. 
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White elephant  
[Fehér elefánt] 
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Gondolom, ismerős: 
Miért fehér az elefánt talpa?  
Hogy ne látszódjon, ha háton úszik a tejben. 
Láttál már elefántot tejben úszni? 
Na látod! 
 
Öreg vicc, és nem is teljesen korrekt. Viszont aranyos. 
 
De mi a helyzet a tetőtől talpig fehér elefánttal? Olyat látott már valaki?  
(Most tekintsünk el a tejben úszástól.) 
 
Feltehetően a milliók között, akik olvassák majd ezt a könyvet, van egy-két ember, aki látott 
már ilyen ritkaságot.  
Ugyanis létezik fehér elefánt és kifejezetten nagy értékkel bír, pont ritkasága folytán. 
 
Csakhogy. A nominális érték és a használhatóság kevés dolognál mutat akkora nagy eltérést, 
mint amekkora egy fehér elefánt esetében áll fent. 
 
Megint pillantsunk vissza az időben. Thaiföldön és úgy általában Ázsiában az ősi időkben 
szent állatként tisztelték a fehér elefántokat. Mint szent állat, kötelezően járt neki minden 
földi jó. Természetes volt, hogy nem eshetett semmilyen bántódása, dacára annak, hogy 
raritása folytán rendszeresen tömegek akarták megtekinteni. 
Ez a hülye helyzet odáig fajult, hogy ha a thai király tönkre akart tenni valamilyen kiskirályt, 
akkor küldött neki egy fehér elefántot és elvárta, hogy szentségének megfelelően kezeljék. 
Kész. Ennyi elég is volt. 
 
Feltehetően ez a történet jutott Mark Twain fülébe és írta meg a fehér elefánt kalandjait az 
USÁ-ban. És feltehetően ez a humoreszk is hozzájárult ahhoz, hogy a fehér elefánt pusztán 
ritkasága következtében a különösen nagy értékű, de egyébként használhatatlan, sőt 
kifejezetten drágán üzemeltethető dolgok szinonimája lett.  
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You are what you eat  
[Az vagy, amit eszel] 
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Frázisnak jó.  
De ha igaz lenne, akkor az USÁ-ban mindenki fűrészporból, cukorból és zsírból állna. 
 
Most szóltak, hogy ez tényleg így van. 
 
Pedig a mondás valamikor a hippikorszakban vált népszerűvé és ma gyakorlatilag pont az 
akkori virággyermekek irányítják az USA gazdasági és politikai életét. Pont azok az emberek 
forszírozzák a gyorsétterem láncokat, a genetikailag kezelt élelmiszereket és egy csomó 
egyéb marhaságot. Kerge marhaságot. 
 
Magunk között szólva, nagyon kevés ember tudja, hogy egyáltalán mit is eszik. Nem csoda, 
hogy ezek után ennyire tele van a világ identitásproblémákkal küzdő népekkel. 
 
 
ps.: Eszik valaki agyat?  
Nna..., ezért állunk így, ahogy. 
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Because of the quantum 
[A kvantum miatt] 
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Napjaink gondolkodó embere előbb-utóbb belefut a kvantum tudományokba. Egy kellően 
nyitott elme nem is borulhat anélkül sötétbe, hogy ne próbált volna meg legalább egyszer 
elmélyedni ebben a világban. 
 
Kezdődött rögtön a középiskolával: a jó öreg kvantumszámokkal. Melyek közül az első három 
még úgy-ahogy érthető volt, de amikor azt kezdték firtatni, hogy most akkor balról-jobbra 
vagy jobbról-balra forog az a nyomorult elektron, sok kortársam agya dobta le a szíjat. 
(Egyáltalán, honnan nézzük, vazze?) Aztán ha jobban belesüppedt az ember, találkozott a 
Heisenberg relációval, melyből megtudhatta, hogy semmi sem biztos - mely tudást alapként 
felhasználva rögtön felépítettek egy iszonyúan bonyolult és érthetetlen felépítményt és a 
borzalmasan hangzó pszi-függvények névre keresztelték. (Mely kifejezés a mai ezoterikus 
világban egy kicsit el is kurvult. Nyilván nem véletlenül - hiszen az ezotéria a félműveltség 
talaján virágzik a legjobban.) Végül megjelent Schrödinger a macskájával és kijelentette, 
hogy hiába görcsöltök, macskajancsik, még csak meg sem tudjuk mérni azt, amiről ez az 
egész tudomány szól. 
 
A józan elme ezen a ponton vágta sarokba a kvantumfizika könyvet. Mégiscsak Einsteinnek 
volt igaza, amikor irtózott tőle. 
 
A fenti frázis azon józan gondolkodóknak szól, akik már túl vannak ezen a szellemi kalandon. 
 
Jelentései:  

1. Fingom sincs.  
2. A tököm tudja. 

 
Csak éppen a frázis sokkal tudományosabban hangzik. 
 
 
 
 
 


