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.e%%ö mettegötjű" tá nekevé ú%%oh takoza ,wetev arrípap tsom timA 
,tómo'tari sorop "e ttozokédnája meken ikalav "oh ,tza modnom meN 

menah ,tekeséz"ejlef a tekeze metlel nosáldap tto"ahle "oh ,mes tza sé 
za ár matdaka avzóllat ttözöq wosárí jú sé igér "oh ,molurále nétni%ő 

.lavémagam a mettetí%égeiq teke+ema ,arkotalodnog tlözöq bbála 
 

-ada ,we!ét ,wotalodnog na+o sárí jú nednim "oh ,meken wi%ihle nálaT 
-sám wa' ,iq wetde% lóbkosárí igér teke+ema ,ekéreveq we!émelév ,wot 

sé ,wotalodnog iső za nnef wantahdaram trézE .wattotísotropo' neppéq 
-úb igér sé wankazáh őzedelüd nodó za na"oha tnim ,"úna"u wenkeze 

.wizoklálpát lóbásázrágusiq tlúm a +ema ,nav wüklel nölüq ,wankorot 
.erge!él a wnütehrétár nátu wezE 

 
xwőn a si wene+iM 

 
mes nesete%émreT .takaifréf a ajtatzoklalgof ató wődiső rám sédréq a zE 
-im ,ersédréq a erre inda t%aláv ótahdagofle watdut men atóza mes ,rokka 

tte+eh atalág=iv sonálatlá sédréq a eki"ednim wózoklalgof lavámét a lev 
-e%%ö etzemele evtínölükle lőtibböt a latláze s ,tádlép "e-"e ttodagariq 

t%aláv ótatgu!gem a nesejlet modut mes né ,me%ih tzA .lüklén weséggüf 
-zoh lassárí siq a lezze "oh ,melémer ertesenednim ed ,ersédréq ttetlef a 

-+ema sé ,inlozárbá ajraka tőn a +ema ,zohkétáj sókariq a zohha wolurájáz 
.péq a wéjláv éssejlet "oh ,zohha wiz!áih ek'e%ér getegner gém lőb 

 
-ih tza ed ,daka ttünednim e%rep letéviQ .evtmeret nav ertelé soráp őn A 

.tnék+ába% sonálatlá wujtahdagofle tze me% 
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A nőket félreismerve 
(gondolatgyűjtemény) 

 
 
Amit most papírra vetek, azokat hosszú éveken át gyűjtögettem össze. 
Nem mondom azt, hogy valaki nekem ajándékozott egy poros iratcsomót, 
és azt sem, hogy elhagyott padláson leltem ezeket a feljegyzéseket, hanem 
őszintén elárulom, hogy régi és új írások között tallózva akadtam rá az 
alább közölt gondolatokra, amelyeket kiegészítettem a magaméval. 
 
Talán elhiszik nekem, hogy minden új írás olyan gondolatok, tények, ada- 
tok, vélemények keveréke, amelyeket régi írásokból szedtek ki, csak más- 
képpen csoportosítottak. Ezért maradhatnak fenn az ősi gondolatok, és 
ezeknek ugyanúgy, mint ahogyan az ódon düledező házaknak és régi bú- 
toroknak, külön lelkük van, amely a múlt kisugárzásából táplálkozik. 
Ezek után rátérhetünk a lényegre. 
 
Milyenek is a nők? 
 
Ez a kérdés már ősidők óta foglalkoztatja a férfiakat. Természetesen sem 
akkor, sem azóta nem tudtak elfogadható választ adni erre a kérdésre, mi- 
vel a témával foglalkozók mindegyike a kérdés általános vizsgálata helyett 
kiragadott egy-egy példát, s ezáltal a többitől elkülönítve elemezte össze- 
függések nélkül. Azt hiszem, én sem tudom teljesen a megnyugtató választ 
a feltett kérdésre, de mindenesetre remélem, hogy ezzel a kis írással hoz- 
zájárulok ahhoz a kirakós játékhoz, amely a nőt akarja ábrázolni, és amely- 
ből még rengeteg részecske hiányzik ahhoz, hogy teljessé váljék a kép. 
 
A nő páros életre van teremtve. Kivétel persze mindenütt akad, de azt hi- 
szem ezt elfogadhatjuk általános szabályként. 
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etnire% "oh ,tráglopmallá %oro "e metzedrékgem avlodnog ersétmeret A 
ttezén már avzokládo' ttezedrékgem a eriM .ráprebme ősle za tlov iq  

-'ádroB sé 'ivomadA nesete%émret _ :tlo%aláv lüklén sádoklodnog sé 
.aják 

 
avÉ sé mádÁ iq atda nabkala v!öq _ atsirútakiraq aicnarf _ leffE ná` 

zA .arbá segevö% siq őzektevöq a ótahlálat nebbE .tiazjar wenésétmeret 
gém tmeret tim nátu őn a nojav _ :tögödrö őf a wizedrékgem wákóifgödrö 

lezzE .timmes rám tsoM _ :wájpaq t%aláv őzektevöq a eriM xnetsI za 
.egév wennednim 

 
-!émderegév !émelév a "ohka~ .tétös géle gidepgém ,!émelév si zE 
inlüse!évré za "oh ,arra da todóm +ema ,!émzétni itárabrebme neb 

a tekühüd iq wéstlöt nabámrof ótahdagofle weneletgéstehet ódut men 
.nekettezekré men eb sé -eb 

 
si "ú ótahgoflef lénsétmeret a tős .péq a tétös ne+i men tréza metnire° 

lü%éq ttőle wemerűm nednim loha ,nebte%évűmőzpéq a tnim ,tez+eh a 
.si tazok%ip "e 

 
-ár ,wüssehtetzötlölef "oh ,zohha tőn a intetzőktevel le wüjdzeq ,soN 

.ika :i%et ázza ima ,tzadnim avda 
 

-áb őzőktev a teke+ema ,wanráv tsáríel na+o tti wika ,woza nesete%émreT 
-elezpéq i'návíq ,wantahzopal bbávot natdogu! woza ,intál tehel nabkor 

