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M O L N Á R   M I K L Ó S

Egy mondat a hülyeségrõl

KARESZ HÜJE
GYÖNGYI HÜJE
csak én vagyok okos
énnekem a segembe is felyem van.
Weöres Sándor: Kisfiúk témáira

Aki nem normális, az abderita, aberrált, abnormális, agyalágyult, agyament,
agyatlan, agybajos, agyhalott, agyhelyes, agyilag zokni, agymen, ákombákom,
aladár, alattvaló, alfás, aljadék, alkalmazott, állat, állatkert, alpári, ámokfutó,
analfusz, antifa, anyaszomorító, átabota, atomdurva, avétos, babaagyú,
baboskendõ, babszi, baca, badar, bagolyköpet, baj van az emeleten, bahó, baksi,
balek, balfácán, balfasz, balfék, balfiók, balfóka, balga, balgatag, balustya, balyóka,
bamba, banga, bangó, bangula, bárédok, bárgyú, barom, baromarcú, baszadék,
bászli, baszúta, bea, bedilizett, becsavarodott, begógyizott, begolyózott, bejáró-
nõ, bekattant, békavári, belõtt, béna, béndzsa, benga, bengás, berángott, beszá-
míthatatlan, beszerdes, beteg, betekeredett, betépett, beton, betonfejû, bezson-
gott, bibas, bibasz, bibaszt, binda, birka, bivaly, bivalyborjú, blõd, bliktri, boca,
boderga, bódi, bódult, bogár, bogaras, bohó, bohóc, bohókás, bojler, bóka, bol-
dogtalan, bolond, bolondériás, bolondgombát evett, bolondóc, bolondos,
bolyókás, bomlott agyú, bónás, bonfordi, bonyík, bornírt, bosztikó, bosztohó,
botor, botrimász, böcce, bõdült, böske, bösze, böszme, brékes, breteg, brutális,
bugyuta, buggyant, buggyantott, buhi, bujdosóelméjû, bujnyik, buksi, buksó,
bukszaszájú, bumbaj, bumburnyák, bumfordi, bunkó, bunyesz, bunyík, buszla,
buszma, busszal jött, buta, butácska, buti, butuli, butus, butuska, butuj, buze-
ráns, buzerátor, buzi, buzirudi, buznyák, buzogány, buzzancs, cefet, Cibere Ba-
lázs, cickány, cihó, ciki, cikis, cikornya, cikornyás, címeres ökör, cindázó, cinkes,
csába, csábrádi, csacsi, csacska, csajbatag, csajbókos, csajbókos eszû, csajbuta,
csajbutag, csajt, csajvadék, csaklómej, csákó, csaladi, csaladó, csamangó, csám-
pás, csánbókos, csapágyas, csapnivaló, cséhás, csehszlovák, csejve, csékategóriás,
csekva, cselák, csenevész, cseplesz, csészolgálatos, csete-bota, csicsedli, csicska,
csicsmarek, csicsó, csicsuéletû, csipisz, csíra, csiribiri, csirikli, csiszlik, csitebota,
csontsötét, csóré, csóringer, csóró, csorvasz, csoszka, csótány, csõd, csõdtömeg,
csöke, csökevény, csökevényes, csökevész, csököli, csökött, csökött agyú, csuba,
csuri-muri, csúzliszájú, dancs, darabos eszû, darumadár, debil, debilis, debilitátusz,
debilitátusz mentánusz, dedós, defektes, degenerálódott, degenerált, demens,
derde, dérenbaszott, dibdáb, dideli, dikhel, dikhellós, dilaj, dili, dilibogyó,
dilihopp, dilikokárda, dilinkós, dilinós, dilinyós, dilis, dilló, dilmájer, diló,
dilonszán, dilós, diloszán, dinka, dinkás, dinnye, dinó, dió, dirvel, dirvellós, dokk-
