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HofiSSZEuSZ, 1973.

Részletek Hofi Géza kabarémûsorából

Köszöntök mindenkit itthon, Ittakában… Ahogy a partra léptem, a kutyám mindjárt meg
ismert, elkezdett ugatni. Mondom neki: Ne ugass! Ne ugass!... ugyanis egy új rendelet 
van… Ittakában, hogy a kutya nem ugathat… azon kívül mindenki. Azon kívül, kérem, ha 
például itthon Ittakában, ha egy ittakai polgár feljelent [szájára üt] … nahát… úgy értem, 
hogy nehezményezi, hogy ugat a kutya, akkor kijön a KÖJÁL, az ajál, a béjál, mindenki, a 
sintér, a Zalka Máté tér… és a kutyát elviszik. 

Na kérem szépen, ha egy ittakai lakos bejelenti, hogy a részeg csibész tróger útonálló 
szom széd az asszonyt üti – embert akar faragni belôle – a gyereket a falhoz vágta, „Jöjjenek 
má’ ki!’ – nem lehet. Rendôr sem jöhet, mert magánlak… Aranyos, mi? … Mindegy, szóval 
megjöttem Ittakába, kérem… 

Ha már a kultúránál tartunk, igen magas szinten van nálunk a népmûvészet. Önök is 
tud ják… az emberek imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavalókórusokba 
tömörülnek, és ott szavalnak. Olyan sokan vannak, hogy a szép kis kultúrházba nem 
férnek be… szavalni, ezért kimennek a futballpályára és ott szavalnak… iggen… Idéznék 
egykét kis költeményrészletet, mielôtt megjelenik kötvefûzve. (Eltorzított hangon, 
szurkolót  imitálva) ...anyád! ...anyád! és a televízió, mint tömegkommuniká ciós 
akármicsoda, ezt a kis versikét élô egyenesben közvetíti. Tudják miért? Anyák napja nem 
rég volt, kapják meg. Mer’ ugye a vállalattól kapnak egy Kinizsit meg két szendvicset – az 
egyik száraz… a másik szárazabb – a televízióból kultúrmûsort…

Az a szomorú kérem szépen, hogy a szurkolók lesüllyedtek… a futball színvonalára. 
Szepesi György mindig mondja, hogy jöjjenek, szurkoljanak minél többen… mert nincs 
nézô… miért? Futball van? Miért pont a nézô hiányzik neki?

[A vesztes mérkôzést követôen a csatár szájába adja a következô szavakat]… „azért nem 
gyôztünk, mert a kapufa az henger alakú volt, és nem szögletes”. Ez kérem azt jelenti 
lefordítva, hogy futballberkekben minden vezetô a helyén van, mindenki ért hozzá, a 
kapufa a hibás. Az a hülye akác! Ki kéne rúgni, nem?!

Na mindegy, mondom tovább. Van egy ismerôsöm, aki abból él, hogy elôadásokat tart 
arról, hogy kell cipôt készíteni. De cipôt még az életbe nem csinált. Csak löki a süketet. A 
suszter viszont, aki effektíve a cipôt készíti, az nem dumál, csak dolgozik. Nem is tud 
beszélni. Tudják miért? Mer’ a szájában van a faszög. … Na kérem szépen, ezt minden 
vonalon be kéne vezetni. Dumálós elvtárs? Itt a szög, hamm… és gyerünk dolgozni.
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HofiSSZEuSZ, 1973.

Feladatkártyák

A)
Melyik klasszikus mûvet parodizálja a mûsor címe?

Kiket és milyen visszásságokat pellengérez ki a mûvész  
az egyes szövegrészekben?

B)
Keress példákat a nyelvi humor következô típusára:

egyes szavakat váratlan, szokatlan jelentésben használ.

C)
Keress példákat a nyelvi humor következô típusára:

kis hallgatás után váratlan folytatással visszájára fordítja  
a gondolat jelentését.

D)
Keress példákat a nyelvi humor következô típusára:

vulgáris, durva kifejezéséket használ.

