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IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

FEHÉR JUH, FEKETE JUH 2.0

TURIZMÓK: És mondja, ezek 
a juhok sok gyapjút adnak?

BERSZÁN: Há a fehérek igen.
TURIZMÓK: És a feketék?
BERSZÁN: Há ejszen azok es.
TURIZMÓK: S adnak tejet is?
BERSZÁN: Há a fehérek sokat.
TURIZMÓK: És a feketék?
BERSZÁN: Há ejszen azok es.
TURIZMÓK: De akkor mi a 

különbség a fehérek és a feketék 
között, a színüket leszámítva?

BERSZÁN: Há az, hogy a fehé-
rek mind az enyimek.

TURIZMÓK: És a feketék?
BERSZÁN: Há ejszen azok es.

FELÜL

ORVOS: Tata, mit cepel abban 
az üvegben?

BÁCSI: Há csak egy csepp pá-
linkát, doktor úr.

ORVOS: Nem megaszontam ma-
gának, hogy több pálinkát ne igyék?

BÁCSI: Há ez a többnél ejszen 
kevesebb, s a fele úgyes az én 
drága komámé.

ORVOS: Értem. Akkor most 
szépen öntse ki a maga részit!

BÁCSI: Azt nem lehet, doktor 
úr, met a komáé van felül.

GALYHÓ ÉS GEREBEN

ATYAFI: Hol a galyhó, fi am?
A FIA: A gereben mellett, 

édesapám.
ATYAFI: És a gereben hol van, 

fi am?
FIÚ: Há a galyhó mellett.
ATYAFI: Há a galyhó s a gere-

ben hol van, az anyád fi skusát?!
FIÚ: Há ejszen egymás mel-

lett, édesapám.

HONNAN NYÚLTÁK
A JENKIK A WAKEFIELDET

A székely összeveszik az asszon-
nal. Kifordul a házból és elmegy. 
Húsz év múlva visszalődörög.

– Hol voltál? – így az asszon.
– Künn!
Megjegyzés: Nathaniel Hawt-

horne (1804–1864) amerikai író 
erre a székely góbéságra épí-
tette Wakefi eld című, 1835-ben 
írt novelláját. Egy szép napon 
Wakefi eld kilép az otthonából, 
titokban kibérel egy házat a 
szomszéd utcában, és két évtize-
den keresztül fi gyeli a feleségét, 
majd – mintha mi sem történt 
volna – hazamegy.

Nálunk egy rövid vicc volt, a 

szófosó jenki egy egész novellát 
írt belőle. Így infl álják kulturá-
lis értékeinket.

A KUTYA MÁSIK FELE

Perelik a székelyt, amiért vas-
villával ledöfte a szeredai vagány 
pitbullját.

BÍRÓ: Miért nem próbálta 
előbb a villa másik felével?

SZÉKELY: Azétt, met a kutya 
sem a seggivel acsarkodott.

APA CSAK EGY VAN

– Hogy beszélsz te apáddal? 
Annak idején én nem mertem 
volna visszanyelvelni az apám-
nak.

– Vót es magának apja…
– Há tudd meg hogy vót, s kü-

lönb mint neked!

GOMBÁSZÁS UTÁN

– Hej, koma, de féltem én az 
erdőben, hogy lefog!

– Ugyan, komaasszony, már 
hogy fogtam volna le, hiszen vi-
zes volt a fű.