munkás, döddõ, dög, dõre, droid, durák, durung, durva, düddõ, dühöngõ, dü-
hös, dzungó, dzsóker, dzsunga, dzsungó, ebhendi, eceboca, egyebugya, egyéni
vállalkozó, együgyû, ekeferkó, elbaltázott, elbaszott, elcsábult elméjû, elcseszett,



73

elfajzott, elfuserált, elgyakott, élhetetlen, elhibázott, elhülyült, elkorcsosodott,
elkorcsosult, elkúrt, ellátásra szoruló, ellõtt, elmebajnok, elmebajos, elmebe-
teg, elmebódult, elmebomlott, elmegyenge, elment a haja, elment az esze, el-
mentek hazulról, elmerákos, elmeroggyant, elmeszesedett, elmetehetetlen,
elmétlen, elmezavart, elpuskázott, elsatnyult, elszállt, elszart, elszúrt, eltolt, el
van varázsolva, emeis, émeis, emós, ergója, ergójás, ergelõs, ergellõs, ergya,
ergyeles, értelemzavarodott, értelmi fogyatékos, értetlen, esetlen, eszefelejtett,
eszeficamodott, eszefogyott, eszefordult, eszelõkös, eszelõs, eszement, eszetlen,
eszeveszett, eszezavart, eszméletlen, esztelen, etentók, évült, fácán, fafejû, fajan-
kó, fajbunkó, fakezû, fakofferes, falábú, fapados, faragatlan eszû, farok, farokbálint,
fartúró, fasz, faszagy, faszari, faszfej, faszfejû, faszjani, faszkalap, faszlesõ, faszor-
rú, faszrázó, faszszájú, faszszopó, fasztolvaj, fataró, fatuskó, fatökû, favágó, fegy-
verhordozó, fehérboros, fejreejtett, fejreesett, féktelen, félbolond, félbónás, fél-
cédulás, féleszû, félhangú, feljön a hava, félkegyelmû, félkerekû, félkotyó, félnad-
rág, félneder, félnederes, félnótás, félõrült, féltürkû, fénederes, ferde, ferdeeszû,
féreg, ferkó, fiam, fiatal, fika, filézett, filkó, fingagyú, fityertes eszû, flepnis, flúg,
flúgos, fogyatékos, forgószél van a fejében, forró, fos, fosadék, fospumpa, fosvadt,
frájer, francos, fráter, frincsa, fura, furatos, furkó, fúrtagyas, fúrtagyú, fúrtvelejû,
fuser, futóbolond, futóeszû, fuzsitos, füles, füleskancsó, füstös agyvelejû, füves,
gabika, gaborgya, gaborgyás, gaborja, gádzsó, gagyula, gajbatag, gané, ganéj,
gányó, gatya, gatyamadzag, gáz, gázos, geci, geciláda, geciputtony, gendeboja,
genetikai hulladék, génhibás, genya, genyó, genyóláda, genny, gennyes, gennyga-
luska, gennygóc, germó, gimpli, girnyó, gittes, gizda, góbé, golyhó, golyhós, go-
lyós, goné, gonó, görény, gubernátor, gutaütött, güggõ, gügye, gyagya, gyagyás,
gyámoltalan, gyász, gyegye-gyügye, gyenge, gyengeelméjû, gyengus, gyepes, gyé-
pés, gyerekeszû, gyetra, gyetvai, gyíkarcú, gyógyegér, gyógyítós, gyogyós, gyógy-
pedagógiai eset, gyökér, gyugyu, gyukhel, gyungya, gyüge, habarodott, habogós,
habókos, háborodott, hájfej, hájfejû, hajneszes, háklis, hammer, hangyás, há-
nyadék, ha olyan magas lenne, mint amilyen hülye, ülve nyalná a holdat, ha
olyan messze lakna, mint amilyen hülye, sose érne haza, harmadosztályú, há-
romfertályos, hasznavehetetlen, haszontalan, hatökör, háványos, házicica,