.ariasáda inátu léfjé ő!repéq a avtrata%%iv teküt 
 

nassal !odzom a loha ,tsázatu iaka%jé "e le wnüjlezpéq nabkaibbávot A 
-nődi sé táka%jé sárápkéq őde++üs ebtétös a eb ajró% levősearki% óvlaiq 
-zótrat-tto tanov a wa' te+ema ,arsámollá ó%ú nabrá!éf "e wizekrégem tnéq 

-ös a arravdua+áp a lurobár anátu s ,gem wanatígáliv giéjedi asádok 
,we"eh ózdólokrub ebdöq so!osráb a tnim ,ze na+O .al/áf etekef géstét 

-dloh a takugam wástrámgem "oh ,tórakat a el wájbod ahén wa' we+ema 
-wósavlo űklel bbasukitnamor a tőtezeveb siq a tzE .nebéjődrüftsüze !éf 

.matná% wan 
 

A teremtésre gondolva megkérdeztem egy orosz állampolgárt, hogy sze- 
rinte ki volt az első emberpár. Mire a megkérdezett csodálkozva rám nézett 
és gondolkodás nélkül válaszolt: – természetesen Adamovics és Bordácská- 
ja. 
 
Jean Effel – francia karikatúrista – könyv alakban adta ki Ádám és Éva 
teremtésének rajzait. Ebben található a következő kis szöveges ábra. Az 
ördögfiókák megkérdezik a fő ördögöt: – vajon a nő után mit teremt még 
az Isten? Mire a következő választ kapják: – Most már semmit. Ezzel 
mindennek vége. 
 
Ez is vélemény, mégpedig elég sötét. Csakhogy a vélemény végeredmény- 
ben emberbaráti intézmény, amely módot ad arra, hogy az érvényesülni 
nem tudó tehetségtelenek elfogadható formában töltsék ki dühüket a be- 
és be nem érkezetteken. 
 
Szerintem azért nem ilyen sötét a kép. sőt a teremtésnél felfogható úgy is 
a helyzet, mint a képzőművészetben, ahol minden műremek előtt készül 
egy piszkozat is. 
 
Ezek után kezdjük el levetkőztetni a nőt ahhoz, hogy felöltöztethessük, rá- 
adva mindazt, ami azzá teszi: aki. 
 
Természetesen azok, akik itt olyan leírást várnak, amelyeket a vetkőző bá- 
rokban lehet látni, azok nyugodtan tovább lapozhatnak, kíváncsi képzele- 
tüket visszatartva a képernyő éjfél utáni adásaira. 
 
A továbbiakban képzeljünk el egy éjszakai utazást, ahol a mozdony lassan 
kialvó szikraesővel szórja be a sötétbe süllyedő kékpárás éjszakát és időn- 
ként megérkezik egy fényárban úszó állomásra, amelyet csak a vonat ott- 
tartózkodása idejéig világítanak meg, s utána ráborul a pályaudvarra a sö- 
tétség fekete fátyla. Olyan ez, mint a bársonyos ködbe burkolódzó hegyek, 
amelyek csak néha dobják le a takarót, hogy megmártsák magukat a hold- 
fény ezüstfürdőjében. Ezt a kis bevezetőt a romantikusabb lelkű olvasók- 
nak szántam. 
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 Xwantú za iken wnujgáv nátu wezE 
 
 

.ludniiq őn a lőbima ,za im ,gem wüzzén rö%őlE 
 
 

_ tjes téq A .ek'etjes ózodroh támó%omorq iőn a :wnusámollá ősle zA 
,zagi sé ,artú za lü%éklef nabboj ika ,za ő lüzöq _ ifréf sé iőn tnimrám 

.bbesepéktelé sé bbótratiq ed ,wisám a tnim ,bbússal "oh 
 

gerö sé akib lataif a tegésbnölüq a wujnávíq inzo+úsgnah _ waifréf _ iM 
-ödnüt nebépere% akib gerö za wnüki"ednim nesete%émret ,ttözöq akib 
-ro' a wnut%aláviq im gímA .ékőn a negér rám pere% a ze ttoloh ,evlöq 

-le!éq wőn a gidda ,ingele!e ázzoh lőr"eh a wnunahorel sé ,te"e lóbád 
.inzénebme% wesepéq lavá+ug %ége za ráka avgommacel nesem 

 
.lénketjes a :wut"ahabba loha ,tto wussat+of nátu őrétiq siq a nátu zE 
-ado djam ,nahor ,nahor ek'etjes ózamlatrat takámó%omorq ifréf a táheT 

-éq a nebme% lezzE .lut%uple ,arkoraq trát lálat men ah ,zohléc a evré 
i%et nesőréár ,nassal ek'etjes ózamlatrat takámó%omorq iőn ,semle! 
,"úna"u tlü%ékleF .réár si inzokaráv gém tős ,tatu za tzana"u gem 

-re! "í wa' "oh ,tza ajdut trem ,iakélatrat wannav iken ,ertelé za tnim 
.táta' teh 

 
 

nednim rám nebika ,!álsiq a :sámollá őzektevöq a ,bbávot wnüjneM 
-net a ,géssőlelef a da!!u% tto enneB .lleq zöhővöj a ima ,ótahlálatgem 

ózoktali!gem nároq a ,ek'őzőf a ,sázábab A .a!a za :nedivör ,sáraka in 
-sátavih ze rokimalav "oh ,itetjes tza dnim ,dnim tnári wúif a sédőlkedré 
"av rápkéreq a ,adbal a ilkedré nabboj takúifsiq a rokimA .alán wiláv ás 

,tzadnim abágam azzorátkarle sé itegötjű"e%%ö !álsiq a ,idsonáidni za 
wanko!ál a wúif a nabroq ne+I .tehel segéskü% zehételé ibbávot ima 

wenéntehdzeq tádo' a im táh trem ,gem wázzúh takujah a wa' bbejlefgel 
,tapa' a gem 'nin ah ,wój arrA .'nis wükézrébmög gém ne%ih ,wülev 

.tekő indi% nessehel avtíllá abupaq a rokka 
 

Ezek után vágjunk neki az útnak! 
 
