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Nem kétséges, hogy a sámánra még nehéz órák várnak 
Zug sámán békésen aluszik Kibir Anyó duttyánja mellett, amikor is arra 

tart az ördög tanárnak álcázva. Magyar irodalmat oktató kinézet, de nem 
az a fajta, akit bármikor is a hátad mögött szerettél volna tudni. Mit kell 
tudnunk Kibir Anyóról? Hol élsz te? A ménkű innentől bevág. 

– Zsákban futás! Lepényevés! Rajta!
Zug sámán a másik oldalára fordul, aludna még. Gyereknapi szórakoz-

tatások, vihog az ördög. 
A zsákban futás egyszerű. Egy gabonászsákba beleállsz, a hónod alatt, 

vagy kevéssel lejjebb összemadzagolod jó szorosan a zsák száját, aztán 
adott jelre páros lábban ugrálva – anélkül, hogy elvágódnál egyszer is –, 
megpróbálsz elvergődni a célig. Nagyjából tizenöt-húsz méterre van előt-
ted, de lehetne a ló túlsó oldalán vagy az üveghegyeknél is odébb, akkor 
sem lenne egyszerűbb addig eljutni. Ha többre vágysz ennél, akkor olyan 
tempóban ugrálsz, hogy elsőként zuhanj be ebbe a célba. A nyeremény 
téged illet. Hogy mi a nyeremény, azt már 1960-ban elfelejtetted. Jó, hogy 
ennek az ideje elmúlt. Jó, hogy már nincs mit elfelejteni. 

A lepényevés már összetettebb és fi lozofi kusabb ennél. A bizonytalan-
ság rávehet arra, hogy elgondolkodtatónak minősítsük. 

Egy kifeszített madzagról lóg egy lekvárral vastagon bekent lepény. 
– Gyerekek, ebbe a lepénybe egy kétforintost (1960-as vásárlóérték és 
érme) sütöttünk bele. Aki szeretne hozzájutni, a következőt kell tennie. 
Hátrakötött kézzel felugrik, hogy elérje a lepényt, és kiharapja belőle, 
amit éppen elér. Mert a kettes bárhol lehet. Nem árt igyekezni, mert 
ahogyan elnézem máris annyi a jelentkező, hogy nagy tülekedésre van 
kilátás!

És ugrálnak a fi úk hátrakötött kézzel, a képük csupa lekvár, némelyik 
elvágódik, a másik ráesik, a por beleragad a lekvárba. Felkelnek, és újra 
ugranak, harapnak. Himbálódzik a fogyatkozó, cakkosra tépett lepényda-
rab. Háború van, tehát mindenki veszít. 

– Megvan! – rikolt fel az egyik, ujjong, aztán izgalmában lenyeli a zsák-
mányt. Még megmutatni sem tudja, de majd megfullad, amíg a kettes leér.

– Legényevés lesz a vége – int óvatosságra a Jövendőmondó, aki ugyan-
ebben az időpontban a népbolt felé tart a sokadalom melletti gyalogúton, 
hogy megvegye a napi fél baba- és fél szabadtejet. Egy fi a visszaváltani 
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való üveg sincs a neccszatyrában. Csak úgy lógázza, és hagyja lengni maga 
mellett az üres szatyrot a Galaktika erőinek engedve. Fél évszázad nem 
sok, annyi sem kell, és már az ingerküszöböt sem éri el a jövendölése. Va-
lami hatásosabbal kell előállnunk. És semmi kötélhúzás, semmi király-ki-
rály adj katonát!   

Zug sámán felül. Nincs kedve transzba esni, csak tesz néhány kósza 
mozdulatot illendőségből. Ördögűzésre való mozdulatfoszlányok. A dob-
ra is üt kettőt, de az ördög nem tágít. Ott ólálkodik a ház körül. Kikukkant 
a sarok takarásából és biztat mindenkit, akit lehet. Butaságokkal hozako-
dik elő, tömeget verbuvál, aztán egy gyalázatosan gyenge produkcióval 
áll elő. Áll eléjük. Nincs benne lélek. A lélek kívül van, ül a porban és 
majdnem hüppög. 

