
Ki a hülye? 

 
   Eszembe jut a gyermekkori csúfolódó viszonválasz: „Aki mondja másnak, gondolja 
magának!” Ez volt ugyanis az első reflex-szerű felelet (főleg lányok szájából), ha 

lehülyézték őket. A fiúk ennél harciasabban vágták oda az őket sértegetőnek: „Ez 
mind te vagy, de mi vagyok én?” Ezt azután a kifulladásig lehetett ordibálni, hacsak 
közben egy kis testi erőszak el nem hallgattatta a provokátort. 

 
   Miért is hozakodom elő kisiskolás korom eme élményével? A napokban került a 
kezembe Kövecses Zoltán Magyar szlengszótára. Nyomban keresni kezdtem benne a 

buta, korlátolt emberre vonatkozó kifejezéseket, vagyis a hülye szinonimáit. Talán 
gyógypedagógus végzettségem irányította erre a figyelmemet tudat alatt. Tény, hogy 
a kb. 7000 címszót tartalmazó kis kötetből több mint 60 ilyet sikerült kibányásznom – 

persze csak könnyed játékossággal, semmint tanáros alapossággal. Ez azonban 
nekem bőségesen elég volt ahhoz, hogy még jobban elbizonytalanodjak: Akkor most 
ki a hülye? 

 
   Dilemmámat azért nem kell véresen komolyan venni. Első megdöbbenésem, 

rácsodálkozásom után egy kis büszkeségfélét kezdtem érezni a nagy választék, 
szóbőség láttán. Milyen gazdag a mi anyanyelvünk! Lám, egymást sértegetni is 
mennyire választékosan szoktuk… Ezt konstatálva, játékba kezdtem, s a butaságra, 

észbeli korlátokra utaló szavakból összeállítottam a világ – szerintem – legostobább 
emberének jellemzését. Ki hát a hülye? 
 

   Az a dilinyó, akinél nincsenek otthon, mert züm-züm, vagyis baj van az emeleten. 
Lakhat akár földszintes házban is, mégis IQ-light. Az illető agyilag gyengén 
bútorozott fafejnek csirizes a tantusza, s nem csípi az ész vörösre a szemét. Az az 

ütődött vízagyú olyan sötét és korlátolt, mint a lépcsőház, és csak a Negro világít a 
szájában. Kocsiba se kell ülnie ahhoz, hogy kiderüljön, hiányzik egy kereke és meg is 
van húzatva. 

 
   Úgy gügye, ahogy dinnye. Annyira dinka, amennyire tökkelütött. Félnótás ő akkor 
is, ha egyáltalán nem tud énekelni. A szóban forgó tökhülye dilikokárda nem szimpla 

flepnis bolond, hanem egy agyhelyes, tőről metszett buta bumburnyák, afféle balfék 
farokbálint: tyúkeszű, flúgos dzungó. Nehezen eldönthető tehát, hogy gügye kissé 

vagy inkább gyogyós. 
 
   Társaságban ő a gyökér, a langyos víz, észjátékokban a lökött, kőagyú lüttyő. S 

nem kell testileg nagydarabnak lennie ahhoz, hogy egy-kettőre lemarházzák. De 
olykor mondhatják némi sajnálattal is rá: süsü. Zsizsikes betonfeje sötét, mint az 
éjszaka, benne csupán a kávé mutat némi derengést. A hígagyú, nyomott lüke 

aforisztikus egyszerűséggel: bolond. Költői képbe ágyazva: agyilag zokni, de lényegét 
tekintve: maga a homály. Nem elég, hogy hülye, kripli, tejbetök, még címeres ökör is 
a tökfejek között. Debil egymaga hatökör, jókora dilifazon. Baráti körben, bizalmasan 

csak diló. Másoknak – közönségesen – csak bugyuta balf.sz. Tovább cizellálva, neme 
s egyszerűséggel: egy gyagya s.ggfej. 
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