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Előszó
A különös alcímmel:„cucilista“ azt akartam érzékeltetni, hogy népnyelvünk eleinte nem vette
be az ilyen és az ehhez hasonló idegen kifejezéseket.
A szocialista – még a szociáldemokrata is – falun teljesen ismeretlen volt. Viszont a hasonló
fogalom: cucli, és a cuclizás, már csak cuclisüveg miatt is, közérthető volt. Ez megmagyarázza, hogy miért lett a szocialistából cucilista!
Hasonló volt a szó kommunista is. Eleinte csak komenistának mondták. Mivel a tanyasi
cselédek komenciót kaptak (pénzbeni és természetbeni járandóság), érthető volt a képzettársítás: komenista.
Még idegenebb volt a fasiszta kifejezés. Ezt az érthetetlen szót sokan és sokáig a sokkal
érthetőbb faszista kifejezéssel helyettesítették.
Soha nem volt olyan bőséges a magyar vicctermés, mint a kommunista diktatúrában. Ez
érthető is, hiszen sehol sem tapasztalhatott a nép olyan szakadékot az elvek és a tettek
között, mint éppen a cucilizmusban!
Másrészt a mai olvasó fel sem foghatja – kellő személyes tapasztalatok híján -, hogy a
viccmesélés magában sem volt veszélytelen. Jól emlékszem, hogy ha hárman voltunk
együtt, akkor még viccet sem meséltünk. Ha csak a barátom volt jelen, akkor is körülnéztünk,
hogy nincs-e valaki gyanús hallótávolságban. Ha a barátom besúgott volna, akkor csak a
tagadás maradt; mindent körömszakadtáig tagadni…Tanú hiányában talán megúszom a
dolgot.
Ha „cucilista“ világ anekdotáit, vicceit sorra vesszük, akkor látjuk, hogy az egyes szakaszok
lényegére kitűnően rámutatnak. Ez a viccsorozat találóbban, hűebben, és szemléltetőbben
mutatja be a rémuralom embertelenségét és törvénytelenségét, mint sok u.n. mai
történelem-könyv.
A viccekben a néha erőteljes kifejezéseket sem változtattuk meg. Ha ezt tettük volna, akkor
a vicceket kiheréltük, és a mondanivaló súlyosságát csökkentettük volna.

Előszó a 2. kiadáshoz
Egész Nyugat-Európából jöttek a „cucilista“ viccek a kérésemre. Így nem maradt más hátra,
mint a gyűjteményt kiegészíteni és újra kiadni. A Berlini Magyar Híradóra is utaltak,
amelyben Dallos György egy érdekes elemzést írt a szocialista viccekről (1997. 4. szám).
Gyűjteményünket az ott talált tréfákkal is kiegészítettem.
Könyvecskénket így már átfogó képet nyújtó olvasmánynak nevezhetjük.

Nincsenek régi viccek csak öreg emberek!
Az újszülöttnek minden vicc új.
Ben Akiba
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A „felszabadulástól” a kommunista hatalomátvételig
Hány dúlás érte hazánkat?
- Tatár-dúlás
- Török-dúlás
- Felszaba-dúlás

Mit tanultunk meg legyőzőinktől?
- A tatárok megtanítottak minket futni,
- A törökök megtanítottak minket kávét főzni,
- Az oroszok megtanítottak minket csókolózni!

Ez hát a demokrácia?
A második világháború után lopás közben elfogták a rendőrök a cigányt. Vallatás közben jól
elverik, mire felordít:
„Ezs hát azs a híres demokáré?“

Még öngyilkos sem lehet az ember
1946-ban egy ember nem akar tovább élni. Beugrik a Dunába, de kimentik. Felakasztja
magát, de levágják a kötélről. Egyik barátja azt tanácsolja, hogy álljon egy rendőr elé és
köszönjön „Kitartással“. Ezt is teszi. Oda áll az Oktogonon egy rendőr elé, felemeli jobb
karját, és hangosan köszön:
- Kitartás!
A rendőr körülnéz, és halkan odamondja neki, hogy:
- Éljen Szálasi! De tűnjön el gyorsan…
Az Andrássy úton felvonulás van. Beáll hátul a tömegbe és hangosan kiált:
- Kitartás!
Mire a tömegből valaki odaszól::
- Vigyázzon! Van elől egy kommunista!
Az Andrássy út 60 elé érnek. Odalép két ÁVÓ-shoz és köszön:
- Kitartás!
Mire a két ÁVÓs beszalad a kapualjba és reszket:
- Te, ez az ember felismert minket!

Elég a propagandából
Front után – amikor a „leánykérések” elmúltak, betévedt egy orosz a nagylóci templomba.
Éppen a vasárnapi nagymise folyt és pont a plébános prédikált. A kiskatona hallgatta egy kis
ideig, majd hangosan kiáltott: „Propaganda doszta! Davaj muzik!
A szovjet tisztek Szécsényben egyszer magukhoz rendelték a Bolyós nevü vándor-borbélyt.
Mikor befejezte munkáját, nagylelkűen meghívták ebédre. Rémületére a sűrű levest egy
szép zománcos biliben tálalták…
A szolgabíróság előtt – ahol a helyi parancsnokság székelt - őrködött egy katona.
Derékszíjáról egy madzagon ébresztőóra lógott le. A vekker hirtelen el kezdett berregni. A
szovjet katona, pokolgépet sejtvén, elhajította, hasra vetette magát és gitárjával egy
sorozatot beléengedett.
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1945-ben romban minden, állnak a gyárak. Semmit sem lehet kapni, ruhaneműt sem.
Debrecenben feljelentés érkezik a rendőrségre, hogy a temetőben a koszorúszalagokat
lopják. Ez kegyeletgyalázás, megvetésre méltó és büntetendő cselekedet. A rendőrök lesbe
állnak és egy pofát elkapnak, amint egy hátizsák koszorúszalaggal iszkol.
Keményen vallatják a gyalázatos tett miatt. „Miért tette?“ A férfi mentegetőzve mondja. hogy
„Nem lehet fehérneműt vásárolni, s én szalagokból csináltatom az alsó fehérneműt.“ Teljes a
hitetlenkedés. A tolvaj azonban azt mondja, hogy „Húzzák le a nadrágom, s majd meglátják.“
Meg is teszik, s a gatyán hátul azt olvashatják: „Örök világosság fényeskedjék neki.“ Elől
meg az áll, hogy „Nyugodjék békében!“

A mohorai alagútban 1946-ban
Aszódról Balassagyarmatra ment a vonat. A másodosztályú fülkében ült egy igen csinos
fiatal leányzó. Mellette ült a még csinosabb édesanyja. Velük szemben ült egy magyar
honvéd, s mellette egy orosz katona. A vonat befutott a pár száz méteres mohorai alagútba.
Nem volt érdemes a gázlámpákat meggyújtani, s így hamar koromsötétség lett a fülkében.
Egyszer csak egy csók cuppanása hallatszott, majd egy éles csattanás.
Vizsgáljuk meg a lélektan eszközeivel, hogy mi történt a fülkében?
Az anya: Jól megneveltem a lányomat! Valamelyik bitang katona megcsókolta, de méltó
választ adott neki...
A leány: Tudom, hogy anyám szereti apámat. De, hogy valamelyik szegény katonának ilyen
nagy pofont adjon, azt bizony nem hittem volna...
Az orosz: Ez a disznó magyar megcsókolta valamelyik nőt és én kaptam a pofont...
A magyar somolyog magában: Cuppantottam egyet és pofon vágtam a ruszkit...

A megyeri erdőből menekülnek az állatok
Az erdőben kitör a kommunizmus. A csiga fejvesztve menekül, de egyszercsak eléugrik a
medve:
- Hova mész ily sebesen csiga-biga?
- Hat tudod, az erdőben kitört a kommunizmus, és nekem házam is van, a feleségemnek is,
gyerekeimnek is, megyek, nehogy leállamosítsák.
Erre a medve is elkezd eszeveszetten rohanni, de egyszercsak eléugrik a róka:
- Hová vágtatsz így medve koma?
- Az erdőben kitört a kommunizmus, de nekem értékes bundám van, a feleségemnek is, és
még a bocsoknak is. Megyek, nehogy lenyúzzák rólunk.
A róka is ijedten futni kezd, de megáll, és el kezd gondolkozni:
- Vörös is vagyok, sunyi is vagyok; - beállok a pártba!