 
Először nézzük meg, mi az, amiből a nő kiindul. 
 
 
Az első állomásunk: a női kromoszómát hordozó sejtecske. A két sejt – 
mármint női és férfi – közül ő az, aki jobban felkészül az útra, és igaz, 
hogy lassúbb, mint a másik, de kitartóbb és életképesebb. 
 
Mi – férfiak – hangsúlyozni kívánjuk a különbséget a fiatal bika és öreg 
bika között, természetesen mindegyikünk az öreg bika szerepében tündö- 
kölve, holott ez a szerep már régen a nőké. Amíg mi kiválasztunk a csor- 
dából egyet, és lerohanunk a hegyről hozzá enyelegni, addig a nők kényel- 
mesen lecammogva akár az egész gulyával képesek szembenézni. 
 
Ez után a kis kitérő után folytassuk ott, ahol abbahagytuk: a sejteknél. 
Tehát a férfi kromoszómákat tartalmazó sejtecske rohan, rohan, majd oda- 
érve a célhoz, ha nem talál tárt karokra, elpusztul. Ezzel szemben a ké- 
nyelmes, női kromoszómákat tartalmazó sejtecske lassan, ráérősen teszi 
meg ugyanazt az utat, sőt még várakozni is ráér. Felkészült ugyanúgy, 
mint az életre, neki vannak tartalékai, mert tudja azt, hogy csak így nyer- 
het csatát. 
 
 
Menjünk tovább, a következő állomás: a kislány, akiben már minden 
megtalálható, ami a jövőhöz kell. Benne ott szunnyad a felelősség, a ten- 
ni akarás, röviden: az anya. A babázás, a főzőcske, a korán megnyilatkozó 
érdeklődés a fiúk iránt mind, mind azt sejteti, hogy valamikor ez hivatás- 
sá válik nála. Amikor a kisfiúkat jobban érdekli a labda, a kerékpár vagy 
az indiánosdi, a kislány összegyűjtögeti és elraktározza magába mindazt, 
ami további életéhez szükséges lehet. Ilyen korban a fiúk a lányoknak 
legfeljebb csak a hajukat húzzák meg, mert hát mi a csodát kezdhetnének 
velük, hiszen még gömbérzékük sincs. Arra jók, ha nincs meg a csapat, 
akkor a kapuba állítva lehessen szidni őket. 
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.aksurf "av irti' a ze :zohóllágem őzektevöq noros a wnuttotujle nebzöQ 
djaM .sádóla' ősle wos-wos a sé melere% ősle za nöj nabroq a nebbE 

:nebbe%gel iq zejef erdnE idA te+ema ,sézré za za nebételé witelü%gem 
 

 YXwenéntere% ah ,méntere°y 
 

wenőn ősle ttözöq Ywőny a nabáloksi za ,ősle za tlov ő nohtto gímA 
menah ,gásúih men ze sé ,inréle ajraka tza wüki"ednim trem ,zéhen innel 

lezze s ,wiláv ávógrofarpan őn a neb+ema ,za roq a zE .nöt%ö iső 
lessédőlkedré +ém nesete%émret ,tahludrof abá!ári Ő za gidnim 

.tnári etelölű" "av e+édevne% ,esélezpékle ,aglod ne+imráb 
 

.wan!ál "e inlocnát indut lleq neppékeléf!áh ,le wa' wájlodnoG 
-nát űre%jú za wanój motrat men trézE .witezev neppékeléf!áha metnire° 

őlelefgem a ttözöq !ál sé úif a gem 'nin nebtese za nebbe levim ,takoc 
"oh ,lükléna ajtíkala téségö/öl siq agam a wi"ednim "í sé ,talo'paq 
_ arámallad enez a _ tá wánda evzeré tsám"e ,avdokzamlakla zohsám"e 

.weniemörö cnát a takugam 
-ladcnát ,sőhmlif tehel zE .si wepék!ém%e za lef wenpél nabroq a nebbE 

.őlü% "av ránat ,sekené 
 
 

élef sámollágév A . !o%%asiq "av !ál"an a :sámollá ibbelezökgel A 
.óllágem wide"en a ze ná%aka%tú tanov ővke"i 

 
-e%émreT . Yőny a lüse%ér nabdómsánáb jú ,widőzejefeb nassal sálunat A 

gém a sé wemlere% Ybba+omoqy a wennöj nátu sám"e si rokke neset 
-ere lóbágáslataif a ima ,tnednim tahpakgeM .si wosádóla' Ybba+omoqy 
,leviegésttötöq wámrof imladasrát a widekremsigeM .ráj wenégéspé% őd 
-gel zE .lavájtlúm sé lavánohtto Ywisámy a sé iőtezevros telé za we+ema 

-nelle őlüremlef a ttI .nebételé za tnelej tsátatdókzárgem nétni% rö%bböt 
.inladihtá tehel lettetere% sé leggéstehet ,le%%é wa' teketét 

 
-ah nebim "oh ,mezedrékgem rokka ,matrí lórtanov a bbőle za ah ,soN 

dnim "oh ,wájdut najá!dnim ,metnire° .gássazáh a sé sázatu za tílnos 
.gem izőle sátláv"ej tőtteq a 

Közben eljutottunk a soron következő megállóhoz: ez a csitri vagy fruska. 
Ebben a korban jön az első szerelem és a sok-sok első csalódás. Majd 
megszületik életében az az érzés, amelyet Ady Endre fejez ki legszebben: 
 

„Szeretném, ha szeretnének!” 
 
Amíg otthon ő volt az első, az iskolában a„nők” között első nőnek  
lenni nehéz, mert mindegyikük azt akarja elérni, és ez nem hiúság, hanem 
ősi ösztön. Ez a kor az, amelyben a nő napraforgóvá válik, s ezzel 
mindig az Ő irányába fordulhat, természetesen mély érdeklődéssel 
bármilyen dolga, elképzelése, szenvedélye vagy gyűlölete iránt. 
 
