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ANTISZEMITA 1. A szív- és agyhalál sajátosan sötét mintázatát és előrehaladott for-
máját hordozó személy. A kór gyakran nemzeti elmegyengeséggel jár jegyben; kapcsola-
tuk elmélyülése esetén a szellemi és jellemi leépülés hatása beláthatatlan lehet. 2. A Hü-
lyék Szocializmusának híve.

BAROMFI 1. A barmok férfileszármazottja. 2. Csökött szárnyalási képességű madárfé-
leség. Bár a barmok fiáról kapta nevét, nemcsak hímekre használatos.

ELMECSENDESSÉG Ragyogóan tiszta állapot; minden szomorúság megszűnte, ami-
vel szeretet jár együtt a boldogok, részvét a szenvedők, öröm az igazak és béketűrés a bű-
nösök iránt. (Patanjali szíves közlése)

ÉN 1. Az egyes szám első személy önállítása. 2. A tudat testtel és emlékezettel terhelt kur-
zora 3. „Csak az agyi kogníció sok lehetséges kulturális megvalósulásának egyike”. (Detlef B. 
Linke szíves közlése)

GYŰLÖL Valakit vagy valamit legnagyobb visszatetszéssel kerül, utál, magától távoztatni 
iparkodik, s nem csak javát nem kívánja, de kárát óhajtja. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

HITKÉSZLET Antropológiai adottság, lévén „az ember más képességekhez hasonlóan val-
lási képességekkel születik.” (Friedrich Schleiermacher). Egykor kollektív középpontok, majd 
kinyilatkoztatások köré szerveződött, majd a modernitás századai során egyre szórtabbá vált. 
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Mai hordozója olykor Madonna, vagy Maradona követője, netán Niké (ógörög Níkē, ang. 
Nájki) istennőnek áldoz, telefon-totemek előtt hódol, vagy hisz a félázsiaiak felemelkedésében.

HUMÁN PARALAXIS A csillagászati távolságmérésre szolgáló paralaxis-eljárástból 
ered, de két különböző nézőpont felvétele helyett két, az emberi világ felméréséhez egyszer-
re élesen különböző szempont érvényesítését kívánja: 1. Tábor Béla ismeretelméleti impe-
ratívuszát: „Keressétek először Isten országát!” 2. Helmuth Plessner felismerésének belátását: 
„A valósággal számolni annyit jelent, mint az ördöggel számolni.” Az előbbi Máté evangéliu-
mából (6, 33), az utóbbi a weimari köztársaságban szerzett tapasztalatokból ered.

IDEOLÓGIA Az elmekonstrukciók azon fajtája, amely szándékoltan vagy szándéko-
latlanul kizárja az észlelés és elgondolás tágabb spektrumát, hogy a behatároltság és korlá-
toltság bornírt biztonságát élvezhesse.

IJEDSÉG A kedélynek hirtelen megrázkodása, és vele járó kellemetlen érzés, melyet 
bennünk valamely véletlen rossznak hatása gerjeszt. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

IN VINO VERITAS INTÉZET A hely szelleméből lefejtett párlatok fejlesztésére 
szakosodott tárház, melyben javasasszonyok, tudó férfiak, és mindenféle átmeneti jellegű 
és jellemű látók fáradoznak a múlt, a jelen és a jövő pillanatnyi széljárása szerinti átírásán. 
Társintézményeihez (Error Háza, Történelmi Tévképzetek Társasága, Nemzeti Neurotiku-
sok Akadémiája, sat.) hasonlóan rendeltetése a tudateltérítés iparának és iskoláinak tartal-
makkal történő ellátása.

IRODALOM Mind azon jelesebb elmeművek öszvege, melyeket az emberi ész terem-
tett, és könyvekben vagy írással közössé tett. Egyébiránt az egyes szakokra nézve vagy meny-
nyire szűkebb körre szorul az irodalom fogalma, szabatosabban: iralom. (Czuczor és Fo-
garasi szíves közlése)

KOSSUTH A LAJOS Hatalmas romantikus hévvel és hazafias hangzatokkal terhelt 
középszerű politikus, akinek szobraival, valamint a nevével ellátott helyekkel és intézmé-
nyekkel Dunát lehet rekeszteni.

