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Munkaerő-kölcsönzés

Még a szerzetesrendek feloszlatása előtt történt. Csöng 
a telefon az ÁVÓnál:

– Kérem szépen, fontos bejelentést szeretnék tenni. 
Tudomásomra jutott, hogy a ferences rendházban va-

lutát rejtegetnek a tűzifa között!
A titkosrendőrök azonnal kiszállnak, teljes körű 

házkutatást tartanak. Aprólékosan átvizsgálják a nagy 
fahasábokat is, fel is hasogatják mindet, hátha a bel-
sejébe dugták a dollárokat, de semmit nem találnak.

Néhány nap múlva a ferenceseket meglátogatja né-

hány jezsuita.
– Nos, kint volt nálatok az ÁVÓ?
– Igen.
– Minden rendben ment? Felaprították a tűzifát?
– Igen.
– Jó. Akkor most ti telefonáltok, nálunk a kertet kell 

felásatni…

Tüzes nyugalom

Ugyancsak az ötvenes évek elején történt. Hajnali há-

romkor vadul kongatják az egyik rendház kápolnájá-

nak kicsiny harangját. A szerzetesek rémülten tódul-
nak ki celláikból. Az udvaron az elöljáró így nyugtatja 
meg őket:

– Semmi baj, testvérek! Nem az ÁVÓ. Csak a rend-

házunk ég.
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– Vékony Pál – mondja halkan.
– Fiatalember, ha maga ilyen csöndes, itt meg fog-

ják enni! Kezdjük újra! Neve? Mondja mérgesen!
– Vékony Pál, irrgum-burrgum.

Szigorú számadás

– Végre elkészültem a kolostor-felújítás költségeinek 
összesítésével, apát úr! Nem volt könnyű munka, tíz-

szer is utánaszámoltam.
– Nagyszerű! Örülök, hogy ilyen lelkiismeretesen 

dolgoztál.
– Ó, igen. Tessék, itt a tíz végeredmény.

Játék a gondolatokkal

A költői hajlamú novícius összeszedi minden bátor-
ságát, és átadja bírálatra az újoncmesternek több száz 
oldalnyi versét. A páter, miután elolvasta, ezt mondta 
a fűzfapoétának:

– Nos, kedves fiam, mindenki jobban járna, ha 
ezentúl a verseidet gondolatban írnád, ahelyett, hogy 
a gondolataidat versben…

Ez komoly!

– Ha a rendfőnök atya nem vonja vissza, amit ma dél-
előtt mondott, akkor elhagyom a kolostort! – mondja 
az egyik novícius a társának.

Statisztika szerint

A hegyi kolostor legidősebb szerzetesének születésnap-

ját ülik. Amadeus páter éppen százöt éves. Felkeresi őt 
a katolikus hetilap újságírója, és riportot készít vele.

– És mit gondol, kedves páter, találkozhatunk majd 
egy év múlva is?

– Hogyne, erre minden esélyünk megvan.
– Szabad kérdeznem, miért ilyen biztos benne?
– Nézze csak meg a statisztikát: elenyészően keve-

sen halnak meg százöt és százhat éves koruk között!

Balszerencse

Egy férfi nekimegy az autójával egy póznának egy el-

hagyatott útszakaszon. Kilométereket gyalogol, hogy 
segítséget kerítsen. Végre feltűnik egy magányos ko-

lostor. Az ember bekopog, és megkéri a kapus test-
vért, hogy telefonon autómentőt hívhasson.

– Sajnos nem lehet – válaszolja a szerzetes. – Nem 
működik a telefonunk, mert egy kétbalkezes autós ki-
döntötte a telefonpóznát, és elszakadtak a vezetékek.

Mérgesen!

Amikor még nálunk is kötelező volt a sorkatonai szol-
gálat, a szerzetesnövendékeknek is be kellett vonul-
niuk. A szelíd ferences novícius megjelenik a soro-

záson:

– Neve?
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Két missziós atya eltévedt a sivatagban. Már több nap
ja kóborolnak összevissza, minden vizük elfogyott.

– Attól tartok, alaposan eltévedtünk, Franciskus 
testvér – mondja az egyik.

– Miért mondod ezt, Szerafin testvér? Szerintem 
nem tévedtünk el, hiszen tudjuk, hol vagyunk: ez itt 
a Szahara!

Békés csihipuhi

kozik a törzsfőnökkel, akinek alaposan vérzik a hom
loka.

fejedet?
– A békepipával.

A fekete – fehér

A néger falu törzsfőnöke beíratja a fiát az ottani misz
sziós iskolába. Egy hónap múlva a tanításra felügyelő 

– Nem akarlak megbántani, de sajnos a te fiad a 
legneveletlenebb! Sokat verekszik, nem akar tanulni, 
és a többieket se hagyja figyelni az órákon.

– Nem mondasz újdonságot – sóhajt az apa. – Saj
nos, már jó ideje ő a családunk  báránya…

– Húha! És mit mondott?
– Hogy hagyjam el a kolostort, és menjek el afrikai 

misszióba.

A legjobb idézet

Együtt utazik a távoli misszióba a ferences, a domon-

kos és a jezsuita. Az egyik reggel nincs más enniva-

lójuk, mint egy szem főtt tojás. Megegyeznek, hogy 
mielőtt elfogyasztanák, mindenki mond egy hozzáillő 
latin idézetet.

Először a ferences veszi a kezébe:
– Exege a domo sua! (Jer ki hajlékodból!) – és meg-

hámozza a tojást.
A domonkos így szól:

– Accipe solem! (Vedd a sót!) – és megsózza.
Utoljára a jezsuitához kerül, aki keresztet vet rá és 

bekapja, majd megszólal:
– Consumatum est. (Bevégeztetett.)

Szükséges lépések

A missziós telepre új szerzetesek érkeznek. A régiek 
bevezetik őket az ottani élet sajátosságaiba.

– Aztán ugye tudjátok, milyen lépéseket kell tenne-

tek, ha egyes bennszülöttek barátságtalanul fogadnak 
benneteket, sőt, egy nagy bunkóval a kezükben fenye-

getően közelednek felétek?
– Te jó ég! Milyen lépéseket?
– Hát jó nagyokat.


