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Az Idegen Szavak Szótárában a 
tupíroz címszó alatt, ez áll: „ 1. 
hajat felborzol: felfésül, hogy 
dúsabbnak lássék 2. gépkávét 
felgőzöl”. Hosszú évtizedek 
távolából is jó érzésekkel gon-
dolok a hajszobrászok mûvészi 
kivitelû hajkoronáira, amelyek-
kel megörvendeztették a fiata-
labbnak látszani akaró hölgye-
ket. A gépkávé felgőzölése ezút-
tal nem témánk.

Bevallom, nekem nagyon is 
tetszettek a feltupírozott haj-
koronák. Akkoriban eszembe 
sem jutott, hogy itt, ebben a 
mûveletben is a sanyarú valóság 
eltakarása a cél. Pedig ez már a 
múlt század ötvenes-hatvanas 
éveiben – ahogyan mondani 
szokták – „benne volt a levegő-
ben”. És nem csak ott, hanem 
az egész politikai, gazdasági, 
társadalmi életben. Ami ezeket 
a tupírozásokat illeti, példákat 
nem sorolok, hiszen tízmillió 
polgártársam a tanú rá, hogy 
mily szép tervek készültek pél-
dául az autópályák kiépítésére, 
az ismétlődő árvizek megfékezé-
sére, az oktatásügy, az egészség-
ügy rendbetételére, a munkanél-
küliség végleges felszámolására. 
Sajnos, a szép tervek feltupíro-
zottak voltak. A tupírozás, úgy 
viselkedik, mint a járvány!

Mit is mondhatnék? 
A tupírozás készsége s ennek 
gyakorlata belekerült nyel-
vünkbe, és közbeszédünkbe. 
Csakhogy ellenkező előjellel. 
Nyelvünk tömörségének felol-
dására, „felborzolására” – hogy 
többnek lássék –, semmi szük-
ség nem volt. Amit a tupírozás 
nyelvünkben végbevitt károsí-

tással járt és jár. Mikor és mivel 
kezdődött nyelvünk tupírozása? 
A nyelvrontók abból a tényből 
indultak ki, hogy a magyar nyelv 
– a latin mellett – a világ egyik 
legtömörebb nyelve. Ez nyelvta-
ni felépítettségéből következik. 

 Amit a német, az angol 
három szóval ír le, azt a magyar 
rendszerint egyetlen szóval feje-
zi ki. Magam is tapasztaltam ezt 
a tényt 1996-ban. A magyarfajta 
kutyák ezeréves, valamint a 
kutyások egyesületének száz-
éves történetéről könyvet írtam, 
amit németre és angolra lefordí-
tottak, egyetlen könyvvé formál-
va. A háromnyelvû könyv ábrák-
kal, képekkel tarkítva jelent meg 
úgy, hogy a könyv lapjainak 
felső harmadában magyarul, a 
középen németül, alsó harma-
dában pedig angolul volt olvas-
ható. Szerkesztéskor kiderült: 
legrövidebb szöveg a magyar. 
Hosszúságban megnyújtotta 
ezt a német, az angol pedig 
még ezen is túltett. A magyar 
szöveget tehát sok képpel kel-
lett díszíteni, nyújtani, majd a 
német szövegrészekbe is beke-
rült néhány, hogy utolérje az 
angol hosszúságát. Amit itt 
felemlegettem, csupán példa 
nyelvünk tömörségére. Lássunk 
most néhány példát nyelvünk 
tupírozására is. 

 Embertársaink a közbeszéd-
ben egy idő óta nem valakinek 
vagy valakihez – például a ható-
ságnak, a hatósághoz – írnak 
leveleket, hanem a hatóság 
„felé.” Hajdani magyar tanárom 

szavai jutnak erről eszembe. 
Aki valami felé indul – mondta 
– nem bizonyos, hogy oda is ér. 
Nyelvészeink egybehangzóan 
mondják, hogy nyelvünk tisz-
taságán egyként rontott a ger-
manizmus és a ruszticizmus. 
Mélységében ehhez nem értek, 
de bizonyos, hogy állításuknak 
igazságtartalma van. További 
példák: három gyakori időha-
tározó szavunk is megfertőző-
dött. Ezek a szavak: idén, tavaly, 
jövőre. Feltupírozva, így hallom 
vissza őket: „Az idei évben a 
Balatonhoz megyünk nyaralni.” 
Vagy „A tavalyi esztendőben 
munkanélküli lett a férjem.” 
Ráduplázva: „A jövő esztendő-
ben az idei évtől eltérően, taka-
rékoskodni fogunk.”

 Figyeljenek csak oda, ha 
akármelyik tévécsatorna, vagy 
rádióadó híreit hallgatják, nézik, 
tele vannak dagályos mondatok-
kal, tekervényes szófûzésekkel. 
Gyakran megjelenik mindenféle 
közleményben is a tupírozott 
kifejezéseknek ez a „csúcsa”, 
amikor egy kezdési időpontot 
így fejeznek ki: „A koncert kez-
detére tizenkilenc óra magas-
ságában kerül sor.” Ahelyett, 
hogy: „A koncert tizenkilenc 
órakor kezdődik. 

