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V I D Á M  E S E T E K
Gyűjtötte: Gerzsenyi László

Egy fö ldm űves arra a 
következtetésre jutott, hogy a 
közeli autóeladó sok hasznot 
húzott abból, hogy amikor 
neki autót adott el, minden 
kelléket fölszámított és hoz
záadta az alapárhoz. A farmer 
eléggé becsapottnak érezte 
magát. Aztán egy  napon a 
gépkocsieladó közölte a föld
művessel. hogy átmegy 
hozzá, és egy tehenet vásárol 
tőle. Az igazság szellemében a 
földműves a tehén árához a 
következő  árinform ációt 
fűzte: alapár 500 dollár, két 
réteg festék 45 dollár, pótgyo
mor 75 dollár, szénatárolás 60 
dollár, szecskavágás 120 dol
lár, négy k ifo lyócsap 
egyenként 10 dollár, összesen 
40 dollár, teljes tehénbőr 
borítás 125 dollár, kettős első 
lökhárító (szaruból) 15 dollár, 
automata légycsapó 58 dollár; 
összesen 1038 dollár.

A Harvardi Egyetem egyik asztronómusa előadást tar
tott „A táguló világegyetem” címmel. Ebben rámutatott 
arra, hogy számos galaxis létezik, ami nagyobb a mi Tejú- 
tunknál, és nagyobb sebességgel távolodik tőlünk, mint a 
fény sebessége. Ez azt vonja maga után, hogy ténylege
sen elveszítjük ezeket a galaxisokat. Kihullanak a világ
mindenség peremén, hogy így fejezzük ki magunkat. A 
kérdés-felelet időszakban, ami az előadást követte, egy 
aggódó asszony rémülten megkérdezte: „Professzor úr, 
mit fogunk csinálni azokkal a galaxisokkal, amelyeket 
elveszítünk?” A tudós professzor nyugodtan ezt válaszol
ta: „Elengedjük őket, asszonyom. Elengedjük őket.”

„Vagyok én is olyan bátor, mint a két előző fickó.” Arccal 
fölfelé fordítva odafektették a guillotine alá, és amikor 
már-már meghúzták a kötelet, az amerikai megállította 
őket: „Hé, várjatok egy pillanatig! Azt hiszem, rájöttem a 
guillotine problémájára.”

Az ingyenes tanácsadás olyan, mint csók a homlokon. 
Nem árt egyáltalán, de nem is sokat segít.

Egy segítőkész édesapa töltötte be az édesanya helyét, 
miközben felesége a kórházban feküdt. Próbált jó édes
anyja lenni 10 és 15 éves gyermekének. Néhány nap

múlva már szüksége volt egy 
kis bátorításra, és igyekezett 
valam ilyen elism erésre 
vadászni. Megkérdezte gyer
m ekeitől: „U gye, e lég  jól 
ténykedem mint édesanya?” 
Az idősebb gyermek megje
gyezte: „Kiválóan csinálod, 
apa. Szeretem, ahogy felszol
gálod a hideg müzlit.” A 10 
éves lány hozzátette: „Mégis
csak jobb vagy, mintha nem 
volna senki.”

Három férfit vittek a 
vesztőhelyre, hogy guillotine 
által k ivégezzék  őket. Az 
egyik francia, a másik brit és a 
harmadik amerikai volt. A francia volt az első. Kérdezték 
tőle, hogy akar-e csuklyát a fejére. Nem kívánt csuklyát, 
mert azt mondta, hogy egyáltalán nem fél. Rátették fejét a 
tőkére a guillotine alatt, ő bátran fölnézett az éles kivégző 
eszközre, de hiába húzták meg a kötelet, semmi nem 
történt. A hóhér azt gondolta, hogy ez isteni beavatkozás, 
ezért szabadon engedte a halálra ítéltet. Következett a brit 
férfi, és tőle is megkérdezték, hogy akar-e csuklyát a 
fejére. O sem akarta betakarni a fejét, ezért odavitték a 
guillotine alá, meghúzták a kötelet, de megint csődöt 
mondott a kivégző eszköz. Ismét Isten beavatkozásának 
tekintették az ügyet, és elengedték a halálra ítéltet. Az 
amerikainak is fölajánlották a csuklyát, de ezt válaszolta:

Nagyon messzire utazott egy édesapa négyéves kisfiá
val egy kis horgászkaland érdekében. Minden ötven kilo
méter után az izgatott fiú megkérdezte édesapjától, hogy 
ugye, már majdnem ott vannak. Az apa többször is azt 
felelte, hogy még elég sokat kell utazniuk. Ezért a fiúcska 
megint várt néhány percig, és újból föltette a kérdést 
apukájának, aki ezt felelte: „Sajnálom, fiam, de még újabb 
kétszáz kilométert kell megtennünk.” Ötven kilométer 
után a kisfiú ismét megkérdezte: „Apu, én még akkor is 
négyéves leszek, amikor odaérkezünk?”

Egy híres hölgy sohasem akarta pontosan bevallani az 
életkorát. Egy alkalommal egy újságíró kérte, hogy mond-

Idősek  beszé lgettek  
egy öregotthonban, és pana
szolták, h ogy  m ilyen 
betegségekkel, fájdalmakkal 
küszködnek. A z egyikük 
ízületi gyulladás, a másikuk 
emésztéshiány, a harmadik 
álmatlanság miatt
panaszkodott, és így ment a 
panaszkodás órákon  át. 
Végül egy nyolcvanéves férfi 
m egjegyezte: „Gondoljunk 
m inderre a k öve tk ezők ép 
pen, barátaim, ez  csak azt 
bizonyítja, hogy az öregkor 
nem anyámasszony katonái
nak való.”
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ja meg, hány éves. A nő tétovázás nélkül kijelentette, 
hogy hatvannyolc éves. A riporter így ellenkezett: „De 
asszonyom, ez lehetetlen, hiszen most érdeklődtem fia 
életkora felől, és azt mondta, hogy hatvanéves.” A 
megkérdezett asszony így válaszolt: „A fiam éli a maga 
életét, és én élem a magamét.”

Észak-Kanadában egy mérnök, egy pszichológus és 
egy teológus indult el vadászni az erdőbe. Eljutottak egy 
kis faházhoz, ami eléggé távolesett bármelyik várostól. 
Mivel a barátságos vendéglátást erényként gyakorolják az 
emberek, a vadászok bekopogtattak a ház ajtaján, hogy 
engedélyt kérjenek a pihenésre. Senki nem válaszolt 
kopogtatásukra, de fölfedezték, hogy az ajtó be sincs 
zárva, ezért beléptek. Egyszerű lakásban találták 
magukat: két szoba, minimális bútorzattal és háztartási 
fölszereléssel. Semmi sem volt meglepő a faházban, csak 
a tűzhely. Elég nagy, sütővel ellátott, vasból készült 
tűzhely volt. Az elhelyezése szúrt nekik szemet, mert dró
tokkal föl volt erősítve a gerendákra, egészen közel a 
mennyezethez. A pszichológus megjegyezte: „Elbűvölő. 
Nyilvánvaló, hogy ez a magányos ember elszigetelődött 
az emberiségtől, és azért emelte föl a tűzhelyet, hogy alá 
húzódhasson, és újból átélje visszatérését az anyaméhbe.” 
„Ostobaság -  folytatta a mérnök. -  Az itt lakó a termodi
namika törvényeit gyakorolja. A tűzhely fölemelésével 
fö lfedezte , hogy a m eleg egyen lőbben  oszlik el a 
faházban.” A teológus így szakította meg őket: „Teljes 
tisztelettel mondom, hogy azért függesztette fel a kályhát 
a gerendázatra, mert ennek vallásos jelentést akart adni. A 
fölem elkedő tűz már évszázadok óta vallásos szim
bólum.” A három vadász így vitatkozott néhány percen át, 
de nem tudták megoldani a kérdést. Végre a gazda haza
tért, és azonnal m egkérdezték tőle, hogy miért 
függesztette fel a csikótűzhelyet a gerendákhoz. Tömör 
válasza így hangzott: „Sok volt a drótom, kevés a kályha
csövem.”