házikutya, hebehurgya, hebrencs, helytartó, herélt kakas, herge, hernyó, hetrefüles,
hetrepila, hiányzik egy kereke, hibás, hibbant, hígagyú, hígeszû, hígvelejû, hit-
vány, hóborkás, hóbortos, holdkóros, hólyag, homály, homár, homi, homó, ho-
mokbánya, homokbucka, homokos, horpaszeszû, hóvízeszû, höbödi, hõbörödött,
hõgöli, húgyagyú, hurka, húsfejû, huzatos, húzott, hübnere van, Hûbele Balázs,
hûdött, hühü, Hühü Balázs, hüje, hüle, hülye, hülyegyerek, hüpe, hütyü, hütyõ,
idegbajnok, idegbajos, idegbolond, ideggóc, ideggyenge, idegroncs, idétlen, idi-
óta, idomtalan, íkúlájt, imbecil, imbecillis, imeis, inas, inaszakadt, infantilis, is-
tengyásza, istenlova, istentaszította, istentelen, istenverte, izomagyú, jámbor,
javítós, jótehetetlen, kába, kágyékás, kajla, kajmán, kajneszes, kalabala, kalakótya,
kálik, kálmán, kamuta, kampó, kamutyi, kanári, kanbarom, kancsó, kandúr,
kanibaba, kanparaszt, kanyhalló, kanyhaló, kanyókás, kapa, kapaszökevény, kappa,
karaj, karcsúeszû, katasztrófa, katona, kecskebaszó, kegyetlen, kék, kelekóla,
kelekótya, keletlen, kerge, kétéltû, két tûvel kötött, ketyó, ketyós, kettyent, kettyós,
kevés, kevés a sütnivalója, kevés a vágott dohánya, kevéseszû, kezes, kibaszott,
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kíber, kintekunta, kisember, kislány, kispályás, kiszöktek a felsõ házból, kóbor-
eszû, koca, kókós, kolompárlala, kolontos, kom, kómás, komornyik, komplett
idióta, kong a feje az ürességtõl, koplegyes, korcs, korlátolt, korpaeszû, korrekci-
ós, kótya, kótyagos, kovászos, kõagyú, kõbölcsõben ringatott, köcsög, ködös eszû,
köpedék, köpedelem, kötözni való, középrohadt, krajcár, kreló, kretén, kripli,
kuburc, kugli, kuka, kukkó, kukori, kullancs, kuplungos, kurva, kutya, kutyafejû,
kutyaütõ, kuzin, küllõzavaros, különc, labilis, lábfej, lágyfaszú, langyi, langyos,
langyos víz, lankadék, lassú, legatyásodott, léhás, léhûtõ, lekvár, lelki toprongy,
lepattant, lepra, leprás, lepukkant, lepusztult, lerobbant, liba, lidérces, lila, link,
lipót, lipótmezei, ló, lófasz, lófej, lófejû, lóg egy deszkája, lomha, londiner,
lõcsértes, lõcsgéza, lökött, löttyedék, lúd, lunatikus, lutyakos, lüke, lütyü, lüttyõ,
lyukas az agya, lyukaskezû, madár, mafla, maflaeszû, magatehetetlen, májer, majla,
majom, majomkirály, majomparádé, mák, mákos a feje, maksz, máládó, málé,
málészájú, mamlasz, mamuka, mániákus, mániás, marha, marhasült, más, masz-
lagot evett, matt, mazna, mazur, mazsola, megbomlott, megcsábult, megfeled-
kezett, meggárgyult, meggondolatlan, megháborodott, meghúzatott, meghûdött,
meghülyült, megkergült, megkótyagosodott, megszállott, megszédült, megsze-
lesedett, megveszett, megzakkant, megzavarodott, melák, meleg, melegszend-
vics, melós, mesüge, mihaszna, mihók, mikrobi, mintabalek, mocsadék, mócsing,
mocsok, móda, módotlan, mofó, mongoloid, moslék, mosógép, mosónõ, mu-