– Ejszen a nagy kendőt leterí-
tettem volna.
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Úgy képzeld el Emre, hazajött az 
unokám Magyarból az egyetem-
ről. Hát mit mondjak neked, egy 
olyan nadrág vót rajta, hogy azon 
fót s hasadás annyi, hogy ejszen 
csak a nadrágszíjú tartotta rajta. 
Mikor a nagyanja kiment, meg 
es kérdeztem. Mondom nekie, 
Zolika, te, aztán az a fehérnép 
legalább ügyess vót-e? Aszongya 
erre az unokám nagy elveressed-
ve, hogy mijen fehérnépről beszél 
maga, tata. Há mondom nekie, én 
ahogy a nadrágodot elnézem, úgy 
képzelem, hogy te ugye legényem-
ber vagy, s szerintem te ott Buda-
pesten valamijen menyecskéhez a 
kerten bémásztál, s addig-addig, 
hogy annak az ura hazajöhetett, s 
téged, hogy megfogni nem tudott, 
a kutyákot reád eresztette. S mon-
dom neki, még így es jó, hogy há-
listen valahogy megszabadultál, s 
ezt a nadrágot a kutyák szájából 
kiszerelted, s téged es nem martak 
essze, s nagyobb bajod nem esett. 
Na de erre aszongya a Zoltán, 
hogy ő semmiféle kerten bé nem 
mászott, s hogy azt a nadrágot ő 
úgy vette a bótban. Há mondom 
nekie, egyszer ott es jó szegénység 
lehet, hallgasd meg, hogy mán az 
ijen rongyokot es nem restellik az 
üzletbe a pócra kitenni s az embe-
reknek árulni, met én biztos tu-
dom, hogy a gumicsizmába még 
kapcarongynak sem tekerném a 
lábamra, met ejszen a lábujkám 
lefagyna, annyi lik van rajta. Na 
de erre mán semmit se szólott, 
csak elévett egy nagy mobilos te-
lefont, s kezdte rajta a gombokot 

nyomogatni, s vigyorgott neki, 
mint a picsa a bilinek. Aztán egy-
szer kérdem tölle, te Zoltán te, 
hát te nagyapádnak segíteni egy 
cseppet nem-e akarsz? Aszongya, 
dehogy nem. Na mondom, ak-
kor lépjél le a pincébe, egy veder 
pityókát válogass ki a malacok-
nak, s addig a kertbe hátralépek, 
vágok egy kas füvet a bárányok-
nak. Én a bárányokot megetet-
tem, de a gyermek sehunn nem 
vót. Megyek elé, s há ott ül a pince 
előtt a lépcsőn, s a telefon a kezibe. 
Mondom nekie, hát te mit csinálsz 
itt, Zoltán? Aszongya. Fel kellett 
jöjjön a pincéből, met nem volt jel. 
Há mondom, ott nem es lehetett, 
édes fi am, met ezt a pincét még 
szegény apám építette, hogy isten 
nyugtassa, s amióta én haszná-
lom, én oda jelt le nem hordtam, 
s ha valahonnan valamivel bé 
es került vóna eddig, a macskák 
biztos megfogták. Aszongya erre 
az unokám nekem, hogy tata, az 
új híreket látta-e? Mondom, én a 
híreket még nem láttam, de azt, 
hogy a disznyók úgy ordítanak, 
hogy mingyátt az istálló es essze-
dől, azt ha süket lennék es kéne 
halljam. Na aztán én az állatokot 
elrendeztem, s bémentünk enni. 
Az asszony sütött vérest, májast 
vett elé, kolbászt, egy jó puliszkát 
elénkbe tett, savanyókáposztát, s 
ettünk. Mondom egyszer az uno-
kámnak, Zoltán te, mondd meg 
nekem őszintén, te a kolbászt 
szereted-e? Aszongya, erőssen 
szeretem, tata. Na mondom, ak-
kor nézd meg a hírekben, valamit 

róla vagy a disznókról írnak-e, 
na de erre az asszony egyet ojant 
rúgott a lábamba, hogy a bokám 
majd eltörött, s aszongya, kác ki 
nye. Mondom nekie, te Vilma te, 
a macska bent sincs. Nincs, nincs, 
aszongya, de még béjöhet, s olyan 
szemekkel nézett reám, hogy 

mondom, ez a puliszkát mingyátt 
hezzámvágja. Nem szótam többet 
egy szót se. Aztán, hogy jól lakhat-
tunk, mondom az unokámnak, te 
Zoltán, aztán te ott az egyetemen 
mit es tanulsz? Aszongya erre, 
hogy ő szociológiát.

