
Vincze György:

Történelmünk során sokféle újítómozgalmat találhatunk, amelynek célja mindig 
szebbé, jobbá tenni valakinek az életét.

A nyelvújító-mozgalom, amely a nyelv reformját jelentette, szebbé tette a 
beszédet, mert mondjuk a durva hangzású fenyőfa helyett, lágy csengésű főnőfát 
mondtak őseink.

A pénzújító mozgalom pedig nemzetközi botrányt jelentett. Ugyanis néhai 
Horthy Miklós idejében Zadravecz püspök többedmagával hamisította a frankot. 
Lehet, hogy ez Istennek tetsző cselekedet volt, de a franciáknak nem.

A következő újítómozgalom az újítómozgalom volt. Az volt a lényege, hogy 
mindenki újítson és ilyen módon az újítási felelős pedig teljesítse az újítási tervet. 
Ennek az újítómozgalomnak az időszakában került a kilincs az ablak külső felére, 
a parkett a plafonra, a plafon a parkettra és a fürdőszoba a lépcsőházba. Továbbá 
ekkor profilírozta el magát az ipar olyan borotvapengék gyártására, amelyekkel 
lehetett szájharmonikázni, „kinn a bárány — bent a farkas”-t játszani, csak borot
válkozni nem. Aztán újabb újítás segítségével ezeket a borotvapengéket újra élez
ték és akkor már tompa lett a szájharmonikázáshoz. Olyan görgőscsapágyat is kon
struáltak ekkor legjobb újítóink, amely amellett, hogy hét nyelven beszélt, nem 
akart görögni. Ekkor vezettük be újításként a bevezetést és ennek segítségével 
már könnyen sikerült bevezetnünk a mezőgazdaságban is az újításokat. Az egyik 
ilyen újítás a gumipitypang termesztése volt. Igaz, nem nőtt meg, no de nagy 
ország: nagy pitypang, kicsi ország: kicsi pitypang . . . Szintétikus eljárással sike- 
r ült megoldanunk hazai búzaszalmából — némi tatai importkátrány hozzáadá
sával — az egri bikavér előállítását, mondva, hogy a búzaszalmának a legmagasabb 
a szesztartalma, árnyékban eléri a tizennégy fokot.

Ezt követte az az újítómozgalom, amelynek keretében felújították a hagyomá
nyos szőlővidékeket és az egri bikavér kilépett a szántóföldi kalászosok családjából. 
Ennek az újítómozgalomnak az idejére esett, hogy a bevált gumitalpú papucsot fel
váltotta a bőrtalpú cipő, noha a papucs igen jó, ha nincs más. Számtalan újítással 
párhuzamosan a háztartási szén helyett megjelent a közönséges szénből lévő szén, 
amely azonban még ma sem tökéletes, mert nem maradt úgy a tűzön, ahogy rá- 
teszik hanem el is ég.

Napjaink újítómozgalma főleg a vendéglátóiparban számottevő. A  „Késdobáló”- 
hoz címzett italboltban — a KÁROMKODNI TILOS tábla, KÁROMKODNI HATÓ
SÁGILAG TILOS-ra reformálásával — kisvendéglővé változik. Így már nemcsak 
a járó alkoholisták elégíthetik ki igényüket, hanem a fekvők is, mert a kisvendég
lőben bármikor befeküdhetnek az asztal alá.
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Szatírák és humoreszkek
ÉN IS  Ú J Í T O K



Végigtekintve nemzetünk gazdag újítási történelmén, megszégyenülten álltam 
önmagam előtt és elkapott az ellenállhatalan vágy, hogy én is újítsak.

Kezdem talán a prémium igazságos elosztásának reformjával. Ez elég szűz 
terület, hiszen a szakirodalom is csupán 123 777 formát tart nyilván. Én megújítom 
ezt a 123 777-et. Minden valószínűség szerint a 123 778. forma tökéletes lesz.

Nagyon hajt az alkotásvágy.
Fizetik.

E Z  A K É R D E S

A dolog látszólag egyszerű, azonban a valóságban rendkívül bonyolult. És 
ezzel kezdődik a dilemma: ki legyen a regény hőse? — ez a kérdés gátol hónapok 
óta, az üzemi tolvajokról szóló művem megkezdésében.