Gondolják csak el, hányféleképpen kell tudni táncolni egy lánynak. 
Szerintem ahányféleképpen vezetik. Ezért nem tartom jónak az újszerű tán- 
cokat, mivel ebben az esetben nincs meg a fiú és lány között a megfelelő 
kapcsolat, és így mindegyik a maga kis lötyögését alakítja anélkül, hogy 
egymáshoz alkalmazkodva, egymást érezve adnák át – a zene dallamára – 
magukat a tánc örömeinek. 
Ebben a korban lépnek fel az eszményképek is. Ez lehet filmhős, táncdal- 
énekes, tanár vagy szülő. 
 
 
A legközelebbi állomás: a nagylány vagy kisasszony. A végállomás felé 
igyekvő vonat útszakaszán ez a negyedik megálló. 
 
A tanulás lassan befejeződik, új bánásmódban részesül a „nő” . Természe- 
tesen ekkor is egymás után jönnek a „komolyabb” szerelmek és a még 
„komolyabb” csalódások is. Megkaphat mindent, ami a fiatalságából ere- 
dő szépségének jár. Megismerkedik a társadalmi formák kötöttségeivel, 
amelyek az élet sorvezetői és a „másik” otthonával és múltjával. Ez leg- 
többször szintén megrázkódtatást jelent az életében. Itt a felmerülő ellen- 
téteket csak ésszel, tehetséggel és szeretettel lehet áthidalni. 
 
Nos, ha az előbb a vonatról írtam, akkor megkérdezem, hogy miben ha- 
sonlít az utazás és a házasság. Szerintem, mindnyájan tudják, hogy mind 
a kettőt jegyváltás előzi meg. 

 4 



nednim ébséveq-ébböt ,me%ih tzA .!o%%a!em a :óllágem a ze táheT 
"oh ,se"eq na+o sros a sé ,nessehel !o%%a!em "oh ,amlá za wenőn 

tájas wika ,si wona+o wannav nakos tréza ttI .itísejlet nasotnop ahén tze 
tehel tim errE .teke!émdere ttezektevökeb a wájtínodjalut wenkümedré 

"e tnim ,na+o ví% a gem %é za nétese melere% ,metnire° xinadnom 
.lürüiq wisám a ,wiletgem wi"e za rokima :arókomoh 

 
wa' men "av men e%rep ,wizótagopat léf tékdnim nabka%ődi za nebbE 

sözöq a ,takogásnodjalut %%or sé ój a :takisám a irémlef menah ,tnire% ó% 
.tsám"e wiremsigem lavó%"e ,tegés!ekézré ,tsélzí ,takámétdé%eb 

 
wizejef we!évröt gidnim men tsázotrate%%ö za "oh ,iq lüred rokne+I 

a nav nab!ára sene"e "oh ,sotzib men őreznov a táhet ,nabbojgel a iq 
.lavámá% wálukelom 

 
nálat ,wájravaz men ah ,we+ema ,wosázotrate%%ö sé wemlere% wannaV 

tno%iv ,levődi wentehlü+ém ,wentehdösőre tős ,wantahtratle si gitloh 
.iq wájríb men takosátatdókzárgem a 

 
 

,zohhA .zöh- őn izagi za :arsámollá óslotu za wnützekrégem nátu wezE 
ttellem wisám a leggésűh őtere% nostratiq nab%%or ,nabój ikalav "oh 
na+o lürekis trézA .lleq bböt _ lánkatríel nabóllágem őzőle za _ 
,elev wanlodnog men ,wájdut men tze werebme za trem ,gássazáh séveq 

.éggéle tsám"e sé takugamnö wiremsi men "av 
 

ózotrate%%ö za itígestá lüt%ereq negészéhen wos-wos ima ,imalav naV 
sé ,takisám a ajlálatgem rebme óludni élef sám"e téq rokima ,takoráp 

,gásso!ágam a ,esédevne% bbo"angel tél irebme za winű%gem rokima 
rokka ,sönö'löq sétrégem a ze nebi!!emA .sétrégem a :imalav a ze sé 

.ertelé %ége "e géle 
 
 

,trat topan'lömü" :ató wná!a avÉ ttozotláv takos men etelé őn iam A 
.nabmo'idarap a tágam ajnu sé lennűb a widokrécaq 

 

Tehát ez a megálló: a menyasszony. Azt hiszem, többé-kevésbé minden 
nőnek az álma, hogy menyasszony lehessen, és a sors olyan kegyes, hogy 
ezt néha pontosan teljesíti. Itt azért sokan vannak olyanok is, akik saját 
érdemüknek tulajdonítják a bekövetkezett eredményeket. Erre mit lehet 
mondani? Szerintem, szerelem esetén az ész meg a szív olyan, mint egy 
homokóra: amikor az egyik megtelik, a másik kiürül. 
 
Ebben az időszakban mindkét fél tapogatózik, persze nem vagy nem csak 
szó szerint, hanem felméri a másikat: a jó és rossz tulajdonságokat, a közös 
beszédtémákat, ízlést, érzékenységet, egyszóval megismerik egymást. 
 
Ilyenkor derül ki, hogy az összetartozást nem mindig törvények fejezik 
ki a legjobban, tehát a vonzerő nem biztos, hogy egyenes arányban van a 
molekulák számával. 
 
Vannak szerelmek és összetartozások, amelyek, ha nem zavarják, talán 
holtig is eltarthatnak, sőt erősödhetnek, mélyülhetnek idővel, viszont a 
megrázkódtatásokat nem bírják ki. 
 
 
Ezek után megérkeztünk az utolsó állomásra: az igazi nő -höz. Ahhoz, 
hogy valaki jóban, rosszban kitartson szerető hűséggel a másik mellett 
– az előző megállóban leírtaknál – több kell. Azért sikerül olyan kevés 
házasság, mert az emberek ezt nem tudják, nem gondolnak vele, vagy 
nem ismerik önmagukat és egymást eléggé. 
 