E)
Keress példákat a nyelvi humor következô típusára:

hétköznapi nyelvi fordulatokkal szólítja meg a közönséget.
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VáloGATáS A Kádár-KorSZAK 
ViccEibÔl

1970-es, 1980-as évek

1.
Háromtagú magyar küldöttség jár New Yorkban. Egyiküket két marcona alak 
elfogja, felcipeli egy felhôkarcoló tetejére, és ledobással fenyegetve azt paran csol
ják neki, hogy éljenezze a kapitalizmust. A magyar elôször tiltakozik, mert mint 
mondja: ô öntudatos kommunista. Végül mégis enged a kényszemek. Ekkor  
a mellette ülô belerúg a lábába, és halkan rámordul: – Te hülye, ha már elalszol  
a párttaggyûlésen, legalább ne kiabáld, hogy éljen a kapitalizmus.

2.
A Jóisten magához hívatja az amerikai, a szovjet és a magyar vezetôket, és bizal
ma san közli velük, hogy két hónap múlva vízözönt bocsát a Földre, eljön a világ
vége. Reagan haza siet és televíziós beszédben közli az amerikai néppel: – Két 
hónap múlva mindenki elpusztul, ezért eltörlöm az összes banki és adótartozást; 
mindenki egyen, igyon és szórakozza ki magát, ameddig lehet.

Brezsnyev is hazamegy, összehívja a központi bizottságot, és ellentmondást 
nem tûrôen bejelenti: – Már csak két hónap maradt a kommunizmus felépítésére, 
most aztán mindent bele!

Kádár tempósan hazaballag, munkásgyûlést hív össze Angyalföldön, amelyet  
a rádió és a televízió élôben közvetít. Közli a Jóistentôl kapott bizalmas informá
ciót, majd összegzésül csak annyit mond: – Elvtársak, két hónapunk van rá, hogy 
meg tanuljunk a víz alatt élni.

1.
A nyolcvanas évek vége fele egy ötven év körüli asszony orvoshoz megy. Elpana
szolja, idônként hôhullám önti el, erôs szívdobogás, fejfájás, gyengeség, rossz 
közérzet állapotában leledzik. És nem tudja, mitôl. Az orvosnô megvizsgálja, de 
nem talál semmi különösebb bajt, csak magasabb a vérnyomása. Mondja neki:

– Ez a klimax.
– Mi az a klimax, doktornô?
– A változás kora.
– Változás lesz? És tessék mondani, Kádár azért marad?
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4.
A falusi parasztmama meglátogatja Pesten férjhez ment lányát, hogy megnézze 

új lakásukat. Vejét ugyanis kiemelt káderként olyan magas posztra tettek, hogy 
egy villalakást is kiutaltak hozza. A vô most nagyon kedvesen mindent megmutat 
anyósának az ötszobás új otthonukban:

– Tessék nézni, mama, az ebédlô valódi perzsaszônyegeit; itt és a szalonban a 
muzeális értékû festményeinket; az antik bútorok szépségét és a gyönyörû fürdô
szobánkat.

A nénike büszke meghatottsággal néz meg mindent a lakásban, s örül lánya, 
veje rangos, elôkelô berendezkedésének. Aztán azt mondja nekik a világról mit 
sem tudó naivsággal:

– Mindez csodás, de engem aggaszt drága gyermekeim, hogy mi lesz, ha egy
szer visszatérnek a kommunisták?
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VáloGATáS A Kádár-KorSZAK 
ViccEibÔl

1970-es, 1980-as évek

5.
A kórházban haldokló Kohn bácsi kéri, hogy a vállalati párttitkár látogassa meg, 
mert végrendelkezni szeretne. Amikor megérkezik a párttitkár, az öreg halkan 
elsuttogja neki, hogy az élete során megszerzett javai egy harmadát a zsidó fiú
árvaházra, másik harmadát a zsidó leányárvaházra, harmadik harmadát a zsidó 
szeretetotthonra hagyja. 

– Jó, jó – mondja a párttitkár szelíden – de Kohn bácsi, ehhez a végrendelke
zéshez miért engem hívott? Miért nem a rabbit?