Adva van egy igazgató és adva van egy kis jelentéktelen ember.

Az igazgató tizennyolc millióért konstruált egy bukfencvető gépet. Aztán ki
derült. hogy felesleges, mert az apró gyerekek is — kivéve néhány elvetemült, 
Konzervatív kölyköt —, bukfenc helyett szívesebben twistelnek. Most ott áll a buk
fencvető a gyárudvaron és eszi a korozzió, amit népiesen rozsdának hívnak. Tehát 
világos, hogy a bukfencvető gép ésszerűtlen masina. Azonban a kezdet kezdetén 
az igazgató úgy tüntette fel, hogy ésszerű s ezért a kezdet kezdetén fel is vett 
harmincezer forint ésszerűsítési pénzt. (Ha adópengőben kapta volna meg ezt a har
mincezret az igazgató, akkor nem lenne dilemmám, de ő mai forintban vette fel.) 
Ilyen módon 18 millió 30 ezer forintban van a bukfencvető s hogy rozsda ne 
szedje ízekre, ezért bizonyos karbantartási költségek is felmerülnek.

De nevezhetjük-e ezt a cselekedetet üzemi tolvajlásnak? Ebben nem vagyok 
biztos, az igazgató nem vitte haza a bukfencvetőt, hiszen ott áll a gyár udvarán. 
Továbbá, az igazgatót se le nem csukták, se elő nem léptették, tehát bizonyosan 
igazságtalan a gyanúm.

Ellenben itt van Pemete Ferkó — a másik hős jelöltem, a jelentéktelen ember, 
nála már sokkal kézenfekvőbb a helyzet. Ő tipikus üzemi tolvaj, mert két hónappal 
ezelőtt — mint utólag bevallotta —, ellopott egy csavarhúzót. Azért vallotta be 
utólag, mert a minap helyezték csak üzembe azt a motozógépet, amelyet négymillió 
devizaforintért vettek nyugaton. Ekkor bukott le ez a kis stílű Pemete két ács
kapoccsal, amelyet overálljába rejtve akart hazavinni. A tények hatása alatt azt 
is bevallotta, hogy a csavarhúzóval és a két ácskapoccsal meg akarta otthon kez
deni a babakocsi szériagyártását.

Az eset világos: Pemete összesen 20 forint értéket lopott, tehát gazdasági kár
tevő. Nem egyszerűen megtévedt ember, hanem visszaeső bűnös.

Így érthető, hogy Pemete ügyét napokon belül megtárgyalták széles nyilvánosság 
előtt, a szerelőcsarnok végében, ahol a bukfencvető gép állt. A  vád képviselője 
felállt a bukfencvetőre és Pemete fejére  olvasta a csavarhúzót és a két ácskapcsot.

A vádat személyesen az igazgató képviselte.
Ez tehát a dilemmám: ki legyen a regényem hőse?
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U L T I  É S  H A J D I N A

A fiatal vegyészt, amikor belépett az igazgató szobájába, harsány üvöltés fo
gadta: „Pénz az ablakban!” Aztán sokáig várt, de senki nem szólt hozzá.

A szoba falán jelmondatok sorakoztak. A főfalon ez állt: „Minden kijátszott 
ulti csapás az imperializmusra.” Másutt: „Madarat tolláról, embert rebetlijéről . . .” 
„Jobb ma egy passz, mint holnap egy elvesztett negyvenszáz.”

Hosszú várakozás után az jutott eszébe a vegyésznek, hogy alighanem el
tévedt: nem a hajdina termelő gadasághoz, hanem az ulti termelő vállalathoz jött. 
Amint ki akart fordulni az ajtón, egy kisüsti szilvában áztatott hang utána szólt.

— Kit keres?

— A hajdina termelő gazdaságot.

— Akkor jó helyen jár. Mutatkozzunk be röviden. Nincs időm végigmondani 
a nevemet, mert látja, már leosztották a lapot. H. T. igazgató vagyok, Most pedig 
üljön le negyediknek . . .

— De én nem tudok ultizni . . .