Melyik párt áll közel a néphez és miért?
1947-ben a pártok igen vetélkedtek, hogy melyikük a legjobb, legokosabb, legcselekvőképesebb. Egy kisgazdapárti, egy szoc.dem. és egy MKP-és (kommunista) falun járnak, és
ott látják, hogy egy szamarasgazda a csűrben álló szamarát veri, mert csökönyösen
mozdulni sem akar. Na, ezt megoldani nem könnyű, de még kellene nehezíteni - mondja a
kommunista:
- Először meg kell nevettetni a szamarat.
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- Végül meg kell indítani.
Az elvtárs próbálkozik. Fintorog, csiklandozza a nagy fülűt, énekel neki. A szamár komoran
áll. Így jár szoc.dem-es is. A kisgazda is bemegy csűrbe, s valamit súg a csacsi fülébe. Az
állat erre négylábon ugrálva hahotázni kezd.
Aztán megpróbálják sírásra késztetni de, csak a kisgazda jár sikerrel, amikor odamutat neki
valamit. A szamár könnyei potyognak és keservesen i-á-zik.
Már csak az indítás volt hátra. A két baloldali rángatja, üti-veri, zabbal csalogatja, de meg
sem moccan. A kisgazda újra odamegy, s megint a fülébe súg valamit. Erre a csacsi egyet
ugrik, és szélsebesen elszalad.
Az MKP-és és a szoc.dem. mondják: Jól van, győztél, mert rád még a szamár is hallgat. De
mit súgtál neki?
- Először azt, hogy az én farkam nagyobb mint az övé. Erre hahotázni kezdett.
- Aztán amikor megmutattam neki a saját szerszámomat, szégyenében zokogott.
Na jó. Ezt értjük. De miért menekült el a súgásodra?
- Azt mondtam neki, hogy nincs mese, be kell lépni a Kommunista Pártba!

Még a szamárnak sem kell
Rákosi és Gerő mentek autóval a hídon, és elebük állt egy szamár.
Miután a szamár nem akart kitérni, Gerő kiszállt az autóból, valamit súgott a szamár fülébe,
mire a szamár a Dunába ugrott. Mikor Rákosi megkérdezte Gerőtől, hogy mit súgott a
szamár fülebe?
Gerő azt válaszolta:
- Azt súgtam neki, hogy lepjen be a pártba.

Tömjénillat
Budapesten a szovjet megszállás után minden iskolában leveszik rendeletre a falakról
a kereszteket, és Sztálin képet raknak ki helyettük. Mindenkinek ott kell lenni a hivatalból.
Többek között két paraszt is ácsorog a sorban.
Az egyik közben fingani kezd. Rászól a másik:
- Mit csinál kend, nem illik e szép ünnepen ilyen büdöseket ereszteni.
- Mán hogyne illene.
Felnéz Sztálinra és mormolja:
- Amilyen a szent, olyan a tömjénfüstje...

A közelkeleti vajúdás is érdekelte a közvéleményt
45 után igen népszerűek voltak – talán a „Pesti Izé”hatására – a csintalan találós kérdések.
Pl.
Sz-el kezdődik és r-el végződik. Hosszú, barna és büdös. Mi az? (szivar)
F-el kezdődik sz-el végződik. Szőrben turkál. Mi az? (fodrász)
Ebben az időben kérdezték azt is:
P-vel kezdődik és ina-val végződik. Sokat lőnek bele és zsidógyerekek ugrálnak
benne? Mi az? (Palesztina)

A jó agit-prop-os
A kékcédulás választások előtt Rákosi a tömegeknek akar szónokolni. Az agit-propvezetőnek kiadja a parancsot: „ Kecskeméti beszédemre szervezz be 100 000 embert”.
- Bármilyen eszközt bevethetek?
- Az a fontos, hogy tömeg legyen ott.
Hát tényleg összejön a százezres tömeg. Morgolódnak, de a hangszóró túlharsogja őket.
Erre vérszemet kap Rákosi. Szegedre már negyedmilliós hallgatóságot követel. Ez is
összejön, bár nagy az ellenszenv. Debrecenbe már félmilliós tömeget akar. Ez is sikerül, bár
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elvtársat a sikeres verbuválásról. Ez azt mondja:
- Kecskemét előtt elterjesztettem a hírt, hogy Nagy Ferenc a Kisgazdapárt elnöke fog
beszélni.
- Szegeden azt hazudtam, hogy Mindszenty bíboros fog a néphez szólni…
- De mit mondtál a debreceni tömeggyűlés előtt?
- Azt, hogy Rákosit akasztják…

1948 a Titó-fordulat éve volt.
Titó volt 1948-ig Sztálin elvtárs legjobb Közép-európai tanítványa. 1948-ban lett az
imperialisták láncos kutyája. Aztán kiderült, hogy egyáltalán nem az. De aztán rájöttek, hogy
kicsit mégis az. 1956-ban megkövették őt és véglegesen kiderült, hogy mégsem az.

Pesten van Titó
Még a Tájékoztató Iroda kizáró határozata előtt meglátogatta Titó magyar elvtársait. Féltő
szeretetből magyar elvtársaik még a csatorna-fedeleket is lehegesztették. Ekkor kérdezték
Pesten:
- Hallottad, hogy most már mindig Pesten van Titó?
- Ne mondd! A nagy Titó?
- A Városlige-titó…

Latabár képet szeretne felakasztani
Latyi kivisz a színpadra egy Rákosi-képet. Itt is próbálja felakasztani, ott is, hogy hol mutatna
jobban. Aztán feladja, s azt mondja:
- Nem tudom, hogy hová akasszalak Matyikám! Majd felakasztanak, akik utánam jönnek…

Latabár kerékpárt kap
Latyi egy kerékpárt tol a színpadra. Ott morfondírozik hangosan:
- Rám akarják sózni ezt járművet, de nekem nem tetszik a vörös kormány. Nekem a régi
fekete kellene.
Elzárják. Kiszabadulása után a színpadon így szól:
- A vörös-kormányért leültettek. Most már kormány nélküli bringa sem kell.

Egy WC költemény
1948-ban Rákosi kijelentette, hogy nem szabad megenni az arany-tyukot, amely holnap
arany-tojást fog tojni. S utána megemelték a fizetéseket 25 %-al, de mélyen hallgattak arról,
hogy az árakat 100 %-al, tehát duplájára emelték. Ekkor keletkezett a magyar klozetköltészet egyik remeke:
A WC-be ess bele, ha szarsz.
Tanítja Lenin, Sztálin, Engels és Marx.
S ha nyakig süllyedtél a szarba’,
Kapaszkodj az életszínvonalba.

A képek illő elhelyezése
A tanító két képet (Sztálin és Rákosi képet)adott a gyerekeknek, hogy vigyék haza, és otthon
akasszak fel.
Másnap a tanító megkérdezte a gyerekeket, hogy hova akasztottak fel a képeket.

-9-

- 10 Az egyik gyermek erre azt felelte, hogy édesapja Sztálin elvtárs képet a spájzba akasztotta,
- hadd lássa, hogy ott nincs semmi, és ne legyen mit követelnie.
- Rákosi elvtárs képét pedig a vécében akasztotta fel, hogy érezze, milyen büdös a levegő."

Mire ül a légy, ha Rákosi fejére ül ?- Seggre!

Rákosi és Mauthner
A híres pesti vetőmag-cég, Mauthner felragasztott kirakatára egy Rákosi-portrét. Valaki
aláírta:
"Mauthner cég hiába ugrálsz !
Ilyen tököt nem produkálsz!"

Jótett a magyaroknak
Rákosit viszi sofőrje Pesten és Rákosi kérdi tőle:
"Mi jót tegyek a magyar népnek? "
A sofőr válasza:
"Hajtsak a Dunába?"

Neked adom
A derék sváb Rákosi előtt sétál, és közben nagyokat ereget, s mondogatja:
- "áthom", "áthom".
Rákosi végül megunja, eléje áll és kérdi:
- "Mondja atyafi, mit jelent az, hogy atom?"
-"Hát neked áthom"- szól a válasz.

Földrajzi felismerés
Rákosi tájékozódás céljából meglátogat egy putrit. Kérdezi a vajdát:
- Hát tanultok most már cigány elvtársak?
- Persze, Rákosi elvtárs, már mi is semináriumba járunk.
- És mit tanultok a szemináriumon?
- Hát fődrajzot.
- Akkor tudjátok, hogy forog a világ…
- Persze. Most is azs alja van felül.

A rémuralom 1948 – 1964-ig
Osztályidegen
Szécsényben is, mint az egész országban, egyesítették a kommunista és szociáldemokrata
pártot. Egy különbizottság vizsgálta felül leendő MDP (Magyar Dolgozók Pártaja) tagjait.
Persze, a szoc.dem.-ek 90 %-át kizárták. Ekkor jött a tanácsrendszer. A Járási Főszolgabíróságot (12 hivatalnok) megszüntették és az új Járási Tanácsot (100 hivatalnok)
létrehozták.
A szolgabíró addig a népszerű Dr. Honéczy Ádám volt. Ő szociáldemokrata párt tagja volt.
Nyilvános taggyűlésen közölték vele a kizárást. Az volt a megokolás, hogy: osztályidegen.
Felállt és ezt mondta:
- Hát az lehet, hogy osztályidegen vagyok.
Mert jogászdoktor vagyok és szolgabíró voltam,
Mert apám kúriai bíró volt,
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- 11 És mert nagyapám a királyi tanácsos címet viselte.
Szabadság! És botjára támaszkodva elsántikált.

A külföldi adó zavarása
Külföldi adót hallgat a cigány. Besúgják, s az ÁVÓ rátöri az ajtót. Még arra sincs ideje, hogy
elcsavarja a gombot. Hirtelen az ajkaihoz emeli kezét, s berregni kezd.
- Mit csinálsz te cigány?
- Brrr, brrr, brrr…
- Meg vagy te őrülve?
- Brrr, brrr, brrr…
- Mit csinálsz te szerencsétlen?
- Brrr, brrr… Zsavarom Amerika Hangját!