 Ezektől függetlenül nyelvünk 
továbbra is tömör, kifejezései-
ben gazdag marad. Ám mi, akik 
használjuk, odafigyelve válogas-
suk meg szavainkat. Ne röstell-
jünk kijavítani másokat sem, ha 
úgy véljük, hibáznak. És, ne 
időben, hanem helyesen, idejé-
ben figyelmeztessük őket, hol és 
miben vétették el szavukat.

  Bíró András

Tupírozások

Két nő. Két reflektorfényben 
lévő hölgy. Nagyon különbö-
zőek és nagyon népszerűek, 
még ha ilyen-olyan erők pró-
bálnak is néha „kavarni” körü-
löttük, de erről majd később.

Kezdjük Melindával. Szíj 
Melinda az ötödik, Megasztár 
nevű énekes vetélkedésen 
robbantott. Pontosabban: 
berobbant a köztudatba. Úgy 
énekelt, hogy attól nemcsak 
a közönség, a hallgatóság, 
hanem a zsűri és a „szakma” 
is valósággal megdermedt. 
Előbbi a hang, az énekesi tel-
jesítmény hatására, a szakér-
tők pedig a sajátos, „anticeleb” 
megjelenés és viselkedés 
miatt. A közönség lelkesedett, 
a „szakma” azonban kiutálta a 
versenyből. A média hisztériá-
ra, gyűlölködésre mindig kap-
ható képviselői tették, amit 
ilyenkor szoktak: „Az esetlen 
díva nehezen fogadja el, hogy 
nem állhat úgy közönség elé, 
mintha most kelt volna ki az 
ágyból”. Aztán: „A Megasztár 
5 esetlenül topogó énekesnő-
jéről lehámozták az agyonvi-
selt kék kardigánt, és az avítt 
dzsörzé nadrág helyett fekete 
bőrszerkóba bújtatták” – és 
így tovább. Aztán előkerült a 
talán legsúlyosabb érv: egy 
egyszerűen öltöző, viselkedő 
és beszélő negyvenegy éves 
asszony, akinek még gyereke 
is van, ráadásul kettő (!), miért 
akar, hogy mer énekelni? 

Katalinnal más a helyzet, 
még ha van is köztük hasonló-
ság. Wolf Katalin édesapját van 
szerencsém régóta ismerni, 
jól képzett, tehetséges „zenei 
ember”, Erkel Ferenc-díjas 
zeneszerző, a hangszereléstől 
a zongorajátékig sok minden-
hez ért. Katalin így szaksze-
rű zenei képzést hozott már 
otthonról, elvégezte a főisko-
lát is szolfézs-karvezető sza-
kon, több zenekarral énekelt, 
majd az X-faktor tehetségku-
tatón hatodik helyezést ért 

el. Kedves jelenség, ízléses 
előadásmód jellemzi, a vetél-
kedést követően csakhamar 
népszerűségre tett szert, és 
képviselhette Magyarországot 
az Eurovíziós Dalversenyen, 
ahol a döntőben egy fura tele-
fonos szavazást követően 22. 
lett. Elemezhetnénk az oko-
kat, hogy miért nem kapott 
jobb helyezést – lényegesebb 
azonban, hogy itt is megjelent 
a „szakma”. Hasonló színvo-
nalon, a médiának nagyjából 
ugyanazon a részén, mint 
Melinda esetében. A különbség 
annyi, hogy Katalinnál ez a 
jól körülhatárolható társaság 
már a politikát is belekeverte, 
megállapítván: Magyarország 
jelenlegi kormányát utálja 
Európa annyira, hogy emiatt 
nem szavaztak ránk, ezért 
adtak kevés pontot a mi 
dalunkra, a mi énekesnőnk-
nek. „Leamortizáltuk magun-
kat a külföld előtt” – állapítja 
meg sajátos nyelvi fordulattal 
az egyik, ilyesmire mindig 
kapható hetilap (mintha létez-
ne „felamortizálás” is). A dal, 
meg annak előadása is pocsék 
volt, írja a továbbiakban a jól 
felismerhető szándékú szerző, 
hozzátéve azonban, hogy a 
hatalmas kudarcról legkevés-
bé a produkció tehet. A felelős 
a magyar vezetés, amely az 
országról a külföld számára 
ilyen ellenszenves képet ala-
kított ki. Aztán Katalinnál is 
bevetették az „adut”: kétgye-
rekes anyuka lévén mit ugrál 
a színpadon? Miért nem megy 
onnan?

Melindát és Katalint egyelő-
re nem viselték meg túlzottan 
a körülöttük zajló, a jelenle-
gi magyar valóságra jellemző 
események. Továbbra is éne-
kelnek. 