– Csak nem teszek ilyen ôrültséget, hogy rabbit hívjak a járványkórházba!

6.
A balatoni üdülôhely kolbászsütôjénél egy tekintélyes megjelenésû urat nagyon 
készségesen szolgál ki a tulaj. Amikor a vevô elmegy, felesége mérgesen kérdi:

– Ennek a vásárlónak most miért mérted olyan pontosan a kolbászt? Hova 
jutunk így?

– Ez az ember engem nem ismert meg, de neki tartozom a jó kiszolgálással,  
ô volt ugyanis a gimnáziumi osztályfônököm, és ha annak idején nem csapat ki 
az iskolából, akkor én most egyszerû mérnökként nyomoroghatnék valahol.

7.
Nixon–Brezsnyevcsúcstalálkozó. Kádárt is meghívjak, csatlakozzon hozzájuk.  
A három autó, amelyben ülnek, egymást követi. Útkeresztezôdéshez érnek. Brezs
nyev így utasítja sofôrjét: „Irányjelzô balra, kanyar balra.” Nixon igy szól: 
„Irányjelzô jobbra, kanyar jobbra.” Kádár pedig: „Irányjelzô balra, kanyar jobbra!”
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8.
Csernyenko már sokallja a magyarok és a románok közti burkolt vitákat. Ezért 
magához kéreti Kádárt és Ceausescut, hogy megpróbáljon igazságot tenni közöt
tük. Célját világosan közli velük:

– Elvtársak! A szocialista tábor egysége megköveteli országaink teljes együtt
mûködését és egyetértését. Ennek érdekében kérettem ide önöket, s azért, hogy 
ellentéteiket, félreértéseiket teljesen tisztázzuk és végleg lezárjuk. Minthogy 
Kádár elvtárs az idôsebb, elôször neki adom át a szót. Tessék a legelején kezdeni 

– Amikor honfoglaló ôseink Etelközbôl a Vereckeihágón át leereszkedtek a 
FelsôTisza völgyébe, ott lenyergeltek, letáboroztak, és a Tiszában fürödni kezd
tek. Miután kijöttek a folyóból, sehol sem találták a lovaikat, nyergeiket, fegyverei
ket – de meg a ruháikat sem. Szôrénszálán mindenük eltûnt...

– Mi akkor még ott se voltunk! – szól közbe idegesen Ceausescu. Mire Kádár 
gyorsan hozzáfûzi:

– No, kérem, ezt azonnal tessék a jegyzôkönyvbe rögzíteni!

1970-es, 1980-as évek

9.
– Mi a KGST címere?
– Zöld mezôben két sovány tehén egymást feji...

10.
Brezsnyevet megkérdezik: mi a kedvenc idôtöltése?
– Gyûjtöm a rólam szóló vicceket. 
És sok van már?
– Ó igen, már három láger megtelt a terjesztôikkel.
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VáloGATáS A Kádár-KorSZAK 
ViccEibÔl

Feladatkártyák

Milyen közéleti, politikai témát érint a vicc?
Kik a szereplôi? És vajon miért éppen ôk?

Milyen nyelvi eszközökkel éri el a humoros hatást?

Milyen közéleti, politikai témát érint a vicc?
Kik a szereplôi? És vajon miért éppen ôk?

Milyen nyelvi eszközökkel éri el a humoros hatást?

Milyen közéleti, politikai témát érint a vicc?
Kik a szereplôi? És vajon miért éppen ôk?

Milyen nyelvi eszközökkel éri el a humoros hatást?

Milyen közéleti, politikai témát érint a vicc?
Kik a szereplôi? És vajon miért éppen ôk?

Milyen nyelvi eszközökkel éri el a humoros hatást?

Milyen közéleti, politikai témát érint a vicc?
Kik a szereplôi? És vajon miért éppen ôk?

Milyen nyelvi eszközökkel éri el a humoros hatást?

Milyen közéleti, politikai témát érint a vicc?
Kik a szereplôi? És vajon miért éppen ôk?

Milyen nyelvi eszközökkel éri el a humoros hatást?
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