Jobb mint az ÁVÓ
A cigány viskójában üldögél. Hirtelen dörömbölnek az ajtón. Kinyitja, s látja, hogy ott áll a
Nagy Kaszás. Ez meg is szólal:
- Megjöttem cigány! Én vagyok a halál!
- Hát ugorj be komám! Már azst hittem, hogy azs ÁVÓ…

Híres, mint a raboké
Bujtogató kijelentései miatt 1 évre elzárták a morét. Nemileg úgy ki van éhezve, hogy már
nőre gondolván is felajzódik. Faluja a vasút-állomástól 10 km-re van, de van közben egy
másik falu. Ott a vajda örömünnepet rendez neki. Étel-ital bőven, s még a 16 éves kislányát
is hozzáadja egy éjszakára feleségül. Egész éjszaka csigázódik, s másnap lestrapálva ér
haza.
Az asszony rögtön vetkőzik, s bevonszolja őt az ágyba. De már nem bír semmit. A feleség
mély elkeseredéssel megszólal:
- Ezs hát azs a híres rabok fasza?

Még a bíró is nevet
Egy vérbíró jön kifele a tárgyalóteremből, és harsányan kacag.
- Min nevetsz? - kérdi egy kollegája.
- Fantasztikus viccet hallottam! – mondja a bíró, és nem tudja abbahagyni a nevetést.
- Meséld el! - kérleli a kollega.
- Nem lehet - feleli a bíró -, épp most adtam érte öt evet."

Melyek voltak a három per kettes ( 3/2) itéletek?
A rendszer leghűbb bírái sem nélkülözték az akasztófahumort. Maguk között bizonyos
vicceket "három per kettes"-nek neveztek, ami azt jelentette,
- hogy a mesélőnek három,
- a meghallgatónak két év szabadságvesztéssel kellett számolnia.

A magyarok és a köszöntések
Réges-régen úgy köszöntünk, hogy „Jó napot!”, vagy „Dicsértessék”
A leventében aztán úgy köszöntünk, hogy „Szebb jövőt“ – és mindig rosszabb lett.
Aztán úgy köszöntünk, hogy „Kitartás“- s a fél ország elszaladt.
Most úgy köszönünk, hogy „Szabadság“, s a fél ország börtönben van.
Hát „Aggyisten“!
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- 12 Jézus Szíve TSZ
A termelőszövetkezetnek eleinte 3 típusa volt. Az I.-es volt a legenyhébb. Ezt alakította meg
Szécsényben Sümegi, aki igen vallásos parasztember volt. Ö volt az egyik supelláthordozó
férfi.
A supellát, a díszes mennyezet, amit a pap, s az Oltáriszentség felet tartottak a körmeneten.
Így lett a téeszük neve a nép nyelvén Jézus Szíve Téeccsé.
Később az egész város területét egybefogó szövetkezet elnöke lett, országgyűlési képviselő,
S csak kitörölhetetlen palóc beszéde miatt tekintettek el kinevezésétől, s lett Losonci a
Legfelső Tanács elnöke.
Történetesen, ebben az első tsz-szervezési hullámban Péter Pál volt Magyar Szovjet Baráti
Társaság járási titkára. Egy varsányi ünnepségen tartott beszédet. Itt tudni kell, hogy a
parasztokat a”legfejlettebb” III.-as típusba kényszerítették be. Amikor Páter Pali biztatta őket,
hogy fejletlen III.-as típusból fejlődjenek az I.-esbe olyan mindent elsöprő lelkesedés tört ki,
hogy megdöbbent… Kapott is aztán kritikát, fejmosást.
Egy másik falugyűlésen külpolitikai beszámolót rögtönzött. Ezt mondta szószerint: „Japánországban a dolgozók munkanélküliből munkává lettek.”

Mac Arthur elvtárs
A váci, majd a szécsényi járás DISZ (a KISZ elődje) bizottságának titkára volt Vladár József.
A koreai háború idején egyszer Vácon a küzdelemről szónokolt. Következetesen dicsérte
Mac Arthur elvtársat, a nagy népi tábornokot. és szidta az aljas amerikai tábornokot Kim Ir
Szen-t. Fiatal hallgatósága a visszafojtott röhögéstől már csaknem a földön fetrengett. Ekkor
vette észre magát és felkiáltott:
- Álljon meg a menet! Fordítva jó az egész!

Egy koreai és egy magyar katona versengése
- Az észak-koreai: - És nekünk van egy okos és kiváló tábornokunk Nam Ír !
- A magyar:
- Csak egy? Nekünk tíz is van, aki nemcsak hogy Nam Ír, de Nam Is Olvas!

Mao új miniszertanácsa
Mao győzelme után minisztertanácsot nevez ki. Pesten már másnap közszájon forgott a
miniszterek névsora:
- Igazságügy:
Akasz-Szunk-Csak
- Hírközlés:
Füllen-Tsünk-Csak
- Élelmezési:
Nuku-Ka-Ja
- Ruházatügyi:
Po-Pó-Kin-Csüng
- Ipari:
Kop-Pin-Tsunk Mi
- Családügyi:
Nem-Kúr-Ha-Tunk
- Hadügy:
Pus-Kánk-Sincs

Arisztid meglátogatja Taszilót.
Arisztíd tartja a barátságot. Meglátogatja Taszilót az Erzsébet-körúti lakásában.
Megdöbbenve olvassa azonban az ajtón lévő táblát, amelyen ez áll: NőZöK. Neki esik és
szidja: Te becstelen! Ha nincstelenek is lettünk, ilyen szörnyűséget nem írunk ki ajtónkra.
Tasziló védekezik: Ha Kropacsekné a földszinten kiírhatja, hogy „HIMZEK”, akkor én is
nyugodtan kiírhatom, hogy nőzök!
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- 13 Bruttó és nettó
Tasziló elvesztette a birtokot, kastélyt és minden jövedelmét. Végül egy üzletben lett eladó.
Bejön egyszer Arisztíd a feleségével az üzletbe. Tasziló szeretne valamit tenni, de ő is
szegény. Hát végül is azt mondja: Álljatok a nagy mérlegre és én lemérem testsúlyotokat.
Arisztíd rááll. Leméri majd azt mondja: - Bruttó 65 kiló.. Majd a feleségét méri, s megállapítja: - Nettó 50 kiló _
Arisztíd kíváncsi és érdeklődik: - Nálam miért mondtad, hogy bruttó, a nejemnél meg hogy
nettó?
Tasziló: Üzleti nyelven: bruttó = zacskóval, és nettó = zacskó nélkül.

Szovjet film magyarul
A műegyetemistákat 1951 nyarán katonai kiképzésre parancsolták. A kiképzők a lenti
gyalogezred tisztjei és továbbszolgálói voltak. A politikai tiszt egy este ezzel a jó hírrel lepett
meg minket:
- Ma este egy kiváló szovjet filmet vetítünk magyarra vulkanizálva…

A tanult ember tiszta ember
Egy főtörzsőrmester így jellemzett minket:
- Én nem értem magukat. Maguk mind egyetemisták, meg még érettségizett ember is van
maguk között, s mégis folyton mosakodni akarnak…

Galilei honvéd
A szakaszparancsnok – egy gyorstalpaló alhadnagy – elkiáltja magát:
- Ví-gyázz!
Azonban hátul mozgást észlel. A magyar nyelvtannak fittyet hányva, nem azt kérdezi, hogy
ki mozog, hanem
- Mi mozog?
Síri hang szól félhangosan:
- A föld.
- Ki mondta ezt?
- Galilei.
- Galilei honvéd lépjen ki!

Mindent a szovjeteknek
Ekkor már világossá vált, hogy minden jelentős vívmányt az orosz és szovjet tudósok adtak
a világnak: A szikratávírót nem Marconi, hanem Popov; a dinamót nem Jedlik és Siemens, a
helikoptert nem Sikorszky, hanem orosz tudósok hozták létre.
Mesélték, hogy a világ tudósai egy nagy konferencián abban állapodtak meg, hogy a világot
mégiscsak Isten teremtette.
A szovjet delegáció vezetője erre kijelentette:
- Mi is elfogadjuk ezt a következtetést. De kérjük annak a ténynek a jegyzőkönyvbe való
vételét, hogy előtte már a szovjet tudósok is gondolkodtak róla…
A leghírhedtebb „tudós” Micsurin volt. Róla szólt a kérdés:
- Micsurin keresztezte a tehenet a zsiráffal. Mi lett az eredmény?
- Egy olyan lény, amely Magyarországon legel és Moszkvában fejik.