Valaki bekopogtatott egy tanyasi vendéglőbe, aminek 
cégtábláján ez állt: „Rózsa Sándor meg a Sárkány”. Egy nő

nyitotta ki az ajtót. A vendég megkérdezte tőle: „Kaphat
nék egy falatnyi ételt?” Az asszony ráordított, és kezdte 
átkozni, szidni válogatás nélküli szavakkal, majd becsapta 
előtte az ajtót. A vándor újból kopogtatott, és megint az 
asszony nyitotta ki, akitől ezt kérdezte: „Most már szólhat
nék néhány szót Rózsa Sándorral is?”

Egy férfi a munkahelyéről hívta feleségét a délutáni 
munkaidő közepe táján: „Két jegyet vehetnék, hogy 
megtekintsük azt a bemutatót, amire már régóta várunk. 
Most játsszák. Akarod, hogy megnézzük?" A feleség izga
tottan mondta: „Ó, igen, azonnal elkészülök.” „Kezdd el 
rögtön, a jegyek holnap estére szólnak” -  válaszolta a férj.

Picasso egyszer megkérdezte Rodi?i nevű barátjától, 
hogy szereti-e Picasso legújabb festményét, amit még alá 
sem írt. Rodin tanulmányozta a festményt minden irány
ból, és csak gondos megfontolás után válaszolt Picassó- 
nak: „Akármit festesz, légy szíves rátenni a monogramo
dat. Ha így lesz, akkor tudjuk, hogy milyen irányban tart
suk a képet.”

A gyülekezet énekkarvezetője elkeseredett, mert a 
legtöbb énekkari tag szórványosan jelent meg a karácso
nyi énekek próbáin. A főpróbán kijelentette: „Személye
sen megköszönöm a zongoristának, hogy ő volt az 
egyetlen  az egész énekkarban, aki m inden egyes 
énekkari próbán megjelent az elmúlt két hónap alatt.” 
Erre a zongorista fölállt, meghajtotta magát és így szólt:

re=J

„Ez volt a legkevesebb, amit tehettem, gondolva arra, 
hogy nem tudok itt lenni a ma esti karácsonyi hang
versenyen.”

Az egyik  nagy, amerikai, metodista gyü lekezet 
lelkipásztora tesztet állított össze annak kiderítésére, hogy 
gyülekezeti tagjai közül kik nézik túl gyakran a televíziót. 
Itt vannak a teszt főbb pontjai. Túl sokat nézi a televíziót 
az a személy: aki fel tudja sorolni a kedvenc focicsapat
tagjainak a nevét, de nem képes elmondani a tizenkét
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tanítvány nevét; aki már előre tudja, hogy egy filmsorozat 
mely estéken, mikor kezdődik, de nem tudja, melyik 
könyvvel végződik az Újszövetség; aki fel tudja ismerni a

helyi tévériportert az utcán, de nem ismerné meg a szom
szédját sem, ha találkozna vele a háza előtt; akinek a 
kábeltévé számlája többre rúg, mint havi gyülekezeti 
adakozása.

D. L. Aloody, a nagy evangélista beszélt arról az 
emberről, akit megkérdezett tízéves fia: „Apu, miért nem 
jössz velünk sohasem a gyülekezetbe?” Az apa ezt vála
szolta: „Nekem már nem kell járni gyülekezetbe, fiam. A 
hitem már teljesen meggyökerezett." Később ugyanazon a 
napon a férfi kivezette lovait az istállóból, befogta őket a 
szekérbe, és fiával együtt kihajtott a halárba. Útközben az 
egyik sáros területen pocsolyában rekedtek lovastul, 
szekerestül, mire a fiú megjegyezte: „Apu, a lovak nem 
mennek sehova. Azt hiszem, teljesen meggyökereztek.’’