– Vesztesnek születtünk. És majdnem hüppög.
Kedves Kibir Anyó, szerinted tudja még valaki, hogy azon a tengersík 

rónaságon mit is jelentett a duttyán? Már úgy értem hajdanán. És hogy ki 
volnál te, és merre is lakozol? Oszt nézzél csak ide a hátam mögé. Látod? 
Ördögöd van. Nem tágít, nincs az a tömjénfüst, amelyik elrettentené. 
Ronda, mi? Madarat lehetne vele fogatni örömében, de széttépné.

Útleíró nyelvtan
Novella avagy favella? Tarkedli avagy talkedli ? A hírhedten ismeretlen 

író a spirituszfőzőhöz fordult. Ragaszkodott a spirituszfőzőjéhez, habár 
évtizedek óta nem használta. A spiritusz miatt. Meg azért is ragaszkodott 
hozzá, mert szerette olvasgatni esős vasárnap délutánokon a főző bronz-
ból domborított oldalán a Ford Fazenda Tapajos feliratot. Ilyenkor egy 
elfelejtett fekete kajmánon üldögélt gondolatban. 

Arara pár telepedett a mamãofára, odalent pedig egy tatu robogott a 
biztonságot jelentő őserdő felé, tartarugák napoztak a patak szikláin, kí-
gyók sehol, a pumák és jaguárok elhevertek a párás melegben, csupán egy 
csőrnehéz tukán utánozta a repülést a pálmák felett.  Az eső monoton ko-
pogott a pálmalevél tetőn, azt hallgatta. A kunyhóban madzagon lógtak a 
dobozok, hogy ne férhessen hozzájuk semmiféle rágcsáló. Mert errefelé 
a rágcsálóknak se szeri, se száma. Pókoknak, hangyáknak, termeszeknek. 
Rágcsálók? Van itt minden. Talán még a dobozokban is.

A függőágyban feküdt és a közelgő maláriás rohamot várta, ami meg 
is érkezett menetrend szerint egy mőzgozdony képében. Itt a láz és a hi-
deg ráz; konokul közeledik a mőzgozdony. Hát megérkezett! Kininem! 
Hogy mi az a mőzgozdony? Hát lássatok csudát! Egy káprázatos szerke-
zet. Nyolc darab megkülönböztethető van rajta, ami zörög. Na, ettől tud 
haladni. De egyszer egészen biztosan szembe jön majd valami. Egy olyan 
nagy izé, és akkor aztán; durr. Vége is lesz az egésznek. 
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A hírhedten ismeretlen íróra soha nem virradt rá a nap Jaguáror-
szágban. Visszatette gyerekkorának kalandos napjait a polcra az útle-
írások közé.

Lecsó
a two virgins menjen közben, úgy jobban kijön az íze (a beszélgetős és 
nyögdécselős-sikongatós részek is!)

Mondom a váratlanul feltámadt havernak, hogy igyekezzen, mert jobb 
lenne menni innen. Hát ez tisztára egy spagetti western fordulat, a szoká-
sos modul, bárhonnan közeledünk hozzá. Feltámadni egyetlen karcolás, 
meggörbült hajszál nélkül, gyűretlenül. Tényleg jobb lesz igyekeznünk, 
mielőtt még valami értő rákezdené az adófi zetők pénzére esküdve, hogy 
eltesz bennünket láb alól. Ennél zagyvább helyzetet kívánni sem lehetne. 

Fogd meg a szelet, mondom neki, de ő inkább halna meg újra, mondja, 
én meg mondom neki, hogy anyád, és vonszolom tovább a Halál Völgyén 
át keresztirányba. 

Na, ott bizony elég vacakul éreztük magunkat. A Halál Völgyében. Pe-
dig csak pecázni szerettünk volna az ősfenyők környékén. Hol a fenében 
lehetnek?

Már az első órában olyan meleg volt, hogy én inkább mentem volna 
haza. A második órában minden szőr leégett rólam. Mondom a cimbo-
rának, hogy tán inkább fordulnánk vissza. Mondja, már csak százhatvan 
kilométer. Hát akkor? Közben főzök egy jó lecsót. Tűz se kell hozzá, kira-
kom a napra a holmit, oszt kész is. De mi ennek az eszmei mondanivalója, 
kérdem erre én. És egyáltalán: hol volnának azok a bizonyos hozzávalók? 
Paprika, paradicsom, hagyma, zsír és mondjuk edény meg valami fakanál-
ra emlékeztető? Meg egy kis víz. Hol volnánk egyáltalán? 