Bőven kaptunk szocskát
Miután már kétszeresen kifizettük a jóvátételt, ideje volt beszámolni a szovjet-magyar
kereskedelmi mérlegről. Sajnos a statisztika nem jó képet mutatott. A Szovjetunióba ment
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- 14 naponta 10 vagon szalonna, 20 vagon disznóhús, 30 vagon búza stb., de onnan nem jött
semmi. Erre kiküldték a tapasztalt kereskedőt, Kóhn bácsit. hogy ő vizsgálja és dokumentálja
a forgalmat. Jó lett a jelentés: Kiment 10 vagon hús, 10 vagon búza; bejött 20 vagon
szocska. Másnap: Kiment 20 vagon búza; bejött 20 vagon szocska.
Az illetékes miniszter ragyogott az örömtől, s ki is tüntették a jó statisztikust. Akkor
megkérdezte Kóhn bácsit, árulja már el, hogy mi is az a szocska?
Az öreg mosolyogva válaszolt:
- Ez bizony az csak lófa-szocska!

Pedig ő kapja a legtöbbet
A számvevő főtörzsnek nincs ideje a zsold kifizetésére, s megbízza a szakaszvezetőt a
pénzosztással. Ö olvassa neveket, s a nevezettek harsányan ordítják, hogy „Jelen” és
átveszik a pénzt és heti cigaretta-csomagot. Mikor a lap aljára ér, megáll, és csodálkozva
mondja:
- Átvitel honvéd!
Senki sem jelentkezik. Újra kiáltja:
- Átvitel honvéd!
Megint nincs jelentkező:
- A teremtésit! Pedig ő kapja a legtöbbet!

Magyar történelemszemlélet az 50-es évek elején
Régen úgy jellemezték az ország elitjét:
- Az Árpád-háziaktól a Zichykig.
Ma úgy mondják, hogy:
- A szarháziaktól a stricikig.

A párt mindent tud
Hamarosan megjelentek a seggnyalók is. Amikor egy parttitkárt egy új felsőbb
rendelkezésről kérdeztek, hogy ismeri-e az új pártirányt? Így válaszolt:
- A párt mindent tud.
A seggnyaló természetesen rátromfolt:
- Sőt, még annál is többet…

A megharmadolt magyar társadalom
A magyar társadalom Rákosi alatt három részre szakadt:
- Egyharmada jelenleg börtönben van.
- Második harmada éppen most jött ki a börtönből.
- A harmadik harmad várja a letartóztatást.

Rákosi meglátogat egy laktanyát az átszervezett honvédségnél
A laktanyában több fegyvernem katonai szolgálnak. Odarendel magához néhányat. Kérdezi:
- Elvtárs maga hol szolgál?
- Én páncélos vagyok.
- És te elvtárs? – kérdezi a másikat.
- Én híradós vagyok.
- És te fiam?
- Én utász vagyok. (Akkor még műszakiakat úgy hívták).
A következő is utász volt. Az újabb honvéd egy cigány volt. Azt már csak így kérdezte:
- Te is utász?
- Mint a szart! – hangzott az őszinte, de meggondolatlan válasz
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- 15 Hol van a szaki?
Üzemi gyűlés van, s a központi előadó lelkesen ecseteli az eljövendő kommunizmus
bőségét. Utána hozzászólásokat kér. Persze mindenki hallgat. A noszogatást megunva
végre megszólal az idős esztergályos, Kovács szaki:
- Már értem és várom a gyönyörű jövőt. Most csak azt szeretném tudni, hogy hol van a
krumpli?
- Hát ez nehéz kérdés elvtárs! Majd a központban megkérdezem és a következő gyűlésen
megválaszolom!.
Egy hónap múlva újra ott a központi káder. Mély hallgatás a noszogatásra, majd reszketeg
hangon megszólal a vén Cibulya bácsi:
- Én csak azt szeretném tudni, hogy hol van a Kovács?

Nemcsak jogunk, de kötelességünk is
Szegeden tömeggyűlést tartanak. Az előadó kifejti, hogy a szocializmus építése nekünk
„szuterén” jogunk. A hallgatóság nevéhez méltón hallgat, majd egy nyugdíjas orvos bácsi
jelentkezik:
- Én csak kiegészíteni szeretném az előadó elvtársat. A szocializmus építése nekünk
nemcsak szuterén jogunk, hanem manzárd kötelességünk is.

A kulák-nóta
Marcaliban két nagy laktanya is volt: páncélos és tüzér. A katonák szocialista gyakorlat
szerint az egész országból származtak, s Pesten keresztül juthattak csak haza.
Balatonberényben kellett átszállni a pesti vonalra. Itt gyakran beszállt egy hegedűs cigány,
aki, ha „vonalas” utasok is voltak a fülkében, akkor így énekelte a kulák-nótát:
- Leégett a kuláknak nádfedeles háza.
Benne égett a tehene és kukoricája.
Búsulhatsz te kulák,
Nem lesz kukoricád.
Az állami góré előtt
Beverik a pofád.
Leégett a kuláknak nádfedeles háza.
Ha „megbízható utasok voltak jelen, akkor így énekelte, húzta:
- Leégett a kuláknak nádfedeles háza.
Benne égett a tehene és kukoricája

Ne búsulj te kulák!
Lesz cserepes tanyád!
Fenn az égben a Jóisten
Gondot visel terád.
Leégett a kuláknak nádfedeles háza

A népidemokrácia meghatározásai
Hogyan jellemzi a népidemokráciát egy mérnök, egy jogász, egy katolikus pap és egy piaci
kofa?
- Mérnök:
A népidemokrácia egy olyan önmagába visszatérő görbe vonal, amelynek
minden egyes pontja a demokráciától egyenlő távolságban van.
- Jogász:
A népidemokrácia olyan jogrendszer, ahol keveset szabad, de amit szabad
azt, muszáj.
- Katolikus: A népidemokrácia olyan, mint a csonka mise: se bor, se kenyér, csak fel-

pap:

ajánlás.
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- 16 - Piaci kofa: A népidemokrácia olyan, mint a cseresznye-evés: egyet nyelünk, egyet
köpünk.
A Népfront szervezése
Mikor Nagy Imre veje, Jánossy, lett a Népfront főtitkára, minden faluban Népfrontot
szerveztek. A falusi párttitkár üdvözli a megjelenteket. Mikor a plébánosra téved tekintete –
akit meg kellett hívni – így üdvözölte:
- Végül köszöntöm a klerikális reakció helyi képviselőjét!

Tíz millió egyszerű elvtárs
Új filmet forgatnak a filmgyárban. Spartacus történetét akarják filmre venni. Már kész a film,
de még nincs végleges cím. Hosszasan vitatkoznak, s végül megállapodnak abban, hogy
mivel maga főhős is többször harcolt a Circus Maximus-ban és gladiátor társaival a felkelés
magját alkotta, legyen a film címe: GLADIÁTOROK.
A partközpont képviselője, aki eddig csendesen figyelt, most kétkedve megszólalt:
- Hát igen. Nekem is ez a cím “Gladiátorok” hangzik meggyőzőnek, de gondolják meg az
elvtársak, hogy 10 millió egyszerű elvtárs él ebben az országban, akik nem
értik meg rögtön, hogy fűtőtestekről van szó…

1952 őszén a kiskunfélegyházi Vörös Csillag TSZ-ben ezt énekelték
Zöldre van a, zöldre van a rácsos kapu festve.
Oda vártam az angolokat este.
Nem győztem az angolokat várni,
S be kellett a, be kellett a
Téeszcsébe állni.
Év végén van, év végén van a nagy elszámolás
Akkor van a jövedelem-osztás.
Nem kell oda bukszát, zsákot vinni.
Csak zsebkendőt, hogy tudjuk a
Könnyet letörölni.

A palóc számtani logika
Rimócon a taggyűlést Virág Berci párttitkár a következőképpen nyitotta meg:
- Megállapítom, hogy többen vagyunk itt, mint nem, s ezért a gyűlés ütőképes

Zárom a taggyűlést
Rimócon a Virág elvtárs így zárta be a taggyűlést:
- Most pedig álljunk fel elvtársak, és ´énekeljük el a Szovjet Isten, áldd meg a magyart“

A szocializmus építésének akadályai
Egy palóc községben, Ipolytarnócon, a megyei szakértők ismertetik 1953 őszén a
zárszámadás eredményét. Megdöbbent csend fogadja a közleményt, hogy egy
munkaegységre csak 65 Fillér (nem Forint, hanem tényleg Fillér) jut. Egy, különben csendes
asszony feláll, és határozottan kijelenti:
- Hát elvtárs! Én ammondó vagyok, hogy éhes hasval, lankadt faszval, nem lehet a
szocializmust építeni!
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- 17 Ferenc Jóska bogara
Szécsény mezőváros egyik jellegzetes alakja volt Dohányos Lajos. Az első világháborúban a
„Közösben” huszárként szolgált. Erre nagyon büszke volt. Egyébként nőtlen favágóként és
albérletben élt. Szerették, mert megbízható és tiszta ember volt. Ám, néha kegyetlenül berúgott, s akkor a városi pártház elé ment és az utca közepén állva szidta a kommunistákat:
- Hess picsába kommunisták. Ti hazugok és mocskosok vagytok. Én meg Ferenc Jóska
bugara vagyok, a legszebb bugara!
Olyan szegény volt, hogy mindig megúszta ezt a kritikát.

