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Bár 2020-ban a járványhelyzet 
miatt alig-alig működött a 

szerkesztőségi élet a Krónikánál, 
hiszen az év legnagyobb részében 
otthonról dolgoztak a munkatár-
sak, elírások, viccesre sikeredett, 
rosszul fogalmazott mondatok 
azért az online térben is születtek. 
Ezekből szedtünk össze egy cso-
korravalót. Íme 2020 aranyköpé-
sei. Jó szórakozást kívánunk!

„Az ellenkező póluson (...) Észor-
szágot és Lettországot találjuk.”

„A 3. oldalon lesz Jóska [vezércikk], 
mellette két prefektus, a hátán [= a 
4. oldalon] meg két medve...”

„szakképzelten munkások...”

„... történjen végre valami, ami tar-
tós »ékét« teremt a világon.”

„– Óh, Istenkém!...
– Ez egy kisebb istenség? Vagy Is-
ten kémkedik?”
  
„Múlt pénteken először utaztam 
olyan vonatban, amelynek több 
mozdonya volt, mint vagonja! 
(2-1)”

„– X. Y.-t kinevezték Krassó-Szö-
rény megye »altprefektusának«...
– És kicsoda lett a »szopránpre-
fektus«?”

„Idén is sok lyuk tátong a szociális 
hálón” (cím)

„A piacon megkérdezték a kisbácsi 
eladót, hogy »néni, maga bácsi?«”

„– A vezércikkemet visszavágom 
2300-ra.
– Nem vagy te a birodalom, hogy 
visszavágj!”

„– »Barcelóna« hosszú ó-val?!
– Ez is egyfajta Lóna, mint Ma-
gyarlóna, Aranyoslóna...”

„– Mi az a »padofília«?
– Az, amikor padokkal csinálod!”

„– Ha tüsszentesz, ne szállj repü-
lőre, mert leszállítanak [a korona-
vírus miatt]!
– Menet közben?!”

„– Ugye a »polgármester«-nél rövi-
debb az, hogy »Florea«?!
– Még rövidebb az, hogy »Boc«!”

„Nem lehetne a koronavírus-ka-
rantént 100%-osra tenni a politi-
kai osztály körül? Románia jobban 
boldogulna...”

„– A magyar–osztrák határnál re-
kedt románok mehetnek hozzád?
– Hány személyt befogadhatnának 
a lakásukba?
– Úgyis Várad felé jönnek...
– Persze, de ne felejtsetek el besze-
rezni elég kávét és sós mogyorót 
mind a 3500-nak!”

„– A medvék az erdőben maradnak.
– Ők betartják a szükségállapotot, 
tudniillik hogy az otthonukban kell 
maradniuk!”

„– Mi van Hadnaggyal? [Hadnagy 
Attilával]
Egy belekotyogó:

– Főhadnaggyá léptették elő! 
Vagy: tizedessé fokozták le!”

„Őzre halasztották a Roland Gar-
rost” (cím)

„Melyik oldalon van karanténba 
zárva az érsek?”

„Lépcsőházat fertőtleníteni lehet, 
kézfertőtlenítőt szerelni lehetetlen” 
(cím)

„A magyarfenesi gazda jó pár éve 
mezőgazdasági termelésből él csa-
ládjából...”

„... arra is kitért, hogy a felsorolt 
munkáikkal párhuzamosan a le-
gelők kitakarításán is dolgoznak, 
sőt sikerült juhnyájat toborozni.”

„Hogy lehet egy templomot megin-
terjúvolni?”

„– »Spárgabizottság« alakul a ro-
mán parlamentben (cím)
– Elsőre azt olvastam, h. SPÁGAbi-
zottság...”

„kétdalú megállapodás...”

„Azokra, akik visszatérnek az or-
szágba, tizennégy éves hatósági 
karantén vár...”

„saját farkukba harapó bankok...”

„agykereskedelmi árak...”

„Lényeges infót közöl a horoszpó-
kom: őrizzem meg az itt élő képes-
ségemet!”

„műszékelykedés...”

„Sokkal nehezebben megy így a 
munka a szerkesztőségben, min-
dig feltartanak a kollégák. Otthon 
bezárkóztam a szobába, egy hétig 
rám nem nyitotta az ajtót senki.”

„A lázmérésekre a cég egy ügyve-
zető főhőigazgatót kellene alkal-
mazzon!”

„Amerikai Egybesült Állatok...”

„Kampányban nem merik kilőni a 
medvéket” (cím)

„Azt az eredményt, amit végül 
kihoztak, nem tudják letakarni 
észérvekkel.”

„villaáram...”

„csincsillológus...”
 
„A medve egy regenerálható ter-
mészeti erőforrás.”

„– A vándorméhész az micsoda?
– Az, aki virágról virágra száll...”

„– A rejtvényhez mondjatok va-
lamit, ami LEA-val kezdődik! [Pl. 
lead, lealáz, learat stb.]
– Le a kormánnyal?!”

„Egy múlt heti könyvbemutatón 
X. Y. arról beszélt a hallhatóság-
nak...”

„Nemi erőfeszítéssel, de aránylag 
könnyen megvalósíthatja célki-
tűzéseit.”

„– Mit akarsz a születésnapodra?
– Világbékét?!
– Jó, a Profi ban veszek egyet, 10 
deka elég lesz?...”

„Kapusálláshoz: végzettséget 
igazoló iratok... Mégis milyen 
diplomád kell legyen, hogy ott 
állj az ajtóban? Atomfi zikusi dok-
torátus?!”