Az egyik híres chicagói kosárlabdacsapat egymás után 
hét játékot elveszített. Az edző elhatározta, hogy pszi
chológiai kezelést ad a csapat tagjainak: „A kapitánynak 
megmondtam, hogy színlelje, mintha ő lenne a legjobb 
játékos a csapatban. A másiknak azt mondtam, hogy szín
lelje, mintha ő lenne a legjobb a védelemben. Megmond
tam a harmadiknak, hogy tegyen úgy, mintha ő lenne a 
leggyorsabb futó, és jobban védekezne, mint bárki más a 
hátvédek közül. A következőnek megmondtam, hogy 
színlelje, mintha ő lenne a legjobb letámadó játékos és a 
legpontosabb dobó.” A nyolcadik játékot is elveszítették, 
mire a csapatkapitány átölelte az edzőt, és ezt mondta: 
„Csak színlelje, mintha győztünk volna!” -  Sok keresztyén 
csak színleli, hogy keresztyén, de a pokolban már nem 
színlelheti, hogy a mennyországba jutott.

Egy étteremben az egyik vendég annyira morcos volt, 
hogy egy mosolyt sem tudott kicsalni tőle a vidám hangu
latú, bájos pincérnő. Az étel igazán ízletes volt, és amikor 
a vendég kifizette a számlát, a fölszolgáló nő ezt mondta

neki: „Kellemes napot kívánok, asszonyom!” A távozó 
vendég ezzel válaszolt: „Sajnálom, más terveim vannak!”

Az első osztályos kisfiúnak megmondta az anyukája, 
hogy azonnal menjen haza az iskolából, amikor vége van 
az óráknak. A kisfiú azonban csaknem mindennap késett, 
néha még húsz percet is. Édesanyja megkérdezte: „Az 
iskolából mindennap ugyanakkor indulsz haza, de 
mégsem mindig ugyanakkor érkezel. Mi ennek az oka?” A 
kis iskolás ezt felelte: „Ez a kocsiktól függ.” „Mi közük 
ehhez a kocsiknak?” -  kérdezte a nyugtalankodó édes
anya. A kisfiú ilyen magyarázatot adott: „Hát tudod, anyu, 
a gyalogos átkelőhelyen egy nagyobb iskolásfiú tartja 
kezében a megállást jelző táblát, és mindaddig vámunk 
kell a közelében, amíg nem olyan kocsi jön, amit ő le 
akar állítani, hogy mi átkelhessünk.”

Egy földműves, jó néhány nehéz gazdasági év után, 
bement a bankjába, és kereste az igazgatót. így szólt 
hozzá: „Van jó hírem és van rossz hírem. Melyiket akarja 
hallani először?” A bankár így válaszolt: „Miért ne hal
lanánk először a rossz hírt, hogy minél előbb túl legyünk 
rajta?” „Rendben van -  válaszolta a földműves, és így foly
tatta: „Nagy szárazság és infláció sújtott, és nem vagyok 
képes semmit megfizetni a házamra felvett összegből 
ebben az évben, de még a kamatokra sem futja.” „Ez elég 
rossz hír.” „Van még ennél rosszabb is. Képtelen vagyok

törleszteni a kölcsönt, amint a gépekre vettem föl, de még 
a kamatokra sem futja.” „Ez tényleg rosszabb még az 
előbbinél is.” „A legrosszabb még hátravan. Emlékszik rá, 
hogy kölcsönt vettem föl a vetőmagra, a műtrágyára és 
más eszközökre. Ezekért sem tudok fizetni, de még a 
kamatokra sem futja." „Hát ez igazán szörnyű, de mondja 
már a jó hírt!” „A jó hír az -  folytatta mosolyogva a föld
műves hogy az a szándékom, hogy ezután is csak öntől 
kérek kölcsönt.” -  Ebben a történetben van egy mély 
teológiai igazság, ha megfordítjuk a témát. Az örömhír az, 
hogy minden csődünk ellenére Isten továbbra is
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foglalkozni akar velünk.

Presbiteriánus lelkészek csoportja Skóciában konfe
rencián vett részt. A szünetben közülük többen kimentek 
a környékre, hogy lássák a szép tájakat. Éppen odaértek 
egy folyóhoz, amin ideiglenes híd ívelt át. Nem figyelték 
meg a feliratot, amin az állt, hogy a hídon átkelni veszé
lyes, és kezdtek fölmenni a hídra. A közelben levő hídőr 
utánuk rohant, és meg akarta őket akadályozni. Az egyik 
lelkész így szólt hozzá: „Ne féljen, mi mindnyájan a kon
ferencián részt vevő presbiteriánus lelkészek vagyunk.” A 
válasz így hangzott: „Nem törődöm vele, hogy önök ki
csodák, de ha nem jönnek vissza a hídról, mindnyájan 
baptisták lesznek!”