Felesleges tanácstalankodni, szőrszálhasogatni meg végképp, válaszol-
ja, és legyint. Ahogyan Hamburger mondja, a jó lecsó semmire nem jó. 
Csak ha magyar vagy. Mondom erre, hogy magyar vagyok, egy jó lecsót 
összerakni pillanatok műve, de nem tartozik a kedvenc ételeim közé. 
Én karikázok bele háromhuszast is. Azt az őshonos, hajlékony kolbászt 
műbélben, tán még emlékezel rá. Mostanában lecsókolbásznak hívják. 

Volt egy Lecsó becenevű lány, akit szerettem. Vagy nem is őt, hanem a 
barátnőjét, ott hülyéskedtünk a szobában a szőnyegen. A Led Zeppelin 
első albuma akkor jelent meg, az ment egész este, rég történt. Nincs fel-
használható emlékezet felidézni, nincs bizonyíték a lecsóra és Lecsóra 
sincs. Párlatvezetés volt. A barátnő bátyja tekerte vissza minden alkalom-
mal a magnószalagot az elejére. How maney more time? Szerette volna a 
Fleetwood Mactől a Shake your money makert megmutatni, az a nagy-
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lemez is akkor jelent meg, amelyiken ez a hengermű szerepelt, de nem 
engedtük. Shake your money maker. Nem is kellett volna több felvételt 
készíteniük. Mi is visszatekerhettük volna még az időt párszor, hogy ne 
vigyük többre az akkorinál. Nem volt jelentőségünk. Semminek sem, de 
nem is volt rá szükségünk. Nem, nem. Nem volt.

Az a Halál Völgyében kotyvasztott lecsó ellenben úgy áthúz a testeden, 
mint egy béötvenkettes, ha jó formában van, és képes fennmaradni a le-
vegőben. Jó, ha tudod.  

Képsütemény
Ez pedig Ruzicska sámán adomája. Kockás abrosszal az igazi 

Mintha látott volna már ilyet. Nem egészen ugyanilyet, de vagy pókja 
van az embernek, vagy ékszerteknőce, vagy vitorláshala, vagy rákja, vagy 
felesleges műanyag vackai. Lehetnek látomásai, ahogyan egy rendesen 
legombázott sámánnak, aki önjelölt prédikátorként menekült át magából 
egy kartondobozba, esetleg fordítva San Francisco utcáin, igen régen. De 
legjobb egy vitorláshal, vagy pók, a rák csak a bajt juttatja az eszedbe, 
pedig a vízben élőre is gondolhatsz elsőre. – Rák, rák! – hallani Guada-
lahara egyik útszélen heverő étterme felől, de a pincér leröhögi a csilla-
got is az égről. Nem érti, mi a mennydörgős mennykőt jajong ott neki egy 
kopott idegen. Ilyen kivételesen szép nevű helyen. Ahol a madár se jár, 
ne keresd a tenger gyümölcseiből készült ételek egyikét se. Ezt a sámán 
mondja, mielőtt újra jönnének a gombázók. Kötelékben, vagy anélkül – 
mindegy. A vadászgépek ott zümmögnek a lomha repülő erődök mellett, 
ahogy a bögölyök a rétről hazafelé tartó tehenek mellett. Legfeljebb más 
szándékkal, de elmaradhatatlanul. Lomha? Egek! Én haladnék ekkora 
sebességgel a dolgaimmal! 

Ült a fapados moziban, a Kossuth utcában, szemben a Kirendeltség név-
re hallgató hivatal épületével. Ott búslakodott a mozi bejáratának üvegé-
vel átellenben a Kirendeltség, és sohasem jöhetett át a moziba. Legalább 
a pénztárosokat megnézni, a fi lmcsillagászok képeire vetni egy pillantást 
az előcsarnokban! Nagyon szerette volna, de nem lehetett.  Ettől került 
aztán olyan hangulatba, mintha kegyetlen fogarászok kezdenének gyüle-
kezni a háta mögött, hogy óriás fogóikkal kihúzzák állítólagos méregfo-
gát egy alkalmas pillanatban. Gigantikus tengeri rákok ollóiból készített 
acélfogók!