Miért nincs WC a New York-i ENSZ-palotában?
Beköltözéskor kiderült, hogy az építész a WC-ket kifelejtette. Egy Különbizottság
megtárgyalta az ügyet és megállapította, hogy ez nem is szükséges, mert
- az amik mindenkit leszarnak,
- a németek minden szarból aranyat csinálnak,
- az oroszok minden szart megesznek,
- a magyarok meg minden szart egymásra kennek…

Egy vonalas pártmunkás szerelmi vallomása
Kedves kartársnő!
Őszinte önkritikát kell gyakorolnom és bevallom, hogy a maga kidomborodó jellemvonásai az anyagi alap és a társadalmi felépítmény harcos összhangja - mély hatást gyakoroltak
alapszervezetemre.
A tudományos analízis mutatja, hogy mi ketten kollektív munkálkodással az osztályharc
keménységét fokozhatjuk...
Minden vágyam az, hogy mozgalmi munkát végezhessek alapszervezetében!
Hangsúlyozom, hogy nem gondolok rohammunkára, hanem egy hajrá nélküli, folyamatos
tervteljesítésre.
Beleegyezik? Nagyszerű. A közös ülést bezárom. Előre a népszaporodás mutatószámának
fokozott növelése felé.

Mozgalmi dal: Fel vörösök proletárok
A borozó fiatalok így énekelték akkoriban ezt a régi mozgalmi dalt
1. Megjött ma Győrből a Sári
Nem tud a szőrtől pisálni.
Le kell a szőrt borotválni,
Hogy tudjon a Sára pisálni.
Le kell a szőrt borotválni,
Hogy tudjon a Sára pisálni
2. Visszament Győrbe a Sári,
S tud már a szőrtől pisálni.
Nem kell a szőrt borotválni,
Mert jól ki lett fúrva a Sári!
Nem kell a szőrt borotválni,
Mert jól ki lett fúrva a Sári!

A “Sződd a selymet elvtárs” sem járt jobban
Egyetlen szó megváltoztatásával, teljesen új értelem jött létre:
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- 18 Sződd a selymet elvtárs
Selyemből lobogót,
Az vezesse harcra
A magyar dolgozót….
Persze nem nagyon hangosan, de mindenfelé a fenti szot másképpen énekelték:
Sződd a selymet elvtárs
Selyemből bugyogót,
Az vezesse harcra
A magyar dolgozót….

A TSZ- nóta
1. TSZ-elnök, ha felül a lovára.
Kivágtat a kukoricatáblára.
Hátrateszi a kezét,
Azt a dolgos tenyerét:
Dolgozzatok az anyátok
Szentségét.
2. Nem szeretem én a tököt sülve-főve.
Attól félek, feldagad a gyomrom tőle.
Ha feldagad: lelohad.
Ez egy fura daganat.
Kilenc hónap nem nagy idő
Elszalad.

Kóhn növeli a gépexportot
Növekszik a gépgyártás. Kóhnt próbaként a fejletlenebb Romániába küldik gépeladásra.
Egy hét múlva jön a távirat: Gépek eladva, pénz feladva. Éljen a szabad Románia! No, most
már a fejlettebb Csehszlovákiába küldik. Két hét múlva jön a távirat: Gépek eladva, pénz
feladva: Éljen a szabad Csehszlovákia! No, ez az ember Amerikában is sikeres lehet. El is
megy, de onnan csak 3 hónap múlva jön a távirat: Gépek eladva, pofátok leszarva. Éljen a
szabad Kóhn!

Hallgasd meg könyörgésünket
Géczy csizmadia utálja a kommunista vezetést. Megtanítja papagájának, hogy ha valaki
bejön a műhelybe, akkor azt rikácsolja: „Dögöljön meg Rákosi!”
Feljelentik, de egy jóakarója figyelmezteti. Elrohan a papgájjal a plébánoshoz, akinek szintén
papagája van. Kicserélik a madarakat, majd hazarohan. Pár perc múlva jön az ÁVÓ.
Letartóztatják őt és lefoglalják bűnjelként a papagájt. A bíró azt mondja hogy meg kell
szólaltatni a papagájt. A madár hallgat Erre a bíró mondja hangosan:
- Dögöljön meg Rákosi! – a papagáj továbbra is néma. A bírák, a rendőrök, ügyész most már
együttesen:
- Dögöljön meg Rákosi! – a madár hallgat. A bíró felszólítja a közönséget és együtt bömbölik:
- Dögöljön meg Rákosi! - A papagáj megszólal kenetteljesen:
- Uram! Hallgasd meg könyörgésünket!
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- 19 A székrekedés gyógyítása
Rákosinak székrekedése van. Magához rendeli Pest legjobb belgyógyászát és előadja a
panaszát. A professzor ránéz, majd röviden utasítást ad:
- Viseljen parókát!
Megfogadja a tanácsot, parókát vetet és viseli is. S tényleg elmúlik a baja. Nem akar az
orvoshoz fordulni, hát megkérdi takarítónőjét:
- Mondja Juliska, hogyan segített nekem a paróka?
- Hát főelvtárs, a széklet most már tudja, hogy melyik irányba kell kifelé menni…

Sztálin helyszemléje a másvilágon
Miután a grúz postarabló kilehelte páráját, Szent Péter fogadta, és azt mondta neki:
- Ocsmány gonosztevő voltál, tudom hol a helyed, de megszemlélheted az ítélet előtt a
mennyet és a poklot is.
A mennyben látja, hogy hárfás angyalok hallelújáznak és mannát csipegetnek, nektárt
kortyolgatnak. Szinte visszataszító volt neki ez a csendes békesség. Ellenben a pokolban
szólt a zene, pucér némberek tapadtak a jólöltözött férfiakra, folyt a pezsgő. Felkiáltott:
- Ide akarok jönni. Ez az, amit én akarok.
Erre két szolgálatos ördög elkapta őt. Hirtelen eltűnt minden ragyogás, csak olajos hordókkal
teli termet látott. Belenyomták az egyik fortyogó kádba. Sztálin felordított:
- De nem ezt mutattátok nekem.
Erre fel megszólal Lucifer:
- Azt hiszed, hogy csak a Szovjetunióban van propaganda?

Jön már a bika
Még a határ aknásítása előtt történt. Arisztíd és Tasziló belátják, hogy ebben a rendszerben
halálra vannak ítélve. Megtervezik a menekülést és belebújnak egy tehénbőrbe. Már közel
vannak a határhoz, amikor Tasziló a hátsó lyukon kinéz és látja, hogy egy bika fujtatva rohan
utánuk. Rettenetesen megijednek. Mi lesz, ha a bika meg akarja hágni a tehenet? Kecelnek,
amilyen gyorsan csak tudnak. De a bika már ott liheg, már-már utoléri őket, amikor csaknem
elérték az osztrák földet. Megáll mellettük és odaszól: Maguk is menekülnek? Erre
megnyugodnak, s a bika és a tehén leballagnak Lutzmannsburgba (Locsmándba).

Pedagógus nap Litkén
Divat lett a Pedagógusok megünneplése. Az Ipoly-menti Litkén is ünnepelte és a falu
lakodalmas szakácsnői kitűnő vacsorát főztek. A helyi cigányzenekar játszott és iszogattak.
Majd a jelenlévőknek sorban el kellett énekelni a kedvenc nótájukat. Mikor a párttitkár került
sorra, rá is kezdett a népdalra:
A nagy bécsi kaszárnyára
Rászállott a gólya.
Vizet hozott a szájába’
Regruták számára.
Mosdjatok regruták,
Mert koszosak vagytok,
Azt csak a Jó Isten tudja…
Ekkor megállt és hangosan rikoltotta: „Nem én mondom, a nóta mondja!
Majd folytatta:
Mikor szabadultok.
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- 20 A megyeri szegkovács
A megyeri szegkovács szövetkezet kiváló szegeket kovácsolt a bányavasúthoz. Az egyik
derék dolgozót kapacitálja a járási pártbizottság instruktora, hogy lépjen be a pártba. A
megfontolt, csendes ember visszakérdezte az agitátort:
- Elvtárs! Éppen most? Szezon végén?

A nemzetek számokban: (népszerű jellemzések az 50-es években )
Egy francia: monsieur.
Két francia: egy boldogtalan házasság.
Három francia: egy boldog házasság.
Egy angol: gentleman.
Két angol: egy klub,
Három angol: egy levitézlett világhatalom.
Egy német: Kamerád.
Két német: egy zenekar.
Három német: egy világháború.
Egy ruszki: továris.
Két ruszki: egy kolhoz.
Három ruszki: Ali Baba és a negyven rabló.
S hogy mi magyarok se maradjunk ki.
Egy magyar dzsentri (nemesember).
Két magyar: három párt.
Három magyar?
Olyan nincs,...
mert közülük kettő sváb, meg egy zsidó...

A három haszontalan foglalkozás
3 ellentmondásos és ezért haszontalan foglalkozás van a világon.
- A kántoré
mert ő ott is énekel, ahol a többiek sírnak.
- A kéményseprőé
mert ő ott is vakar, ahol nem viszket.
- A rabbié (sakteré) mert ő abból vág le, amihez toldani kellene.