— Micsoda?! — szörnyűlködött az igazgató. — Hát akkor távozzon, majd beszél
getünk.

A titkárnő azt tanácsolta a fiatal vegyésznek, hogy csak akkor maradjon itt, 
ha nem szereti a családját. A fiatal vegyész ennek ellenére maradt. Félév múlva 
ismét összetalálkozott az igazgatóval.

— Remélem már tud ultizni? — mondta H. T.

— Nem tudok .  .  . — válaszolta a vegyész.

— Hát akkor mit csinál maga egész nap?

— Most éppen a hajdina fluktuációs, alkáli . . .

— Ne folytassa! — vágott szavába az igazgató. — Ha megtanul ultizni, akkor 
jelentkezzen.

A fiatal vegyész egy év múlva kikisérletezte a dupla hozamú hajdinát. Ekkor 
találkozott ismét az igazgatóval.

— Remélem már megtanult ultizni? — kérdezte H. T.

— Nem — válaszolta a vegyész.

— Sajnálom! Éppen most rendezzük a fizetéseket. Ezek szerint magát ki kell 
hagynunk.

Újabb félév elteltével megint összetalálkozott a vegyész az igazgatóval.

— Már kerestem magát — dörögte az ultikirály. — Csak soha nem lehet meg
találni, mert állandóan a laboratóriumában kuksol . . . Na, megtanult végre ultizni?

— Nem! — válaszolta a vegyész.
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— Szóval szabotál! — csattant fel az igazgató. — Nézze azt még elnézi az 
ember, ha valaki nem tud ultizni, de ha az illetőben még a szándék sincs meg, az 
már sok.

— Igazgató elvtárs, közben én kikisérleteztem a . . .

— Tudom, maga mindig ezekkel jön.

— Valóban, igazgató elvtárs. A múltkor itt volt nálam Merlyn professzor 
az angol biológia atyja . . .

— Jó, hogy említi! Nézze, én nem vagyok bizalmatlan, de jobb, ha nem fogad 
a gazdaság területén ilyen vén jampeceket, mint ez a Merlyn. Ultizni bezzeg az 
sem tud! — Ezzel otthogyta.

Félév után a vegyész kereste fel az igazgatót.

— Na, látom jó úton halad — mondta szórakozottan az igazgató, miközben fel
szedte a leosztott kártyalapokat. — Idenézzen! Ha bejött volna ennek az ásza, 
akkor terített durkmarsot mondhatnák . . . Így csak passz!

— Igazgató elvtárs, szükség lenne egy kályhára, mert . . .

— Ne marháskodjon! — szakította félbe az igazgató.

— Igazgató elvtárs, megfagynak a . . .

— A parti nálam! — kiáltott fel az igazgató, majd csillapultan mondta. — 

Még maga miatt vesztek! Pedig akkor megnézheti magát! Különben nincs kályha. 
Az utolsót is odaigértem már a portás anyósának, mert korán keltek a csirkék. 

Segíteni kell, nehogy tüdőcsúcshurutot kapjanak szegény jószágok.

A következő félévben a fiatal vegyészt rendes tagjává választotta az Akadémia. 
Amikor ezt közölte az igazgatóval, az így válaszolt:

— Örülök, hogy rendes tagnak választották, szeretem a tiszta dolgokat.

Hamarosan meghívta a fiatal vegyészt az Akadémia, hogy tartson előadást a
hazai és a világ minden tájáról összesereglett tudósok számára arról, hogyan sike
rült egy hold földön tizenhat mázsa helyett nyolcszáz mázsa hajdinát termelni. 
Az igazgatónak is küldtek egy meghívót .  .  . De az, csak hosszú kérlelés után állt 
kötélnek, — mondva, hogy éppen akkor hívják ilyesmire, amikor nyerésre áll.

Végül is együtt utaztak Budapestre. Az Akadémián rendezték meg a tudomá
nyos ülést. A fiatal vegyész délelőtt megtartotta a nagy érdeklődéssel kisért elő
adását. Délután pedig ünnepség keretében kitüntették az igazgatót a „Hajdinater
melők Érdemrendjének” első fokozatával.
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