A Vegyiáru-bolt állt még ott a közelben, a mozit többnyire Bolhásnak 
hívták, őt meg többnyire feleléshez délelőttönként, amikor még mindent 
tudott a világról, csak a válaszokat szedték ki belőle nehezen. Olyan kicsi 
mozi volt, hogy a képzeletében tényleg elfért egy kartondobozban, de nem 
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is igen jártak ide többen a férőhelyek számánál. Itt látta a Dinnyeszüret 
géppisztollyal című habkönnyű gengszterest Charles Bronsonnal, a Louis 
de Funés összes elérhetőt, a Szórakozott professzort, és a Norman Wis-
domokat.  Csupa olyanokat, amelyek majdnem egyidősek azzal a világgal, 
amelyikben közös háztartásban él mostanában a bérleti jog gyanús pozí-
ciójú határidejével. Sámán, sámán, túlteszek rajtad és rajtam! Sodorj egy 
ilyen mondatot, ha tudsz!

Történet közeledik! A kockás abroszát neki!
Nagydarab, igazán termetes ember látszik a vásznon az egyik olasz fi lm 

elején. Ül az autóban, körötte a városi forgalmi dugó, mindenki ideges, 
feszült, dudál, igyekszik más sávba áthangolni magát. Komolyan megdol-
goztatja a képzeletet ez a temérdek foglyul ejtett népség a fi lmben, mert 
errefelé – Bolháson innen, Kirendeltségen túl – semmi hasonlót nem lát-
ni. Hát elképzeled, hogy létezik, elképzeled, hogy csak úgy a történet ked-
véért állították elő, ahogyan egy más világban Drakuláéknak a művért. 

Mozdulni sem bír az a sok színes autó, van idő megcsodálni őket, nagy 
a hőség, olyanok a képek, hogy az ember megtörli a homlokát a székén a 
sötétben. Csatahajó a hegyoldalban. Állítólag ott lakik egy fi ckó, de csak 
ritkán bukkan fel egy távoli híd körül. Talán máshol, nem fontos, ez is ott 
van abban a barna kartondobozban a többi kacat mellett.

Aztán az a termetes, fekete göndör hajú az olasz fi lmben, a dugóban 
és a bolhásban, és abban a banktisztviselői jelmezében nem bírja tovább. 
Meglazítja a nyakkendőjét, és kiszáll. Nem állítja le a motort, be sem 
csukja az ajtót, elindul a forgalmi dugóban gyalog. Határozottan, aho-
gyan a spirál a parafában, egy reményekkel telt palackban.  Épp araszolna 
tovább a forgalom, a méltatlankodás hangjai jönnek: 

– Hé, mit csinál? Meggárgyult? Agyára ment a meleg? 
Átkígyózik a sávokon, elhagyja a várost, elhagyja a végleg megfenek-

lett rombolót, eltűnik a távolban magasodó hegy köves, cserjés olda-
lában, majd aztán a fák között. Lehet, hogy hasonló okból cselekedte 
ugyanezt, egyik elveszett barátom tizenkét év, négy hónap, és huszonöt 
nappal később. Egészen biztosan így történt, ez a barátom is látta a kar-
tondoboz moziban a dugót és a reményekkel telt palackokban is hitt. 
Kutatta a hitét, aranyat keresett a romboló vagy csatahajó körül a saját 
hegyoldalában.

Vagy pókja van az embernek, vagy ékszerteknőce, vagy vitorláshala, 
vagy rákja, vagy felesleges műanyag vackai. Lehetnek látomásai, ahogyan 
egy rendesen legombázott sámánnak, aki önjelölt prédikátorként mene-
kült át magából egy kartondobozba, vagy visszafelé, hogy megértse, miről 
beszélek, ha összeakadunk. – Nem foglalkozom látomásokkal, aranyat 
keresek, nincsenek látomásaim, a tieidről pedig, ha vannak egyáltalán, 
hogyan is szerezhetnék tudomást? Nem vagyok én sámán. Képsütemény 
se vagyok. Péksütemény se. Olyan szavakat használok, mint például a tie-



13

idről, fi aiéi, kínaijai, és így tovább. Nem szándékosan. Meglepem magam 
velük és a szegletem.

Kunyhót ácsolt egy fára az én egyik elveszett barátom, nem messze a 
várostól. Odalent a völgyben látszottak a tetők, a templom sisakja, meg 
a vár széles falaiban a kövek is helyenként. Mindig olyan bőrdzsekit sze-
rettem volna, amiben akkor ült mellettem a templom lépcsőjén, amikor 
ezeket elmesélte. Vékony anyag, mintha újonnan is húsz év megpróbálta-
tásai állnának mögötte.