A színpadi művek osztályozása
Hogyan osztályozhatjuk a színpadi műveket?
- Dráma:
van mivel
van mikor,
van hol,
- Tragédia
van kivel,
van mikor,
van hol,
- Vígjáték:
van kivel,
van mivel,
van mikor,
- Szocialista
realizmus. van kivel,
van mivel,
van hol,

de nincs kivel
de nincs mivel.
de nincs hol.
de nincs mikor.

Három felesleges dolog van a világon
- A férfinak a melle mert azzal nem szoptathat,
- A pápának a farka mert azzal gyereket nem csinálhat,
- A Magyar Szakszervezet, mert az semmire se való….
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- 21 1956-ban nem vicceltünk, de azért imádkoztunk.
Így szól az 56-s magyar Miatyánk
Miatyánk Hruscsov! ki fent vagy a Kremlben. Átkoztassék meg a te neved. Dőljön meg a te
országod, legyen s e m m i s akaratod, miként Moszkvában, azonképpen Magyarországon
is. Hagyd meg nekünk mindennapi kenyerünket és ne vígy minket Szibériába, de szabadíts
meg minket oroszaidtól, mert tiéd az ország és a hatalom m o s t, de nem mindörökkön
örökké. Ámen!

A Sztálin-szobor feldíszítése
Elkapnak egy férfiút, amint a szobor óriási talapzatára ezt festette:
L pont, O pon, F.pont, A pont, SZ pont
Vagyis egybeolvasva: L.O.F.A.SZ.
Az ÁVÓS-ok hüledeznek. Maga szerencsétlen! nem sejti, hogy milyen sértést követett el?
- Miért? Én csak annak szövegnek a rövidítését írtam fel, hogy
LEIGÁZOTT ORSZÁGOK FELSZABADÍTÓ ATYJA SZTÁLIN

A „béketábor” legvidámabb barakja –a gulyáskommunizmus?
A prágai tavasz idején
Amikor az „ember arcú szocializmus” építésének a kísérletét a „testvéri” országok eltiporták,
a felvidéki magyarok azt mondták:
- Mi a Fradit vártuk,
- De a Honvéd jött!

Miért halunk meg?
A hadirepülőgépen ül egy angol, egy német, egy orosz és egy magyar katona. Leáll az egyik
motor, mire a pilóta hátraszól:
- Túlsúlyosak vagyunk, minden felesleges holmit ki kell dobni.
Ki is dobálnak mindent. De ez sem elég. Mivel csak egy ejtőernyő van a fedélzeten, a pilóta
így szól:
- Apellálok valamelyikük hősiességére
Az angol feláll és áldozatkészen mondja:
- Mindent a szeretett királynőért! – és kiugrik.
A német sem habozik, amikor jön az újabb felszólítás:
- A parancs, az parancs! – és halálba ugrik.
Már csak ketten vannak egy ejtőernyőre. A magyar feláll és szavalni kezd:
- Életem a hazámé, szívem a hölgyeké, becsületem az enyém! – és kilöki az oroszt.

Palacsinta a lengyeleknek
Mikor Szolidarnos Gdanskban szorongatta a kommunistákat, Magyarországon lelkesen 2
vasúti teherkocsi palacsintát sütöttek – különféle töltelékkel – és Varsóba akarták küldeni.
Igen ám! Mivel nincs már közös lengyel-magyar határ, a Szovjetunión keresztül (Kárpátalja)
kellett szállítani. Lelakatolták a kocsikat és leplombázták. Nagy örömmel nyitották fel
Varsóban a kocsikat, de mindkettő üres volt. Az egyikben egy cirill-betűs papírlapot találtak,
amelyen ez a szöveg állt:
- Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére!
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- 22 A jereváni rádió válaszmódszere
Kevesen tudják, hogy a Nyugateurópában oly kedvelt Jereván viccek a szocialista Pestről
származtak. Ismert fordulata, hogy a kérdésre „Elvben igen, de...“ kezdetű válasz következik.
Kedvenc viccem, amivel Lengyelországban Jaruszelszki diktatúrája idején egy
kongresszuson Varsóban óriási sikert értem el:
„Igaz az, hogy Iván Ivanovics kazahsztáni kolhozparaszt jó munkájáért egy Mercédeszt
kapott?“
Rádió Jereván válaszol: „Elvben igen, de
- nem Iván Ivanovics,
hanem Trofim Trofimovics,
- nem Kazahsztánban,
hanem Novgorodban,
- nem kolhozparaszt,
hanem buszsofőr,
- nem Mercédeszt
hanem kerékpárt,
- és nem kapta,
hanem ellopták tőle!”
Aznap éjjel folyton csengett a hotelban a telefon. Sokan gratuláltak a kiváló vicchez. De
voltak, akik aggódtak, hogy még jöhetnek a lengyel belügyesek…

A baj és tragédia viszonya
A tanító néni kérdezi a gyerekeket, hogy mi a tragédia? Pistike jelentkezik és azt mondja:
- Tragédia az, ha döglenek a disznók!
- Kis fiam az baj, de nem tragédia. Tragédia az, ha pl. Bresnyev elvtárs lezuhan a gépével.
Belép váratlanul a tanfelügyelő a tanterembe. Hallja, hogy mi a téma és kérdezi, ki tudja?
Pistike rögtön felugrik:
- Az a tragédia, ha Bresnyev elvtárs lezuhan a gépével. De az nem baj. Baj az, ha döglenek
a disznók!

A magyar virtusról
Bresnyev meglátogatja Kádárt. A vendég kérdezi, hogy hogyan megy a kormányzás? Kádár
panaszkodik.
- Az a baj, hogy a magyarok olyan hirtelenek. Először cselekszenek, s csak utána
gondolkodnak…
- Ezt nem hiszem el. Na, majd én behívom Ivánt, te meg majd a te emberedet.
- Iván hadnagy! Adj egy nagy pofont Kádárnak.
Iván habozik és azt mondja:
- De Bresnyev elvtárs!.Ő egy testvéri ország vezetője, hogy üthetném őt meg?
- Látod Kádár elvtárs, milyen gondolkodó emberek a mi oroszaink!
- Hát ez az! A magyar éppen a fordítottját teszi.
- Hívd hát az embered.
János őrmester bejön és Kádár kiadja a parancsot:
- Jancsikám! Vágd jól pofon Bresnyev elvtársat.
János lekever neki egy pofont, majd el kezd gondolkodni:
- Rúgjam őt seggbe is?

A jereváni rádió a Béres-cseppekről
Akkor kezdődött a Béres-cseppek kálváriája. Megkérdezték a jereváni rádiót is:
- Igaz az, hogy a Béres-cseppektől teherbe lehet esni?
- Elvben igen, de csak akkor, ha az úrnak Béres a neve…
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- 23 A jereváni rádió a nyilvános illemhelyekről
A nyilvános pesti illemhelyek is lehetnek veszélyesek. Ezért még ma is időszerű a kérdés a
jereváni rádióhoz:
- Igaz az, hogy a WC-ben is lehet nemibajt kapni?
- Elvben igen, de nagyon kényelmetlen…

Biztos megelőzzük
Kérdés rádió Jerevánhoz:
- Igaz az, hogy a kapitalizmus a szakadék szélén áll és csak idő kérdése, mikor zuhan bele?
- Elvben igen, de nyugodt lehet, hogy mi rövidesen megelőzzük!

Mi a luxus?
Csau sofőrje büszkén áll Marosvásárhely főterén gazdája Mercédesze mellett. Megáll egy
öreg székely, körüljárja, majd megszólal: „Szép ez a teherkocsi!“ Mire a sofőr elnézőlég:
„Öregem! Ez luxus, s nem teher.“ Erre az öreg: „Hát maguknak lehet, hogy luxus, de nekünk
csak teher...“

Hát mi kapható még?
Két férfi kesereg Csíkszeredában Csau idején:
- Hallottad? Már szarufésűt sem lehet kapni...
- Hát miért nem?
- Mert már szarunk sincs...

A neutronbomba és Csau
- Mi rosszabb: a neutronbomba vagy Ceaucescu?
- Természetesen Ceaucescu.
- Miért?
- Mert a neutronbomba csak megöli az embert, de Ceaucescu nem hagyja élni."

Rajtakapott feleségek reakciója nemzetenként
A férj váratlanul hazamegy, s rajtakapja a feleségét egy másik férfival az agyban.
Íme a különböző nemzetiségű nők reakciója:
Angol:
Német:

- James, drágám, mi ez a modortalanság. Egy hölgy ajtaján, mielőtt belépünk,
kopogtatni szokás.
- Hans, mi ez a pontatlanság? Azt mondtad hétkor jössz.

Francia:

- Pierre, jó hogy jössz! Hármasban talán jobb lesz.

Orosz:

- De Iván! Ilyenkor neked a pártgyűlésen kellene lenned.

Román:

- Ne bántsd Ioane, hisz a főnököm.

Magyar:

- Józsi! Nekem hiszel vagy a saját szemednek?

Dicskednek a tábornokok
Az amerikai és az orosz tábornok beszélget.
- Mi napi ezer kalóriát tartalmazó élelmiszert biztosítunk a katonáinknak! - dicsekszik az
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- 24 orosz.
- Mi napi háromezer kalóriát adunk a katonáinknak - így az amcsi.
- Az lehetetlen! - hitetlenkedik az orosz - Senki nem tud megenni egy nap alatt egy egész
zsák krumplit!.......