Van valami, ami sok-sok nehézségen keresztül átsegíti az összetartozó 
párokat, amikor két egymás felé induló ember megtalálja a másikat, és a- 
mikor  megszűnik az emberi lét legnagyobb szenvedése, a magányosság, 
és ez a valami: a megértés. Amennyiben ez a megértés kölcsönös, akkor 
elég egy egész életre. 
 
 
A mai nő élete nem sokat változott Éva anyánk óta: gyümölcsnapot tart, 
kacérkodik a bűnnel és unja magát a paradicsomban. 
 

 5 



-i!!emalav wentevökle tnednim i!!em wőn a "oh ,gem wa' wujlodnoG 
i%evlüröq +ema ,erökgél a za wengéssevdeq a sé jáb a :nebékedré wnü 
,wütezeke"i naltadaka% ,nebőgevel a llá% wunátu +ema ,talli za ,tekő 
nabrosóslotu men sé ,wnüttőle wanazzoktatum nebkení% jú gidnim "oh 
"oh ,wanlábórpgem tnedniM .wanzorágusiq te+ema ,gássomortkele za 

.tréévdeq ifréf a menah ,winétröt trékené"e men ze sé ,wanassara tsé%tet 
 

-éq ta%%oh wáró ,togásórpa imalav inlorásáv wanajdala%el "oh ,zohhA 
-láv avgo+osoM .evzén ebröküt a nűrűs ,wenzötlötá rö%bböt ,wendőlü% 
,sétsefjah ,sétíneletrő% a luádlép tnim ,tekesédevne% na+o za wájlal 

-telehel ,nabkazáhní% ttötűf lój a wenlü nabádnub geleM .sépétködlöme% 
-lé%eb meN .nabóh a lessétevgemlálah wanráj nabgárdana!sirah !okév 

.lórkabál tlesérpe%%ö ttozamlakla nabáníQ a sé lőrőzűf a ev 
 

.togáliv a witípé%gem le++ema ,e%ér a wan=árav a wanna dnim ,dnim zE 
 

ű!!öq erénelle wüsédekse+étjer nednim sigém ,i!!emalav +étjer őlÉ 
a navgem wenki"ednim ,zobodre%ké za tnim ,wona+O .wutjar intáltá 

togássonohtto nötgör ,wenlüreq ávohráb wika ,wőn wannaV .a'luq agam 
wenetnelej arámá% ttetevikmá% a wosám gíma ,lüröq wugam wenetmeret 

,nabgá%ro negedi tedlöf iazah akbarad "e 
 

a ,ólláú%%ob a ,őnsőh a :wosupít bbőzöbnölükgel a wenlüse"e nebkőn A 
!o%%a őrötgássazáh a ,őnsunátirama% samlagri za sé ejőtleklef wa"áv 

a ,se+édevne% a ,neltemréme% nesőlne"é% a ,neltetehtílezökgem a sé 
.neltetehtjelef a sé neltetehtígéleiq a ,neltetehlet%egne za ,gedih  

 
-otzib zE .bbávot ajda sé itíkörö nebiejnég a rám tsádokzamlakla za őn A 

bbeneletpékgel a le++ema ,togássamlagur a tza náma+of wütelé ajtís 
.tsádlogem bbojgel őtehel a wájlálatgem si nebtez+eh 

 
-de te+ema ,nav si na+o ttözöq miasátípallágem sotalo'paq lekkőn A 

,we%et é’’nikzöq te"e tsom lüzöq wezE .wattahsavlo men lohes ,ahos gid 
.si nabtalroka" a tza ajlábórpiq ,avlodnogtá "oh ,mozíb arósavlo za sé 

sé gésseiőn nav nebifréf nednim sé nebőn nednim "oh ,za gásólav A 
.sám sé sám nebiknednim letéte%%ö sokélazá% a nesete%émreT .gássaifréf 

Gondoljuk csak meg, hogy a nők mennyi mindent elkövetnek valamennyi- 
ünk érdekében: a báj és a kedvességnek az a légköre, amely körülveszi  
őket, az illat, amely utánuk száll a levegőben, szakadatlan igyekezetük, 
hogy mindig új színekben mutatkozzanak előttünk, és nem utolsósorban 
az elektromosság, amelyet kisugároznak. Mindent megpróbálnak, hogy 
tetszést arassanak, és ez nem egyénekért történik, hanem a férfi kedvéért. 
 
Ahhoz, hogy leszaladjanak vásárolni valami apróságot, órák hosszat ké- 
szülődnek, többször átöltöznek, sűrűn a tükörbe nézve. Mosolyogva vál- 
lalják az olyan szenvedéseket, mint például a szőrtelenítés, hajfestés, 
szemöldöktépés. Meleg bundában ülnek a jól fűtött színházakban, lehelet- 
vékony harisnyanadrágban járnak halálmegvetéssel a hóban. Nem beszél- 
ve a fűzőről és a Kínában alkalmazott összepréselt lábakról. 
 
Ez mind, mind annak a varázsnak a része, amellyel megszépítik a világot. 
 
Élő rejtély valamennyi, mégis minden rejtélyeskedésük ellenére könnyű 
átlátni rajtuk. Olyanok, mint az ékszerdoboz, mindegyiknek megvan a 
maga kulcsa. Vannak nők, akik bárhová kerülnek, rögtön otthonosságot 
teremtenek maguk körül, amíg mások a számkivetett számára jelentenek 
egy darabka hazai földet idegen országban, 
 
A nőkben egyesülnek a legkülönbözőbb típusok: a hősnő, a bosszúálló, a 
vágyak felkeltője és az irgalmas szamaritánusnő, a házasságtörő asszony 
és a megközelíthetetlen, a szégyenlősen szemérmetlen, a szenvedélyes, a 
 hideg, az engesztelhetetlen, a kielégíthetetlen és a felejthetetlen. 
 