 Ammeg miféle, kérdém. 
Aszongya, az egy olyan tudo-
mány, amelyik a társadalmi 
problémákot, folyamatokot, vál-

tozásokot magyarázza. Ej, mon-
dom, te Zoltán, látom én es, mi 
folyik, ahhoz nem kell egyetemre 
járni, hogy az ember lássa, hogy 
amelyik nagy elvtárs vót, az most 
még nagyobb úr lett, s ami egy-
szer nem vót forró, s megtudták 
fogni, azt mind ellopták. S ők es 
magyarázzák, mondom, egész 
nap a televízióba, de annak sincs 
semmi értelme, met attól az 
igazság semmit se változik. De 
mondom, ha már te es erre ad-
tad a fejed, hogy ezt tanulod, hát 
töllem tanuljad, mondom, csak 
eppen arra kérlek, a tévébe aztán 
ne mondjad ezeket, met itt a kör-
nyéken münket sokan ismernek. 
Aztán ami csepp pénzem vót, a 
gyermeknek odaadtam, s eljöt-
tem ide hamar hezzád, a kocsmá-
ba, hogy a vénasszony es a pén-
zét, amit egész évbe dugdosott, 
hát tudja odaadni, met szeretem, 
met méges csak az én vérem. De 
tudod-e Emre, hogy nem vagyok 
jól belé. Met aki tanul, az ugye 
tud, aki dógozik, annak pénze 
van, de hogy ezzel a gyermekkel 
mi az isten lesz, azt megmondani 
nem tudom. Olyan es van, hogy 
éjjel megébredek s gondolkozom, 
hogy ha münk meghalunk, mi 
lesz ezekkel a gyermekekkel, ej-
szen éhen kell vesszenek.

 Ne búsuly semmit, aszongya 
Emre, az én unokám es olyan, 
hogy az es egész nap csak a tele-
font nyomogassa, s ha reaszólsz, 
hogy valamit tegyen arrébb, úgy 
néz reád, mint a lőtt medvére. 
Ne búsuly semmit, met láttam 

én a tévébe, hogy ijen telefonyos 
legény, mint a mienkek, még 
sok van. S hogy azok es, ugye, 
megélni nem tudnak, hát men-
nek Németországba, s a néme-
tek még örvendenek es nekik. 
Aszongyák, amejik soha sehol 
semmire a kezit rea nem tet-
te, s csak ül a földön egész nap, 
s egy váltás ruhája sincs, csak 
egy telefonja, annak es lakást 
adnak, mind itt a csáu világba a 
rend őröknek. S még azt es hal-
lottam, aszongya, hogy kétezer 
eurót es fi zetnek nekik, csak 
hogy valahová onnan nehogy 
elmenjenek, s valami munká-
nak nekiálljanak. Há mondom, 
komám, hallod-e, én megsérteni 
nem akarlak, de ezt nem hiszem, 
met látod-e, én mingyátt hetve-
néves elmúltam, de a büdös élet-
be soha semmit ingyen még nem 
kaptam. Nem, én se, aszongya 
Emre, de a tévében tényleg eztet 
mondták, s reménykedek, hátha 
igaz, s a münk unokáink es, ha 
oda kerülnek, legalább lesz aho-
va menjenek, s béállnak ők es a 
többi közi, met hát olyan, mint 
a másé, ejszen a miénk es van. 
S ha münk nem leszünk es, va-
lahogy megélnek. Aztán ahogy 
ezeket elbeszéltük, még egy fél 
pálinkát megillogattunk, s egy-
szer aszongya Emre, hallod-e 
Sándor? Immá gyere, menjünk 
el haza, met mingyátt az asszony 
a teheneket ide utánnam hajcsa, 
amennyi esze van. Jól van, mon-
dom, akkor menjünk. S azzal mi 
hazamentünk.

A NÉMETEK ÖRVENDENEK Muszka Sándor
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