csai, mufurc, mugli, mulya, mulyók, mumák, munkásõr, muszmák, mutuly, mû-
anya, náboci, nadragulyát evett, nagyeszû, nagyi, napos, narancsagyú,
narancsidióta, narancsseggû, nasi, natragulyás, natrahõrös, nehézfejû, nehéz fel-
fogású, nehézkóros, nem komplett, nem nyomas, nem rendes, nem százas, nem
százszázalékos, nem tiszta, neszere, netentók, nímand, nincsenek otthon nála,
nincs ki a kártyája, nincs ki a négy kereke, nulla, nyáfli, nyagda, nyaladék, nyálas,
nyámádi, nyamándi, nyámnyám, nyámnyila, nyamvadék, nyápic, nyavalyás, nya-
valyatörõs, nyete-nyüte, nyimnyám, nyiszlett, nyitott, nyivászka, nyizge, nyomci,
nyomi, nyomor, nyomorék, nyomorult, nyomott, nyugger, nyúl, nyúlbéla, nyúlge-
rinc, nyuszi, nyüge, nyüzge, nyüzöge, ócska, odá, odi, oktalan, oktondi, októ,
olasz, oltós, olyan, mint akitõl az isten õrizzen, ostoba, orbáncfogta, ótvar, ótva-
ros, ödön, ököllel ütött, ökör, ökörállat, ökörfi, ökörtérdû, ökröndi, õrjöngõ,
õrült, õrült flamingó, õrült kucséber, õrült spanyol, õrült szalamander, össze-
vissza, pacal, paccer, pacuha, pancser, papagáj, papucs, paraszt, paréj, paszkon-
ca, patkány, pedró, picsa, picsafej, picsafejû, pigmentzsák, pihent agyú, pikó,
pilló, pimasz, pirosmasnis, pista, piszma, piszadék, piszok, pite, pitypoty fráter,
pocsadék, pocsék, poncák, portás, posza, poszáta, pöcs, pöcsfej, pöcsfejû, pré-
da, proli, pronyó, prosztinger, prosztó, pszichopata, pucolt nyúl, puhafaszú, pu-
hapöcs, punnyadt, pupák, radiátor, ragyi, ragyivatlan, rajongó, rák, ramaty, rap-
lis, ratyi, ratyikutya, redvás, rendõrcsizma, retúros, retvás, rezsó, rigolyás, riheróci,
riherongy, robot, rohadék, rohadt dög, rongy, rögeszmés, rövideszû, rút szibarita
váz, sajtfejû, sápadt arcú, sárgalapos, satnya, segéd, segg, seggbebaszott, segg-
fasz, seggfej, seggfejû, segghuszár, seggluk, sekebuka, semmi, semmiházi, sem-
mirekellõ, senki, senkiházi, se tû, se cérna, sikamatyi, síkhülye, silány, slemil,
sötét, sövénytámogató, spanglis, spermahajder, stikkes, strici, stupid, sudribunkó,
suháng, súlyos, surmó, susák, sutyerák, suttyó, sügér, sügönye, sükebóka, süket,
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sületlen, sültbolond, sülülü, sün, süsü, szájabákó, szájbabaszott, szajkó, szájtá-
ti, szamanta, szamár, szamárfi, szánalmas, szánandó, szar, szarabari, szárába szállt
az esze, szaralak, szarevõ, szarfaszú, szarházi, szarjankó, szarkupac, szarrágó, szar-
szívû, szecskántelelt, szédült, szégyentelen, szelekajla, szeles, széleseszû, szél-
hordta eszû, széllelbélelt, szellemileg visszamaradott, szellemi toprongy, szel-
lemtelen, szellepelle, szemét, szemét állat, szemétláda, szenilis, szerencsétlen,
szesze-szusza, szihó, szilimák, szilimány, szittyós, szocis, szokeráló, szokerálós,
szolga, szopós, szótlan, szöcske, szõrõstalpú, szusza, szuszi-muszi, szuszma,