A nő az alkalmazkodást már a génjeiben örökíti és adja tovább. Ez bizto- 
sítja életük folyamán azt a rugalmasságot, amellyel a legképtelenebb hely- 
zetben is megtalálják a lehető legjobb megoldást. 
 
A nőkkel kapcsolatos megállapításaim között  olyan is van, amelyet ed- 
dig soha, sehol nem olvashattak. Ezek közül most egyet közkinccsé teszek, 
és az olvasóra bízom, hogy átgondolva, kipróbálja azt a gyakorlatban is. 
A valóság az, hogy minden nőben és minden férfiben van nőiesség és 
férfiasság. Természetesen a százalékos összetétel mindenkiben más és más. 
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sé gésseiőn # 3334 nav nebőn a nebtese őlelefgeM .tádlép "e wnü"eV 
.gésseiőn # 33 sé gássaifréf # 3334 nav nebifréf a ,gássaifréf # 33 

tsám"e ití%égeiq gássaifréf a dnim ,gésseiőn a dnim nebtese za nebbE 
.%el sótrat ,tepere% wana%táj men wőze!ét sám ah ,talo'paq a táheT .ar- # 5 

 
,gássaifréf # 3333 sé gésseiőn # 34 nav nebőn a :tádlép wisám "e wnüzzéN 

gésseiőn a rokkE .gésseiőn # 33 sé gássaifréf # 3334 nav nebifréf a 
-sazáh ze tehtezev ávoh "oh ,őtehlezpéklE . # 3335 gássaifréf a sé # 334 

.lüleb nogás 
 
 

nesevre% zohknusámollá óslotu za sé ,tlüreq abó% si gássazáh a leviM 
-réf "e sé őn "e nabálatlÁ .si lőrre tó% téq-"e wetje "í ,wizotratázzoh 

lé%eb ifréf a rö%őle "oh ,inzemellej entehel "ú nedivör tátalo'paq if 
-dnim lügév sé ,ajtagllah ifréf a sé ,lé%eb őn a nátuza ,ajtagllah őn a sé 

gássazáh a si tnékbé"E .wájtagllah wodé%mo% a sé wenlé%eb netteq 
-iq "oh ,lórra evdőző" nav gem léf tékdnim lén+ema ,sédőzre% na+o 

-áh a lénkeze ,weletéviq wannav si tti nesete%émreT .láni' tetelzü őnűt 
-zúhel zehsédeksemlere% a "oh ,itnelej tegésőtehel a tza nápu' gássaz 

.teküjőpic a wájtah 
 

-godlob nav latlánozadnim ,melere% godlob nav sé gássazáh godlob naV 
tahpakgem nabroq nednim te+ema ,gésgeteb na+o ze s ,si melere% nalat 

tréze ,si egéssepéq sétjelef a ttotadagem wenrebme za "ohka~ .rebme za 
,se!évré za ibbótugel a wa' gidnim nabáglod telednergév sé melere% 

.tekőzőle za itísimmesgem +ema 
 

"ú sé ,teme!émetjű" siq ttotatumeb a eb mezejef lattalodnog a lezzE 
-bávot wandut inatíson%ah te+ema ,teteltö na+o enneb watlálat ah ,mezré 
-av timalav mettevökle ah sé ,abáih matrí men rám rokka ,náros wütelé ib 

,wnu"av werebme "oh ,za :mozú'úb lekkőzektevöq a rokka ,nelle ikal 
.!émlüröq őtíh!e si nabágam rám 

 
 

nabávah őtevgam .233334555567 ,a'araregÉ 
 

Vegyünk egy példát. Megfelelő esetben a nőben van 80 % nőiesség és 
20 % férfiasság, a férfiben van 80 % férfiasság és 20 % nőiesség. Ebben 
az esetben mind a nőiesség, mind a férfiasság kiegészíti egymást 100 % -ra. 
Tehát a kapcsolat, ha más tényezők nem játszanak szerepet, tartós lesz. 
 
Nézzünk egy másik példát: a nőben van 60 % nőiesség és 40 % férfiasság, 
a férfiben van 90 % férfiasság és 10 % nőiesség. Ekkor a nőiesség 70 % 
és a férfiasság 130 % . Elképzelhető, hogy hová vezethet ez házasságon 
belül. 
 
 
Mivel a házasság is szóba került, és az utolsó állomásunkhoz szervesen  
hozzátartozik, így ejtek egy-két szót erről is. Általában egy nő és egy fér- 
fi kapcsolatát röviden úgy lehetne jellemezni, hogy először a férfi beszél 
és a nő hallgatja, azután a nő beszél, és a férfi hallgatja, és végül mind- 
ketten beszélnek és a szomszédok hallgatják. Egyébként is a házasság 
olyan szerződés, amelynél mindkét fél meg van győződve arról, hogy ki- 
tűnő üzletet csinál. Természetesen itt is vannak kivételek, ezeknél a há- 
zasság csupán azt a lehetőséget jelenti, hogy a szerelmeskedéshez lehúz- 
hatják a cipőjüket. 
 
Van boldog házasság és van boldog szerelem, mindazonáltal van boldog- 
talan szerelem is, s ez olyan betegség, amelyet minden korban megkaphat 
az ember. Csakhogy az embernek megadatott a felejtés képessége is, ezért 
szerelem és végrendelet dolgában mindig csak a legutóbbi az érvényes, a- 
mely megsemmisíti az előzőket. 
 
Ezzel a gondolattal fejezem be a bemutatott kis gyűjteményemet, és úgy 
érzem, ha találtak benne olyan ötletet, amelyet hasznosítani tudnak továb- 
bi életük során, akkor már nem írtam hiába, és ha elkövettem valamit va- 
laki ellen, akkor a következőkkel búcsúzom: az, hogy emberek vagyunk, 
már magában is enyhítő körülmény. 
 