Mi minden van a híres GUM-ban?
A moszkvai GUM áruház egy földszinti boltjába belép egy vevő.
- Ing nincs? - kérdezi.
- Itt nadrág nincs, ing az első emeleten nincs - válaszolja az eladó....

Új földrajzi nevek a Közelkeleten
A bámulatos Jom Kippur háború után Izrael negyedmillió magyarnyelvű polgára az óhaza
emlékére javasolta, az elfoglalt területek új elnevezését:
- Jordán völgye:
KisKóhnság
- Sínai félsziget:
NagyKóhnság.

Nasszer a ferihegyi repülőtéren
Nagy szenzáció volt, amikor az egyiptomi elnök Budapestre látogatott. Megbízható források
azt mondják, hogy amikor a gépből kilépve a lépcső felső platóján megállt, körülnézett a
vendéglátók tömegén. Ott voltak Pártunk és Kormányunk jelesei teljes létszámban.
Nasszer felordított: - „Tőrbecsaltak!“

Gyanús nekem ez a szállítmány
- Hadnagy elvtárs! Behoztam ezt a teherautót, mert ez nekem igen gyanús.
- De, miért őrmester elvtárs?
- Mert kérdeztem a sofőrt, hogy mit szállít? S azt mondta, hogy dzsemet.
- Nézem a szállítólevelet. S ott az áll, hogy jam.
- Felbontok egy üveget. Hát mi van benne? Közönséges lekvár!

Vizsgázik a rendőr
Kötelező a rendőröknek is a továbbképzés. A vizsgáztató mondja: Elvtárs! Három kérdést
teszek fel, s ebből legalább egyre egy tökéletes választ kell adni. - Hát megpróbálom. szólt a
válasz.
- Az első kérdés: Mi a neve a nagy Szovjetunió fővárosának. – Töri a fejét, de nem tudja.
- A második kérdés már nehezebb. Ki írta Tőkét? (Marx forog a sírjában…). Nem tudja…
A harmadik a legnehezebb, de felteszem:
- Milyen színű a láma szeme? A rendőr szeme felragyog:
- A láma szeme sötétkék! Vágja rá a rendőr. A tiszt csodálkozik.
- Pont ezt a nehezet tudja? De honnan szedte?
- Délamerikás hazánkfiai énekelték tegnap este a kocsmában, hogy „Láma szeme, láma
szeme sötétkék…

A rendőr és a pap
A plébános motorkerékpárral hajt. Megállítja egy rendőr. Megbüntetem gyorshajtásért 100
Forintra. A pap felsóhajt: Nem baj, velem van az Isten!
- Aha! Ketten vannak. 200 Forint!
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- 25 Két rendőr igazoltat
Egy gyanús alakot igazoltat két rendőr. Mi a foglalkozása? kérdezik. „Algebra-tanár” volt a
válasz. Nézik a személyi igazolványát. Ott is az áll, hogy algebra-tanár. Az egyik félrehúzza
másikat. „Te, tudjuk, hogy van alhadnagy, hadnagy, meg főhadnagy. Biztos ez is valami
rendfokozat: algebra, gebra, főgebra. Hagyjuk a fenébe az egészet…”

Rendőrfeleségek
- A nyáron voltunk Spanyolban és szereztünk egy Picassót!
- Na és mivel kezelitek?
- Mondd drágám, miért vágod a fát a küszöbön?
- Mert szolgálatban van a tuskó!

Májer bácsi és a neutronbomba
Májereknél csöngetnek. Két népnevelő áll az ajtóban. Azt kérdezik Májer bácsitól, hogy
hogyan viszonyul a neutronbombához. Májer bácsi kétségbeesik és teljesen tanácstalan,
beszalad a konyhába, hogy megkérdezze, a feleségét. Néhány pillanat múlva reszketve jón
vissza, és így szol a népnevelőkhöz :
- Maximum kettőt tudunk átvenni."

Utópikus rendőr-mese
Kocsimmal Hévízből indulok Tihanyba. Keszthely előtt látom, hogy az út mellett egy kis vörös
emberke integet. Megállok, s letekerem az ablakot. Megszólal:”Én a Marsról jöttem és buzi
vagyok. De nagyon nagy a szomjam. Adna valami innivalót?”
Mindig van valami ital nálam, s így adtam neki egy Bambit.
Később megint látok egy emberkét, de ez kék volt. Letekerem az ablakot, mire ő könyörög.
„Én a Vénuszról jövök és buzi vagyok. Majd meg halok éhen. Adj egy kis harapnivalót!”
Mindig van nálam egy doboz keksz, s adok neki egy fél dobozzal:
Tihany bejáratánál látom, hogy egy zöld emberke integet. Meg sem várom, hogy mit mond,
hanem kedélyesen megszólítom: - Na, te kis zöld buzi! Te mit akarsz?
- Kérem a hajtási igazolványt, meg a kocsipapírokat!

Kádár a pokolban
Kádár holta után természetesen a pokolba került. De aztán megnyugodott, amikor ő is
erőteljes fiatal férfivá változott. Vígan pezsgőzött, táncolt és dalolt. Ám amikor az egyik
szépséget meg akarta kettyenteni, akkor vette észre, hogy nincs a nőnek cunci-muncija.
Felordított:
„Ez csalás!“ Mire Belzebub gúnyosan vigyorgott: „Ez nem csalás, hanem ez a pokol!“

Az eget nem lehet becsapni
Szent Péternél jelentkezik egy 32 éves gépállomás-szerelõ.
- Miért kellett ilyen korán meghalnom? - kérdezi.
Szent Péter fellapozza a nagykönyvet, majd így szól:
- A tsz-eknek elszámolt órák alapján te már 125 éves vagy.

A kádári idők rövid jellemzése
Az állam csak fizetget,
Mi meg csak dolgozgatunk!
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Miért buktak meg a 68-as reformok?
Megkérdezik a bölcs rabbit: miért bukott meg az 1968-as magyar gazdasági reformkísérlet. - Nem vagyok közgazdász - feleli a rabbi -, de eszembe jut erről egy történet:
- Az öreg és csúnya Sárának semmije sincs, csak egy vén rühes kutyája. Sara egy szép
napon aranyhalat fog ki a tóból.
- Kíméld meg az életemet - könyörög az aranyhal -, és akkor teljesítem három kívánságodat.
– Sara visszadobja az aranyhalat a vízbe.
- Az első kívánságom - mondja -, hogy legyek megint fiatal. - Abban a szempillantásban
gyönyörű ifjú leányzóvá változik.
- A második kívánságom - mondja -, hogy gazdag legyek.
- Abban a minutában egy pompás palotája van.
- És végül – mondja Sára - azt akarom, hogy a vén rühes kutyám szép fiatalemberré
változzék.
S valóban: egy világszép fiatalember terem mellette.
- Akkor most szeretkezni fogunk - mondja boldogan Sara. Bemennek a palotába, a hálószobába, és levetkőznek. Amikor már az ágyban vannak, a szép fiatalember imigyen sóhajt
fel:
- De kár, hogy tizenkét évvel ezelőtt kiheréltettél!"

A hálás diák
Bresnyev, Kohl és Kádár Afrikába repülnek. A dzsungel felett meghibásodik a gép és
kényszerleszállást kellett végrehajtani,
A pilóta meghal, de ők életben maradnak. Kannibálok fogják el őket, s a főnökükhöz
cipelik. Az kérdezi először Bresnyevet:
- Ki vagy?
- Én vagyok a Szovjetunió elnöke.
- Rossz bőrben vagy. Belőled pörköltet készítünk!
Odafordul Kohlhoz:
- És te mit teszel?
- Én vagyok a német kancellár:
- Na te jó húsos vagy Te jó leszel sültnek!
Most Kádárt kérdezi:
- És te ki vagy?
- Én a magyar főnök vagyok, Kádár.
A kannibál-főnök arca felragyog, és magyarul szólal meg:
- Micsoda meglepetés! Én Pesten végeztem, kollégiumban laktam, és jó ösztöndíjat kaptam.
Meghívlak Téged vacsorára. Mit akarsz? Pörköltet, vagy sültet?

Ki itt a mesélő?
Kádár megtudja, hogy Magyarországon a politikai vicceket Kóhn találja ki. Magához hivatja,
hogy neki személyesen meséljen.
Kádár gazdagon terített asztallal várja vendéget. A szegény ördög Kohnnak fennakad a
szeme a bőség láttán. Kádár észreveszi ezt, és atyaian biztatja Kóhnt:
- Látja? Nálunk hamarosan minden dolgozó így fog élni.
- No de, Kádár elvtárs, – feleli Kóhn -, ha jól hallottam, itt most én mesélek vicceket."