Egy kisfiú megkérdezte édesanyjától, hogy ő honnan 
származott, és miként látott napvilágot. Édesanyja beszélt 
neki a mesebeli, szép, fehértollú madárról. A kisfiú átro
hant a szomszéd szobába, és nagymamájának is föltette 
ugyanazt a kérdést. A válasz a madártörténetnek egy 
másik variációja volt. Aztán a kisfiú kiment a házból ját
szótársaihoz ezzel a megjegyzéssel: „Tudjátok, a mi csalá
dunkban már három generáció óta nem történt normális 
születés.”

Egy lelkipásztor naplójából: „Az egyik szombat este 
elmentem az imaházba, föl a szószékre, és gyakoroltam a 
prédikációmat, miközben kipróbáltam vadonatúj hang
erősítő berendezésünket. Élveztem a hangom úgyannyira, 
hogy még énekeltem is egy kicsit, ami egyáltalán nem 
volt tipikus a szolgálatomban. A „koncert” után elhatároz
tam, hogy fölveszem éneklésemet és prédikációmat, majd 
leülök és élvezem munkám gyümölcseit. így is tettem. 
Amint hallgattam saját hangom szokatlan visszhangját, 
megfigyeltem, hogy nem minden hang a mikrofon felől 
jön az imaházban. Kimentem az imaházból, hogy meg
találjam a visszhang forrását, aztán visszatértem, és akkor 
jöttem rá, hogy beszereltettük a kinti hangerősítő rend
szert is. Az egész környék hallgatta szombat esti bemu
tatómat. Remélem, tetszett nekik.”

A fö ld  és az ember megmarad

Üzenem neked, ki egykoron asszonyom leszel-

Ráébredtem az elhivatásra.
Vigyázok magamra.
Táplálkozom, sétálok tiagyokat. alszom, figyelem izmai
mat.
Egészséges és tiszta vagyok.
Vidám, fénylő és bizakodó.

S ha nálad időz gondolatom,
teltnek, erősnek akarlak,
azt akarom, hogy vigyázz magadra,
táplálkozz, sétálj, aludj nagyokat, figyeld izmaidat,
egészséges, tiszta légy, vidám és bizakodó.

Most minden gondolatom övé, ki eljövend.
Könyveket gyűjtök neki, Dantét, Dosztojevszkijt.
Verseket olvasok neki, mintha élne és értene már.
Az utcákon járva, beszélek neki az anyanyelvről, 
napokoji át magyarázok a francia forradalomról, 
Erdélyről és az emberi sorsról.

Üzenem neked: ő  a célunk és nincs más segítség. 
Vidámnak kell lennünk, hogy ő  vidám legyen. 
Kitartónak kell lennünk, hogy ő  világra 'jöjjön. 
Izmosaktiak és jóknak kell lennünk, hogy ő  szeressen 
minket.
Vigyáznunk kel! önmagunkra,
hogy boldog magyar legyen ő, ú j ember és erős.

Mert én elmúlok 
és te is elmúlsz,
de a fö ld  és az ember megmarad.

Dsida Jenő

Csillagnézés

Bizotiy, fiam  emlékszem még a korra, 
így néztem én is, m int te, csillagot/
Meredten égő mennyei bokorra, 
s éreztem ezt a furcsa illatot.

Toronyban, dombon titkok fojtogattak, 
Nyaklót tan, míg lélegzetem elállt.
De bámulásim egyszer elmaradtak -  
Talán mikor telkednek adtam át.

Itt az időd, most bám u lj és csodálkozz! 
Semmise dőlt el és nem végleges. 
Ésszel-szívvel törj messzebb a csodákhoz, 
Égen-földön ős titkot fejtegess!

Jékely Zoltán
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