Ott lakott a város feletti fán, nem talált és nem keresett rá okot, hogy 
miért. Egyszerűen lelépett egy napon a kartondobozával. A túlélő kar-
tondobozzal.  Az erdei kínálaton élt. Bogyók, gombák, szamóca, ami épp 
akadt ahhoz, hogy egyszer aztán visszatérjen az emberek közé, mert el-
fogy az aktuális kínálat. Elfogy egy évszak. Nincs kereslet gombázótisztre. 
Nem borotválkozott, bár megtehette volna, de nem. A közelben csörge-
dezett szűk medrében a vár felé tekergő patak, amelyiket aztán a város-
ban megzabolázva osztotta ketté a főteret. Ennek a pataknak a vizét itta, 
ebben mosdott. 

Egyik nap odafent a mohával tapasztott fészkéből tanulmányozta a vi-
lág teremtését és természetét, amikor megállt valaki a fája alatt. Néha 
jártak arra kirándulók, valóban csak néha. Első ízben történt, hogy meg-
szólították.

– Nem zavarom?
Így kezdődött, így lett remete. Az egész környék odajárt megbámulni, 

ételt és italt téve a fa tövébe a fészke alá. 
– Tényleg itt él? Tényleg itt él? Tényleg itt él?
Egy idő után ezt susogták a lombok is. A városi újság, a kábeltévé. Béke 

veletek! Rohanvást jött le a földre, hogy nyoma vesszen.
Visszamentem a városba ismeretlennek, és most nem tudni, hol vagyok. 

Te sem tudod. Csupán azt hiszed, mert semmire nem emlékezel a fi lmből, 
csak arra az egyetlen jelenetre az elején, ott a fapadosban. 

Az utánam jövő jövőnek
Azt az átalvetős tarisznyáját neki! A folytatásban: mondatértelmezés kö-
vetkezik. Írni pedig muszáj 

Megy a gőzös[1], megy a gőzös Kanizsára. [2] Kanizsai, kanizsai állomás-
ra[3]. Elöl ül a masiniszta[4], ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja[6].

[1] gőzös: Gőzmozdony. Vasúti közlekedéshez elsőként használt gépe-
zet, amelyik a vagonok vontatására szolgált. Addig alkalmazták, amíg az 
elektromos és dízel meghajtású mozdonyok ki nem szorították gazdasá-
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gosabb üzemmódjuk miatt. A gőzmozdony 5%-os hatásfokkal dolgozott, 
ahogyan a wolframszálas izzólámpa.*

A gőzmozdonyt nem csak George Stephenson találta fel, hanem kol-
légái és kortársai egymástól függetlenül, szám szerint négyen, de végül az 
ő Rocket névre hallgató gépe bizonyult a legalkalmasabbnak a közleke-
dés valamint a gyártás és fejleszthetőség szempontjából. A gőzmozdony 
erőgépe egy gőzgép, amelynek a működtetéséhez szükséges gőzt a jármű 
kazánjában állítják elő. A kazán fűtéséhez szükséges tüzelőanyagot (álta-
lában kőszén) és a kazán tápvizét a mozdony a járműre épített tartályában 
(szertartályos gőzmozdony), valamint a mozdonyhoz kapcsolt külön szer-
kocsiban (szerkocsis gőzmozdony) viszi magával. A kazánban termelt gőz 
energiáját a gépezet gőzhengerei és mechanikus szerkezetei alakítják át 
forgó mozgássá.  Híres gőzmozdonyunk a 424-es. Ma már felidézhetetlen 
egy A-ból B-be tartó, gőz- és füstzászlós mozdonycsoda, amint bóbiskoló 
utasaival a somogyi dombok között robog egy lassan világosodó téli haj-
nalon.