szutyadék, szutyok, szûkagyú, szûkeszû, szürkekapca eszû, tabajdok, tácsó, tahó,
tájbász, tajgetoszpozitív, ták, takony, tákos, tápész, tapír, tapló, taplóagyú, tapló-
fejû, tápos, tatar, táté, tátli, tátó, tátogó, tátondi, tátos, taxis, tébolya, tébolyo-
dott, tébolyult, teddide-teddoda, tejbász, tejbetök, tehetetlen, tengerpart, té-
pett papagáj, terápiás, terhelt, terminátor, teszefosza, teszetosza, teszetusza, tetû,
tetûhintás, tetûláda, tetves, tetyelák, tilibogyi, tirpák, titán, titkár, tolatós, tombár,
tompa agyú, tompa eszû, toprongy, tóti, totomi, totya, totyalagos, tök, tökélet-
len, töketlen, tökfejû, tökfilkó, tökhülye, tökkelütött, tökkolop, tököli, töksi, traca,
tré, tréboj, tréfli, tróger, trokány, tropa, trottli, trotyli, tudathasadásos, tudatlan,
tulok, turha, turkó, túró, tuskó, tutyimutyi, tülbogyi, tyipityapa, tyúkeszû, útleve-
les, utolsó, ügyefogyott, ügyetlen, üres a felsõ vár, üresfejû, ütõdött, vacak, vad-
barom, vadtulok, vakabula, vakegér, vakfasz, változó eszû, vasutas, vannyogó,
végbélkéjenc, ventilátor, venyige, veréb, verebentyû, vezéregér, vidéki, vigyázat-
lan, vízagyú, vizesnyolcas, vízeszû, vízfejû, zagyva, zakkant, zápeszû, zavarodott,
zavart, zaza, zéró, zizi, zizis, zizzent, zoholi, zokni, zombi, zümzüm, zsan, zsanmari
vagy zsizsikes.

A normától és az állítólagos normalitástól való eltérést megbélyegzõ szavak-
nak ez a félelmetes és trágár bõsége nem annyira arról tanúskodik, hogy a gló-
buszt benépesítõ tollatlan kétlábúaknak úgyszólván fajlagos tulajdonságuk a
hülyeség, sokkal inkább arról árulkodik, hogy a „normopaták”, a normaállítás és
normakövetés betegei félelmetesen és trágárul intoleránsak mindenkivel szem-
ben, aki eltér az õ szentnek hitt, metafizikai érvényességûvé föltupírozott normá-
iktól. Az ilyen emberek, e sárkányfog-vetemények számára az a norma, hogy föl-
fújják a képüket, önmagukat mindenek fölé helyezik, és szavaikkal vagy gyilkos
szerszámaikkal annyi élõlény-társuknak – embernek, állatnak, növénynek, vagy
ha más nincs kéznél, saját maguknak – ártanak, ahánynak csak bírnak.

Ambrose Bierce Ördögszótárának ’hülye’ címszava nyomban fején találja a
szöget, mihelyt ’normopatá’-ra cseréljük, ekként tárva napvilágra azt a létezõ
hatalmak által minden módon titkolt és tilalmazott tényt, hogy valójában az a
hülye, aki normális: „Normopata fn A minden emberi dolgot befolyásoló és
eldöntõ hatalmas és erõs törzs tagja. A normopaták tevékenysége nem korláto-
zódik a gondolkodás vagy a cselekvés valamely területére, hanem az egészet
áthatja és irányítja. Mindenben övék az utolsó szó; döntéseik megfellebbezhe-
tetlenek. Õk diktálják az ízlést és a divatot, szabják meg a beszéd korlátait, és
cövekelik ki a viselkedés határait.”

Ments meg minket, Uram, a normopaták nyilaitól!


