
Izgalmas partizánharcba kezdett egyik 
kollégám a magyar nyelv védelmében. Előbb 
csak a maga szórakoztatására fotózgatta a 
különböző helyesírási bakikkal megalkotott 
feliratokat, majd gondolt egy nagyot, és fel-
töltötte ezeket a világhálóra. A Hejje Sírás 
névre keresztelt blog hamar népszerű lett, 
egyre többen töltenek fel fotókat nyelvta-
ni bukfencekről. Megtudhatjuk például, 
hogy az egyik étterem „báránflekent” kí-
nál, méghozzá „20 lejé”, vagy hogy „min-
den utas egy ingyenes gulyasba reszesedik 
Magyarorszag területen”, és még sok más 
izgalmas dolgot. Nem kell messze menni, a 
téma kimeríthetetlen. Termékismertetők-
ről, katalógusokról, köz- és uniós pénzek-
ből készített táblákról ordítanak a helyes-
írási hibák. Mert sokak szerint nem fontos 
a nyelvtan. Ha csempézni kell, csempézőt 

hívnak, ha bútor kell, akkor asztalost, ha a 
vízvezeték csepeg, akkor szerelőt, azonban 
keveseknek jut eszébe, hogy egy közszemlé-
re tervezett szöveget megnézessen legalább 
egy magyartanárral. Így esik, hogy hiába 
a csillogó-villogó étterem fehér abrosszal, a 
vendégek mégis a „báránfleken”-t jegyzik 
meg, a fotón röhög az egész baráti kör. 
Szóval ezek a „kis” bakik jelentik azt a kis-
kanál matériát a bili tartalmából, ami el-
ronthatja az egész fazék ételt, így fulladhat 
egy hibás „cegtabla” miatt komikumba egy 
vállalkozó többmilliárdos beruházása. A 
szép magyar nyelvünk védelméért indított 
küzdelemhez bárki csatlakozhat, feltölthe-
ti a „hejjességeket” az oldalra (hejje-siras.
blogspot.com). Talán a virtuális pellengér 
segít elejét venni szegény magyar nyelv ke-
rékbetörésének.
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Egyaránt számíthatunk nappali gomolyfelhőkép
ződésre, ma többórás, holnap pedig sok napsütéssel. 
Éjszaka általában derült lesz az ég, kisebb körzetek
ben azonban réteges felhőzet képződhet. 
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Az extra erős is túl gyenge kifejezés 
az Ausztráliában egy gilisztatenyésztő 
telep közelében termelt új chilifajtára: 

a termés annyira erős, hogy feldolgozásakor vé
dőfelszerelést kell viselniük a munkásoknak.

A chilit termesztő Marcel de Wit az Aust
ralian Geographic című lapnak elárulta a titkot: 
a növényeket a gilisztafarm elhasznált vizével 
öntözik.

„Egyszerűen kegyetlenül erős. Amikor fel
dolgoztuk az új módszerrel trágyázott termést, 
vegyvédelmi ruhát és kesztyűt kellett viselnünk. 
Aki nem viseli a felszerelést, annak a keze két 
órán át ég” – mondta el terméseiről de Wit, aki 
The Chili Factory néven Sydneytől 90 kilomé
terre üzemelteti családi vállalkozását.

A gilisztatenyésztő farmról elfolyó víz nö
vekedési hormonok és különleges baktériumok 
mellett kitint is tartalmaz. Ez utóbbi a rovarok 
páncélját alkotó anyag, amely többek között 
kozmetikumokban és gyógyszerekben szolgál 
keményítőként. Scovilleskála, azaz a csípős 

paprikafajták relatív kapszaicintartalmának mé
résére használatos mértékegység szerint de Wit 
chilije 1,4 millió egységet tartalmaz. A skála az 
„aktív”, vagyis csípő részek aránya alapján szám
szerűsíti az erőt. Az eddig ismert legerősebb 
Tabasco szósz is csupán harmincezer egységet 
tartalmaz. De Wit elmondása szerint már ké
relmezte, hogy termését a világ legerősebb chi
lijeként bejegyezzék a Guinness Világrekordok 
Könyvébe.

A fotót Martinaş Cristian, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.
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