 
Égeraracsa, 1995. magvető havában 
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Melléklet 
 

telkélleM 



 sepéq men nebételé %ége ika ,naVy 
 Yzo!ámlunat tima ,tza ingoflef 
namfoH .B 

 
 
 
 

 irti' 
 ia%anap "E 
 %amaq 

 
 
 

YXwenkere" a za ójy :wo"av né wodni zA 
.wentere% mielü% _ wanraka ,wenzepéQ 

 
;né djam rokka we"el ,wettehel men wő aH 

.néret vle! ,trops ,enez tza motahtatumgeM 
 

;motahzokatnobiq ,nav megésőteheL 
.mojab _ tacut "e őtteqnezit _ 'nin "oH 

 
;wizektniré dnim sé ,nav !ámodut wos-woS 

.wi"ednim ajda tze ,rökótál selé% lleQ 
 

;wenéntere% tim "oh ,wájdut men ,me%ih tzA 
.wenénlümérgem táh ,...mánláv ánna+o aH 

 
;őtehsévár imráb ,pal at%it meklel A 

Xődidaba% a lleq :wo"av were" '%ih eD 
 
 
 

nabávah terégí .1111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  „Van, aki egész életében nem képes 
    felfogni azt, amit tanulmányoz ” 
         B. Hofman 
 
 
 
 
  csitri 
Egy        panaszai 
 kamasz 
 
 
 
Az indok én vagyok:  „jó az a gyereknek!” 
Képeznek, akarnak – szüleim szeretnek. 
 
Ha ők nem lehettek, legyek akkor majd én; 
Megmutathatom azt zene, sport, nyelv terén. 
 
Lehetőségem van, kibontakozhatom; 
Hogy nincs – tizenkettő egy tucat – bajom. 
 
Sok-sok tudomány van, és mind érintkezik; 
Kell széles látókör, ezt adja mindegyik. 
 
Azt hiszem, nem tudják, hogy mit szeretnének; 
Ha olyanná válnám..., hát megrémülnének. 
 
A lelkem tiszta lap, bármi rávéshető; 
De hisz' gyerek vagyok: kell a szabadidő! 
 
 
 
Égeraracsa, 1999. május 5. 
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 :ludav meltémsi ,nepé% meltémsI 
 ludjas ,witügem temeví% a ah 

 
 
 
 

a%anap a!a so!ál "E 
 
 
 

Xtle%érem tim !ál a ,dlezpéQ 

.tlle"é% men wa' innemadO 

,etré no"an ?+o navadO 

.etrékgem si tézeq a géM 

,ttelleq le trem ,ázzoh tnemlE 

:ttedzekiken "oh ,tehel "ú S 

,%raka gem ah ,lájdosazáHy 

YX%raka le ah ,megne le "éV 

,gém metré men tne"é% ne+I 

Xgéstnem erre %el men sé 'niN 
 
 
 

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ismétlem szépen, ismétlem vadul: 
     ha a szívemet megütik, sajdul 
 
 
 
 
Egy lányos anya panasza 
 
 
 
Képzeld, a lány mit merészelt! 

Odamenni csak nem szégyellt. 

Odavan oly' nagyon érte, 

Még a kezét is megkérte. 

Elment hozzá, mert el kellett, 

S úgy lehet, hogy nekikezdett: 

„Házasodjál, ha meg akarsz, 

Végy el engem, ha el akarsz!” 

Ilyen szégyent nem értem még, 

Nincs és nem lesz erre mentség! 
 
 
 
Kispest, 2004. április 15. 
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 wangásújfi za ajtlitgem tne%lá zA 
 ttetevökle nabároq lataif tima ,tzadnim 

 
 
 
 

memlere% őslE 
 
 
 

,tnotraq gév "e mattálgeM 
;avrava'eleb tlov !ál 

,ttőn mezeklab téq erre%"E 
.atradah téven a má% 

 
,sájotak+up tnim ,tlov sőlpe° 

;agizu! ,segevüme% 
,ettet éppé% melere% A 

.armomá% sibbálagel 
 

, _ a/ukilup tnim _ matlohoL 
;anátu ,massahtál "oh 

matgaraf sé matrí tesreV 
.arkáfkküb a tekeví% 

 
mettötlökle temeznépbe` 
,argásjú sení% wos-wos 

tiepékcra we%éní% treM 
.arámá% a iq matgáv 

 
,matgof tézeq nabizom A 
;rév a tlobod nebmelüf 

,te"ehtrélleG anlov matdroH 
.rékgem arra ő tto ah 

 
,tsálunat a matloga!aH 
;tlüsetré mápa lőr+em? 

,tlekenefle ,tágam atgoF 
.tlűhiq "í moságobol s 

 
 
 

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Az álszent megtiltja az ifjúságnak 
        mindazt, amit fiatal korában elkövetett 
 
 
 
 
Első szerelmem 
 
 
 
Megláttam egy vég kartont, 
lány volt belecsavarva; 
Egyszerre két balkezem nőtt, 
szám a nevét hadarta. 
 
Szeplős volt, mint pulykatojás, 
szemüveges, nyuziga; 
A szerelem széppé tette, 
legalábbis számomra. 
 
Loholtam – mint pulikutya – , 
hogy láthassam, utána; 
Verset írtam és faragtam 
szíveket a bükkfákra. 
 
Zsebpénzemet elköltöttem 
sok-sok színes újságra, 
Mert színészek arcképeit  
vágtam ki a számára. 
 
A moziban kezét fogtam, 
fülemben dobolt a vér; 
Hordtam volna Gellérthegyet, 
ha ott ő arra megkér. 
 