MARXISTA MÉSZÁROSOK A Tudományos Szocializmus Tanításának a halál 
elősegítése terén leghatékonyabb személyiségei, akik a munkásosztály élcsapatának élén 
állva hatalmas csapásokat mértek az életre.

MÓKUS Kisded emlős állat, melynek első lábain négy, a hátulsókon pedig öt karma 
van; farka hosszú, gubanczos; szőre a hasán fehéres, többi testén rókavörös. A repülő mó-
kusnak első és hátulsó lábai között hártyáji vannak, s ezeknek segedelmével nagy szökése-
ket tesz, de tulajdonkép nem repül. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

A NEMZET TÉESZELNÖKE 1. Félázsiai nemzetmegvezető, aki egy világpolitikai 
vákuumnak és az emelkedett választói elmeélnek köszönheti hatalmát. 2. Kipcsák Kolbász-
töltő, aki a ravasz paraszt hagyományát személyes alantasságával sikeresen hatványozta, és 
a létezés magyar lejtőjének valószerűtlenül viszkózus kenőanyagává alakította.



89

POLITIKA 1. (általán) A köz, a polisz, a város/állam ügyeivel való foglalatosság. 2. (konk-
rét) „A szavakért folytatott küzdelem, fogalmak és szóképek megszállása.” (Hannes Böhringer 
szíves közlése) 3. (többnyire) A közügyek elmozdításának örvén folytatott bűnszövetkeze-
ti tevékenység.

REKLÁMEMBER 1. Aki valamely bérért, haszonért, érdekeltségért eladja az arcát. 
2. Aki a tárgyi és szellemi szemétszaporítás iparában tevékenykedik.

RÉMNÉNÉK Sötétbe borult, burkált vagy csadort, magukat igazhitűnek nevező 
 rémségek.

ROVÁSÍRÁS 1. Korai írásemlékek, reneszánsz titkosírás és a helyi identitásproletariá-
tus szerencsétlen találkozása folytán elterjedt nemzeti grafománia. Jellegzetes posztmodern 
jelenség, mely más újpogány fejleményekkel párhuzamosan 90-es években tűnt föl a pere-
meken. Az első rovott helységnévtáblákat az ezredfordulón állították fel; a járványos róhat-
nék azóta országos kórrá vált. Reciklálása nem előzmény nélküli a történelemben; germán 
változata, a Runenschrift, melynek s-betűje az SS logójává vált. 2. Sajátos agyakban fejlesz-
tett kenőanyag a létezés magyar lejtőjén történő hanyatlás előmozdítására.

SZABAD 1. (Legszélesb ért.) mondjuk mindenről, mitől bizonyos megszorítás, kénysze-
rítés, vagy akadály távol van. 2. (Szükebb ért.) mint jelző, oly tulajdonságot jelent, melynél 
fogva az illető alany bizonyos testi, vagy lelki, vagy kedélyi, vagy társadalmi, vagy polgári stb. 
kényszerítéstől, megszorítástól mentes, vagyis távol van. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

TENGERISÉG 1. (általán) A mindenkori emberiség azon része, amely olthatatlan von-
zalmat táplál a tengerek iránt, és hiányában tengeriségmegvonásban szenved. 2. (intézmény) 
A Krapanji Alkotótábor volt és leendő résztvevőinek társasága. (Gyenis Tibor szíves közlése)

TURULTROLL 1. Elme-enyészetben szenvedő jómadár, akinek magasabb agytevékeny-
sége helyén már csak a mimetikus állati képességek működnek. 2. A magyar szajkó digitá-
lisan klónozott mutánsa 3. Önkéntes vagy fizetett propagandapapagáj.

UNDOR Gyomorkeverő, vagy erkölcsi érzelmet visszaborzasztó érzés, melyet valamely 
ocsmány, puruttya, undok, förtelmes tünemény és behatás okoz, mitől borsódzik a hátunk, 
és megcsömörlünk. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

VÉGLÉNY 1. A magasabbrendű élőlényektől nehezen megkülönböztethető lények, me-
lyekben a legalsóbbak jellegzetességei elmosódva mennek át egymásba. 2. Az emberi mi-
volt elhagyásának végső fázisa.   
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