*wolframszálas izzólámpa: Edison találmánya a szénszálas izzólámpa, 
amelynek komoly hátrányaként róható fel a rövid élettartam. A szén-
szál néhány óra használatot követően elégett, az izzó nem működött 
tovább. Az Egyesült Izzó nevezetű vállalat mérnökei 1903-ban kitalál-
ták, hogy ha egy wolfram nevezetű fémmel helyettesítik a szénszálat, 
akkor az üzemidő sokszorosára növekszik. A wolfram angol nyelvterü-
leten a svéd tungsten – nehéz kő –, német nyelvterületen pedig a wolf-
hram – farkashab – néven ismert. A nyelvújítás idején a seleny kifeje-
zést szánták neki, de az eredmény ismert. A legmagasabb olvadáspontú 
fém (~ 3500 oC), ezért indokolt az alkalmazása izzószálként. A sűrűsé-
ge azonos az arany sűrűségével, emiatt pedig aranytárgyak hamisítá-
sára kiválóan alkalmas. Pl. kívül arany, belül wolfram aranytömbök. A 
lelemény mindezek ismeretében a wolfram velejárójának is tekinthető.
Az izzólámpa üzemidejét tovább növelte Bródy Imre találmánya, amely-
nek alapján az üvegbúrából kiszivattyúzott levegőt kripton gázzal he-
lyettesítették. Ez a gáz csökkentette az izzószál párolgását. Edison csak 
sajnálkozni tudott volna, hogy ez a felfedezés nem gyarapította a szaba-
dalomgyűjteményét, de 1934-ben ezt már nem tehette. Az ötszázalékos 
hatásfokot azonban semmi nem változtathatta meg.

[2] Kanizsa. 1960-tól így nevezett magyar település Bácskában, a Tisza 
jobb partján. Magyarkanizsa, Horgos és Martonos egyesítésével jött létre. 
Egyébként számtalan Kanizsa létezik (pl. Nagykanizsa Zala megyében, 
Szörénykanizsa Krassó-Szörény megyében, Törökkanizsa a Vajdaságban, 
továbbá Horvátországban, Szlovéniában is akadnak ehhez a névhez kap-
csolható falvak és falucskák. Kideríthetetlen, hova a pokolba tart ez a vo-



15

nat valójában a történelmi és történelemtől mentesített Magyarországon. 
Próbáljunk meg arra gondolni, amire szeretnénk.

[3] Állomás. A lexikon szerint a vasútállomás a vasút üzemeltetését, sze-
mély- és áruforgalom lebonyolítását lehetővé tevő épületek, építmények, 
vágányok, berendezések, műtárgyak elhelyezésére szolgáló egységes terü-
let. Elfogadható meghatározás.

A vasútállomás vágányokból és állomásépületekből áll, egyszerre szol-
gálja a vasút üzemét, a vasút ügyfeleit (személyforgalom és áruszállítás). 
Az állomásokon lehet fel- és leszállni a vonatokról, árut rakodni, de itt 
zajlik a jegyek értékesítése, a vasúti járművek kiszolgálása is.

Legalábbis most, amikor ez a jegyzet készül. Továbbá: a vasútállomá-
sok nyitották meg először a nép előtt a nagyvilágot, hiszen a vasút tette 
lehetővé az olcsó távolsági utazást és áruszállítást. Fűzzük hozzá, hogy 
most is van nép, alkotó elemként te is annak számítasz. A vasútállomások 
ezért a társasági élet fontos tereivé váltak a 19. században, a települé-
sek kapujaként szolgáltak, találkozások helyszíneivé váltak, és számtalan 
műalkotást is megihlettek. A vasútállomások száz éven át a legfontosabb 
és legforgalmasabb középületek közé tartoztak, fekvésük, arculatuk ezért 
gyakran meghatározó a települések központjában. A száz évet csak úgy 
mondja az ember megszokásból. Jól hangzik. 

[4] Masiniszta. A mozdony (lásd [1] gőzös) vezetője. Képes a mozdony 
mozgását befolyásolni, gyorsít, lassít, megáll, elindul. Figyeli a forgalom-
irányítás (pl. szemafor[5]) jelzéseit és a sínpálya pillanatnyi állapotát és 
szakaszát. Ő vételezi a szükséges vizet a pályatest mellett – többnyire az 
állomások területén – elhelyezett, gőzmozdonyok tartályának feltöltésé-
hez rendszeresített, elforgatható, célszerűen kialakított csőkutakból. El-
fuserált elefántormány szobroknak vélhette a romlatlan gyermeki képze-
let. Az elefánt elásva a sínek alatt. 

[5]  Szemafor. Mechanikus működtetésű vasúti karos jelző. Tilos és sza-
bad jelzések adására használják.

[6] Igazítja. Ez azt jelenti, hogy a mozdonyvezető a gőzmozdonyt és vele 
a vonatszerelvényt vezeti, mozgását felügyeli és befolyásolja. 