Hanyagoltam a tanulást, 
'melyről apám értesült; 
Fogta magát, elfenekelt, 
s lobogásom így kihűlt. 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. május 16. 
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 ,gitsepan lőtlegger sakaq a itedriH 
 witatzálagem rebme +éveq a "oh 

 
 
 
 

evzén ermierévőN 
 
 
 

,a!ál bbesevdekgel má!asedé za wo"av nÉ 
.avllá matdaram "ú ,mattollahgem tze rokimA 

,attahdnom lóbáfért ,molodnog "ú ,si atdnom aH 
. ?abrokob "e melev nav si mogúh ,nav si ménéN 

 
,wnülégedlé loha ,nabá!araB ,ála arrA 

.wnürév a tjah gém trem ,wnülégteven ,wnulágdala° 
,momlá za si sení% ,teke!égel a né mezéN 

.mogáliv a melé :metehetgem ,gém wo"av !áL 
 

,nenni mözötlökle ,we"em zehjréf rokimalaV 
XnetsI za tígesgem _ lammaru za _ "oh ,melémeR 

: ?abgáliv a ?ebbe vén!o%%a jú argidda %eL 
Xajráp daka si men ,annailuJ énikalaV 

 
 
 

 nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Hirdeti a kakas reggeltől napestig, 
     hogy a kevély ember megaláztatik 
 
 
 
 
Nővéreimre nézve 
 
 
 
Én vagyok az édesanyám legkedvesebb lánya, 
Amikor ezt meghallottam, úgy maradtam állva. 
Ha mondta is, úgy gondolom, tréfából mondhatta, 
Néném is van, húgom is van velem egy bokorba' . 
 
Arra alá, Baranyában, ahol éldegélünk, 
Szaladgálunk, nevetgélünk, mert még hajt a vérünk. 
Nézem én a legényeket, színes is az álmom, 
Lány vagyok még, megtehetem: élem a világom. 
 
Valamikor férjhez megyek, elköltözöm innen, 
Remélem, hogy – az urammal – megsegít az Isten! 
Lesz addigra új asszonynév ebbe' a világba' : 
Valakiné Julianna, nem is akad párja! 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. július 1. 
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wen+ema ,sédőzre% na+o gássazáh A 
 wüjremsi tájótírob a wa' 

 
 
 
 

gássazáh bbojgel A 
(eksőlev) 

 
 
 

.aktir negi gássazáh óJ 

lótmagam tsom molurálE 

.aktit a im wenne "oh ,tza 

:te"ü lőbbe woláni' meN 

loh? ,gássazáh a za bbojgeL 

.teküs jréf a ,wav !o%%a za 
 
 
 

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        A házasság olyan szerződés, amelynek 
        csak a borítóját ismerjük 
 
 
 
 
A legjobb házasság 
(velőske) 
 
 
 
Jó házasság igen ritka. 

Elárulom most magamtól 

azt, hogy ennek mi a titka. 

Nem csinálok ebből ügyet: 

Legjobb az a házasság, 'hol 

az asszony vak, a férj süket. 
 
 
 
Kispest, 2000. április 12. 
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 Xtemen iőn a iremsi men nÖ _y 
 YXmeremsi tnegi iőn a wa' né ,nabólaV _ 
se"irF itniraQ 

 
 
 
 

x sözöq a loH 
 
 
 

,wetré men tim? ,imalav naV 
;welél téq sé tset téq ,jaf "E 

:tehel na"oh sigém rokkA 
.telef wisám a wüjtré meN 

 
,wnudut ttü"e sika' inlÉ 

;wnu"áv a "e trem ,si trézA 
,sám +ema ,nát sárávle zA 

.sát%ogemaknum a sám sÉ 
 

:wizöbnölüq si wnusátáL 
;wisám a -ő' s űrökselé° 

:őrétle si wnüdé%eb A 
.őrötarléc sé őge'eF 

 
,talo'paq "av melezré zA 

;tah +ema ,"áv imlatah "aV 
:sám si wnusádózokéjáT 

.%ádav tto s ,tti ttozotálroQ 
 

nabgássazáh a léf wi"E 
,ajda tágam leggéssejleT 

:da si wisám a timalaV 
.tazodlá za gésnelteggüF 

 
,akigol sé vré ó% a ttI 

;ajtuf men rám ersézré mÁ 
.melezré za rú bbo"an ttO 
XneltetehtrÉ xsözöq a loH 

 
 
 

nabávah molá .711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 

 „– Ön nem ismeri a női nemet! 
  – Valóban, én csak a női igent ismerem!” 
           Karinthy Frigyes 
 
 
 
 
Hol a közös ? 
 
 
 
Van valami, 'mit nem értek, 
Egy faj, két test és két lélek; 
Akkor mégis hogyan lehet: 
Nem értjük a másik felet. 
 
Élni csakis együtt tudunk, 
Azért is, mert egy a vágyunk; 
Az elvárás tán, amely más, 
És más a munkamegosztás. 
 
Látásunk is különbözik: 
Széleskörű s cső- a másik; 
A beszédünk is eltérő: 
Fecsegő és célratörő. 
 
Az érzelem vagy kapcsolat, 
Vagy hatalmi vágy, amely hat; 
Tájékozódásunk is más: 
Korlátozott itt, s ott vadász. 
 
Egyik fél a házasságban 
Teljességgel magát adja, 
Valamit a másik is ad: 
Függetlenség az áldozat. 
 
Itt a szó érv és logika, 
Ám érzésre már nem futja; 
Ott nagyobb úr az érzelem. 
Hol a közös? Érthetetlen! 
 
 
 
Kispest, 2000. december 22. 
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 .meltéQ xgö%moráh sonálatlÁ 
 xmesgém "av ,úladlo őlne"E 
 melév wanúrá% őlne"e nÉ 

 
 
 
 

gö%moráh imlere° 
(eksőlev) 

 
 
 

.őn "e nav sé ifréf "e naV 

,nelteremsi widamrah A 

.őtelli za űmenimráb 

:ój indut gém anlov tza wa~ 

nebgö%moráh imlere% E 

xógoftá za wüjőki+em 
 
 
 

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Általános háromszög? Kétlem. 
         Egyenlő oldalú, vagy mégsem? 
         Én egyenlő szárúnak vélem 
 
 
 
 
Szerelmi háromszög 
(velőske) 
 
 
 
Van egy férfi és van egy nő. 

A harmadik ismeretlen, 

bárminemű az illető. 

Csak azt volna még tudni jó: 

E szerelmi háromszögben 

melyikőjük az átfogó? 
 
 
 
Kispest, 2004. december 18. 
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