Mi az a dialektika?
A tsz-parasztok megszólítják a megyei instruktort:
- Folyton halljuk, de nem tudjuk, hogy mit is jelent az a szó „dialektika”?
- Figyeljetek, majd kérdés-felelet módszerrel megvilágítom:
• Van egy tiszta ember és egy piszkos ember. Melyikük fog mosakodni?
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- 27 - Ez egyértelmű elvtárs. Természetesen a piszkos.
• Nem úgy van az, mert a tiszta az igényli a tisztaságot, a koszos nem.
Hát melyikük fog mosakodni?
- Ha így van, akkor csak a tiszta…
• Hát ez sem stimmel, mert a piszkosnak is kell néha mosakodni!
Akkor hát melyikük fog mosakodni?
- Ha ez is számít, akkor mindkettő fog mosakodni…- mondják okosodván a tsz-tagok.
• Nem, nem, nem! Egyikük sem fog mosakodni. A tisztának nincs szüksége rá, a
koszos meg nem igényli.
Nos, ki fog mosakodni?
- Instruktor elvtárs! Akármit mondunk, te mindig mást mondasz!
• Na látjátok! Ez a dialektika!

A KGB története telefonbeszélgetésekben
Sztálin alatt:
- Halló, KGB?
- Mit óhajt?
- A szomszédom vörös kaviárt eszik.
- Indulunk!
Hruscsov alatt:
- Halló, KGB?
- Mit óhajt?
- A szomszédom vörös kaviárt eszik.
- Na és?
- De kanállal!
- Indulunk!
Brezsnyev alatt:
- Halló, KGB?
- Mit óhajt?
- A szomszédom vörös kaviárt eszik.
- Na és?
- De kanállal!
- Na és?
- De aranykanállal!
- Indulunk!
Andropov alatt:
- Halló, KGB?
- Mit óhajt?
- A szomszédom vörös kaviárt eszik.
- Na és?
- De kanállal!
- Na és?
- De aranykanállal!
- Na és?
- De munkaidőben!
- Indulunk!"

Vagy-vagy
Egy idősebb román háziasszony üres bevásárló-szatyorral áll a lakása előtt, és ezt motyogja
maga elé: - Most éppen indulok bevásárolni, vagy már vissza is jöttem?
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- 28 Népképviselet
- Mi a konyak?
- A konyak az az ital, amelyet pártvezetőink a nép képviseletében fogyasztanak…

Mit teszünk egy atom-támadáskor?
Az ötvenes években katonáinknak tanították az atomtámadás esetén a helyes magatartást.
Egy változata a viccekben is megjelent:
- Burkolózzunk lepedőbe, és kússzunk csendesen a temető irányába.
- Miért csendesen? - hangzott a csodálkozó kérdés.
- Azért - hangzott a válasz -, hogy ne legyen pánik.

Egy őrmester bakanyelven hasonlóan magyarázta
Benn vagyunk az erdőben. Kibaszott sötétség! Csendben reszketünk. Ekkor jön egy óriási
villanás. Beszarunk, de a köpenyünket a fejünk fölé húzzuk…

A szocialista tábor előnye
Viccmesélés. Ennek örülünk, jók a viccek . Én sem akarok lemaradni, s megszólalok :
- Azért az nagyon jó dolog, hogy mi a szocialista táborhoz tartozunk.
- Miért? - kérdezi a párttitkárunk kíváncsian felcsillanó szemmel.
- Hát, nem mindegy az, hogy milyen fogságba kerül az ember. ..

Van Varsóban húsárú?
Egy vevő Varsóban Jaruszelszki idején bemegy a hentesboltba, és kérdezi a két eladót:
- Sertéshús van?
- Nincs.
- Marhahús van?
- Nincs.
- Borjúhús van?
- Nincs.
- Csirkehús van?
- Nincs.
- Virsli van?
- Nincs.
A vevő csalódottan távozik. Mire az egyik eladó így szol a másikhoz:
- Hogy ennek micsoda memóriája van!

És Moszkvában?
8-kor nyit a húsüzlet Moszkvában. Hatalmas várakozó tömeg. 9 órakor kijön az üzletvezető
és közli:
- Kevés a hús. Ma a zsidók nem kapnak. – A zsidók morogva távoznak. 10-kor megint jön:
- Csak kevés a hús! Ma a szakszervezeti tagok sem kapnak. – Dühösen elmennek a szakik.
Tizenegy órakor megint jön az üzletvezető és elmondja.
- Most már csak párttagok vannak itt. Nyugodtan elmondhatom, hogy hús egyáltalán nincs!
Mire az elvtársak bosszankodnak:
- A fene egye meg. Már megint a zsidók jártak jól…
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- 29 Micsoda fegyelmetlenség
A szovjet atomközpontban valaki tévedésből megnyom egy gombot. Néhány perc múlva
berohan egy őrjöngő tábornok, és ezt ordítja:
- Baromállatok! Hogy Hollandia nincs többe, az meg hagyján, de hogy fegyelem nincs, az
egyenesen felháborító!

Kisfiú kérdezi apját, mi a politika?
Az apja leülteti, és példákkal elmagyarázza: Figyelj, fiam. Én hozom haza a pénzt, tehát én
vagyok a KAPITALIZMUS. Anyád ügyel a pénzre, tehát õ a KORMÁNY. Nagyapád ügyel
arra, hogy minden rendben legyen, tehát õ a SZAKSZERVEZET. A babysitter a DOLGOZÓOSZTÁLY, és mi mindannyian azért dolgozunk, hogy Te, a NÉP jól érezd magad, és minden
rendben legyen. A pár hónapos kisöcséd pedig a közös JÖVÕNK.
A kisfiú elraktározza a hallottakat, és elmegy aludni. Éjjel arra ébred, hogy az öccse
"telerakta a pelenkáját" és sír. Felkel, és szólni akar az anyjának, de az olyan mélyen alszik,
hogy nem bírja felkelteni. Bemegy szólni a babysitternek, de a szobában látja, hogy az apja
éppen hempereg vele az ágyban, miközben a nagyapja kukucskál be az ablakon. Senki sem
veszi észre, hogy õ is ott van, így visszamegy aludni.
Másnap kérdezi az apja, hogy el tudja-e mondani a saját szavaival, hogy mi is az a politika.
A kisfiúnak eszébe jutnak az éjszaka látottak, és így szól:
- A politika az, amikor a kapitalizmus kihasználja a dolgozóosztályt, amit a szakszervezet
csak tétlenül bámul. A kormány alszik, a néppel senki sem törődik, és a jövõ is szarban van.

Találós kérdések a rendszerváltó Magyarországon?
- Mi a pluralizmus?
- A pluralizmus az, hogy mindenkinek meglehet a maga véleménye, de kormány csak egy
van.
- Mi a különbség a diktatúra és a demokrácia között?
- A diktatúrában percenként háromszor hivatkoztak a népre, a demokráciában percenként
hatszor.
- Ki az abszolút boldog ember?
- Az, aki mindennek tud örülni - még a választójogának is.
- Hol fizetik az 'országban a legnagyobb összegű munkanélküli segélyt?
- A parlamentben.

- Hol fizetik az 'országban a legnagyobb összegű munkanélküli segélyt?
- A parlamentben.
- Miért nincs a magyar parlamentben a Töpörtyű (Cicciolina)?
- Minek egy pornósztár annyi impotens között?
- Mi volt Gyurcsány Ferenc egyetlen igaz kijelentése?
- „Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal…"
- Miben hasonlít egymáshoz az új százforintos pénzérme és Horn Gyula?
- Mindkettő kicsi, kétszínű és egyik sem, ér egy fabatkát sem.
- Megkérdezik a Szonda-Ipsos közvéleménykutató intézetet, hogy van-e Magyarországon
antiszemitizmus? A válasz:
- Antiszemitizmus nincs, de van rá igény.
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- 30 A régi vicc a megyeri erdőből, még ma, a posztkommunista“ érában sem
veszített időszerűségéből:

Vagyonvizsgálat
Menekül a csiga az erdőből. Találkozik a rókával.
- Mi van csiga, belőttél, hogy így tepersz?
- Á, dehogy! Itt az APEH, vagyonvizsgálat lesz.
- Na és?
- Hát nekem is saját házam van, az asszonynak is saját háza van,
meg a gyereknek is. Sürgősen le kell lépnünk!
Elgondolkozik a róka, majd ő is futni kezd, Találkozik a gólyával.
- Mi van róka, hová futsz ilyen gyorsan?
- Nem hallottad? Kiszállt az APEH az erdőbe, vagyonvizsgálatra
- És akkor mi van?
- Hát nekem is drága bundám van, az asszonynak is, a gyerekeknek is. Ezek minket lecsuknak!
Több se kell a gólyának. Fogja az egész családot és elrepülnek
Afrikába. A pávián éppen ejtőzik (építi a kubai típusú
kommunizmust). Látván a gólyák érkezését, nem állja meg, hogy
meg ne kérdezze:
- Nem vagytok egy kicsit koraiak az idén?
- Sajnos el kellett gyorsan menekülnünk az erdőnkből, mert megszállta az APEH-kommandó.
- És?
- Hát tudod én évente félévet vagyok külföldön, sőt, az egész
család fél évet van külföldön. Ezt én sohasem tudnám nekik
megmagyarázni, hogy miből telik nekem.
- Tudod gólya, nekem faintos lenne nálatok.
- ???
- Nem elég, hogy csupasz a seggem, még vörös is!
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