A szerkesztõ jegyzete

Melinda és Katalin

Május végén, amikor a termé-
szet a legszebb arcát mutatja, 
akkor tartják a tavaszi szőlővi-
rág ünnepet. Ilyenkor a borter-
melők az eredményes évjárat 
érdekében kérik az égiek segít-
ségét. A kikelet ünnepe egyben 
a pünkösd köré csoportosítható 
egyházi ünnep is: tavasszal a 
metszések után a szőlőáldással 
kezdődnek meg a munkák.

A harmadik ófalusi Szőlővi-
rág Ünnep és Nemzetiségi Fesz-
tiválon az Érden élő nemzetisé-
gek, köztük a székelyek, a bol-
gárok, a németek, a lengyelek 
mutatták be sajátos népi táncai-
kat és énekeiket. A programban 
elsőként Hudák Mihály, az 

Érdi Pincetulajdonosok Egye-
sületének elnöke mondott nyitó-
beszédet, majd egy órától nem-
zetiségi tánccsoportok és ének-
karok mutatkoztak be a Termál 
Hotel előtt felállított színpadon. 
A tavalyi borús, esős idő után 
idén jót tett a rendezvénynek a 
ragyogó napsütés.

A nemzetiségek felvonulása 
délután kettő órakor, ruszin 
zenekari kísérettel indult a pin-
cesorig. A gyönyörû népvise-
letbe öltözött lányok és fiúk, 
nők és férfiak díszmenete szép 
látványt nyújtott. Minden nép-
csoport egy-egy pince előtt 
kapott helyet, ahol gasztro-
nómiai bemutatóval, nemzeti 
italokkal és ételekkel várták a 
vendégeket. A látogatók meg-

ismerkedhettek az egyes nép-
csoportok hagyományaival és 
népszokásaival is. A helybeliek 
és a pincetulajdonosok borkós-
tolót tartottak.

Három órakor Hudák Mihály 
elnök ünnepi köszöntőjét öku-
menikus szertartás követte. 
A Szőlőhegyet, a termelőket és 
a helyi lakosságot ortodox pap 
áldotta meg. A borgazdák a mai 
napig nagy jelentőséget tulajdo-
nítanak az áldásnak. Tavasszal 
a termés minőségét és mennyi-
ségét meghatározó virágokért 
ünnepelnek szőlőáldással.

Délután tánc- és ének-
csoportok mutatkoztak be a 
pincesor közepénél felállított 
színpadon. A mûsor során 
a nézők ízelítőt kaphattak a 
városban élő nemzetiségek 

Szõlõvirág Ünnep  
és Nemzetiségi Fesztivál
Május 21-én harmadik alkalommal rendeztek Szõlõvirág Ünnep és Nemzetiségi 
Fesztivált az ófalusi pincesoron. A szervezõk, az Érdi Pincetulajdonosok Egyesülete 
és a nemzetiségi önkormányzatok meghívására a városban élõ nemzetiségek 
mutatták be táncaikat, zenéjüket, népviseleteiket és gasztronómiájukat.

(többek között a rácok, bol-
gárok, németek, lengyelek, 
szerbek) tánc-, és zenehagyo-
mányainak magával ragadó 
világából. A Pincetulajdonosok 
Tánccsoportjának nyitó táncát 
a fesztivál visszatérő szerep-
lői és új együttesek követték. 
Színpadra lépett – többek 
között – a Hajtóka Egyesület, 
Kóka Rozália és a Bukovinai 
Székely Népdalkör, továbbá a 
Rozmaring német nemzetiségi 
énekkar is. Az ünnep fővédnö-
ke a Kárpátia ruszin néptánc-
együttes volt. A rendezvény 
zárásaként ruszin táncház 
várta a szórakozni vágyókat. 

Aki kilátogatott a fesztivál-
ra, italkülönlegességeket és 
bográcsban főtt finomabbnál 
finomabb ételeket kóstolha-
tott. Különösen nagy sikert 
arattak a sajtcsemegék, a juh-
túrós köleskrémes kenyér és 
a köleses sör. A szervezők, 
az Érdi Pincetulajdonosok 
Egyesülete és a nemzetisé-
gi önkormányzatok minden 
korosztály számára kínáltak 
programokat. Az ünnepet 
népi kirakodóvásár tette tel-
jessé, ahol egyedi gyöngyék-
szereket, kerámiákat és fafa-
ragványokat lehetett vásárol-
ni. A gyermekeket kézmûves 
sarok, arcfestés és aszfaltrajz-
verseny várta.

Érden ma is jó barátságban 
élnek a nemzetiségek egymás-
sal. A fesztiválra látogató vendé-
gek megismerkedhettek a város 
egyedi sokszínûségével. Az ófa-
lusi Szőlővirág Ünnep komoly 
közösségformáló és -megtartó 
erejét bizonyítja, hogy a fesz-
tivál évről évre nagyobb 
népszerûségnek örvend.

 Kovács Renáta

A menetben felvonultak az érdi nemzetiségek, népviseletben
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Tánccsoportok is bemutatkoztak a Termál fürdõ elõtt felállított színpadon

Kóka Rozália és a Bukovinai Székely Népdalkör

A látogatók a sátrak árnyékában élvezhették az elõadást