„– Imádom ezt a kis homokórát! Le 
kell mérnem, hogy mennyi idő alatt 
pörög át.
– Szerintem késik!”

„mondta Csíkszereda polgármes-
tere, aki nem titkoltan hozzátet-
te...”

„Szászfenes Kolozsvár hálószobá-
ja!”

„megszólaltak a légvédelmi sziré-
nek...”

„a 24 óra alatt kimutatott pozitív 
estek száma...”

„Inkább megnézek három Spon-
gya Bobot, mintsem hogy azt kö-
vessem, Trump vagy Biden nyer!”

„Magyar egység az erős népvise-
letért!”

„– Elhunyt az X-beli Temetkezési 
Intézet vezérigazgatója...
– Életemet a cégért!”

„Ha kell, a hatóságok rátörnek a 
bulizókra, hogy megfékezzék a jár-
vány terjedését.”

Nem vagy te a birodalom, hogy visszavágj! – krónikás aranyköpések

emlegeti a „pozitív gondolkodás-
ra” ösztönző, tömegfogyasztás-
ra szánt irányzatokat. „Túl sok 
az agymosás. Egyre kevesebben 
beszélünk igazi értékekről, igazi 
dolgokról, azokról, amelyek va-
lóban számítanak. Nem tartom 
helyénvalónak, hogy valaki meg-
mondja, hogyan gondolkozzunk. 
Nem vagyunk egyformák, nem 
vagyunk robotok” – mondja Ad-
rián. Hozzáteszi, visszatetsző, 
hogy vannak, akik megmondják: 
„kövesd a céljaid, az álmaid, mert 
az a jó”, vagy „emeld fel a fejed 
bármilyen helyzetben”. „Ahe-
lyett, hogy azt tanítanák, néha 
le kell állni, élvezni a pillanatot, 
a jelent, sokan azt üzenik a mai 
világban: hajts, menj, törj, zúzz 
szét mindent ezek eléréséhez. 
Én úgy gondolom, lehajtott fejjel 

kellene járjunk, meg kellene ta-
nulnunk az alázatot, meg kellene 
látni a földön fekvő, fogyatékkal 
élőt, aki kéreget, a szegény em-
bert, aki virágot árul az utcán. 
Hálát kellene adnunk Istennek, 
hogy egészségesek vagyunk, és 
elégedettek kellene lennünk az-
zal, amink van” – fogalmazott.

A székely beszéd és észjárás 
varázsa
Pittyesék nagyon várják már, 
hogy élőben is érezzék a közön-
ség jelenlétét, szeretetét. Re-
ménykednek, hogy a triót nem 
felejtik el a rendezvényszerve-
zők, és majd meghívják őket. 
„Tervünk az, hogy bejárjuk egész 
Erdélyt, sőt Magyarországon is 
szeretnénk fellépni. Addig sze-
retnénk csinálni ezt az egészet, 
amíg csak élünk. És azt is szeret-
nénk, hogy barátok maradjunk” 
– fogalmazott Adrián. A magyar-
országi közönség is kedveli a hu-

morukat annak ellenére, hogy 
természetesen sokan vannak, 
akik nem értik pontosan a szé-
kely szókincs egyes elemeit vagy 
magát a székely észjárást.

„Vannak, akik a székely beszé-
det szeretik hallani annak elle-
nére, hogy a szókincset sokszor 
nem is értik. A visszajelzések azt 
mutatják, hogy a magyarországi 
közönség eleve kedveli, értékeli 
bennünk, hogy mindent elját-
szunk, hogy »a székelynek nincs 
lehetetlen«” – mondta Hengán 
István. Úgy fogalmazott, a humo-
rista trió élőben történő fellépése 

most „halott biznisznek” számít, 
akárcsak az esküvőszervezés, de 
szerencsére felkérik rádiós, videós 
reklámok készítésére, és a közön-
ség ezeket is szereti. „Arra is oda-
fi gyelünk, hogy a tevékenységünk 
nagy része ne a reklámokról szól-
jon, és arra is, hogy ne legyen túl 
sok belőlünk, mert az sem jó, egy 
idő után unalmas lesz” – így Hen-
gán István. Adrián szerint szeret-
nék meghódítani a magyarországi 
közönséget is, jók a visszajelzések, 
hiszen az anyaországiak nyitottak 
a székely humorra; ezért remélik, 
hogy majd sok helyre eljutnak. 

„Beszéltük Gyufával, mennyire ér-
dekes, hogy tulajdonképpen nem 
játsszuk meg magunkat, nem kell 
bohócot csinálnunk magunkból, 
de a kanyargós észjárásunk, az, 
ahogyan a világot látjuk, és ahogy 
előadunk egy történetet, tetszik 
az embereknek” – közölte Posto-
lică Adrián. Egyébként a székely 
humort a korábbi években a szin-
tén kézdivásárhelyi gyökerű Open 
Stage is képviselte, jelenleg szin-
tén népszerű humorista csapat a 
Csíkszentgyörgyi Székely Góbék 
– utóbbiak együtt is működnek 
időnként Pittyesékkel.

Mindenkit kifi guráznak. Pillanatkép a humorista trió Székelyek a liftben című jelenetéből

 » A visszajelzések azt 
mutatják, hogy a magyar-
országi közönség eleve 
kedveli, értékeli bennünk, 
hogy mindent eljátszunk, 
hogy „a székelynek nincs 
lehetetlen”.




