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Karácsonyi kedvezmények 

"A kivándorlás okaként leggyakrabban a gazdasági helyzetet, az alacsony életszínvonalat és az 

elégtelen munkalehetőséget említik. Ezek mellett többen említik a politikai életet is (…) Több 

válaszban is szerepel még az emberek kellemetlen hozzáállása, habitusa, vagy a zavaró szintű 

korrupció…" 

(Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének "Outcast Hungary: Kiállítás 

Magyarországról és a migrációról" c. tárlatából, 2018. május 2-12., Budapest.) 

 

2018. december 24. 

„Jaj, de aranyos, csak nem a gyermekének lesz?”; 

„Igen, kinézte magának már októberben, ez a legmenőbb a sorozatban, 
ez nem csak úgy egyszerűen távirányítós–minidrónos játékautó, de nem 
ám!”; 

„Tudja mit? Hadd adjam kölcsön a kedvezménykártyámat, húsz 

százalékos, húszezer feletti vásárlásra, mi idén nem használnánk ki”; 

„Jaj, de biztosan? És ha meggondolják magukat?”; 

„Á, ez nem egyszeri, ez ilyen törzsvásárlói kedvezmény”; 

„Ó, akkor igazán nagyon köszönöm! Önök is gyakran jönnek ide? Mi 
állandóan ide járunk”; 

„Nem, mi mostanában már nem, tavaly kiköltöztünk”; 

„Külföldre?”; 



„Igen, Bristolba”; 

„Angliába?”; 

„Igen”; 

„És tudnak majd maradni?”; 

„A Brexitre gondol? Hát, egyelőre nem küldtek haza. Maradunk, amíg 

lehet, azért nem mindegy, mennyit visz haza az ember, az itteni kis 

pénzből nem lehet meglenni”; 

„Hát igen, az már biztos… Akkor tényleg nem gond?”; 

„Dehogy, mondja csak, hogy együtt vagyunk, személyre szóló a kártya”;  

„Köszönöm… Jó napot kívánok! Ezt kérném, és együtt vagyunk a 
hölggyel!”; 

„Jó napot kívánok! Sajnos a hölgy kártyáját nem tudom figyelembe venni, mert 

láttam, hogy csak most találkoztak”; 

„Ne hülyéskedjen már, semmibe nem fáj magának, ha kölcsönadom a 

kártyámat a hölgynek! Ezt a mesefigurát meg én kifizetem a 

kedvezmény nélkül”; 

„A mesefigura ára ezernégyszázkilencvenkilenc forint, a játékautóé 

huszonkétezer-háromszázkilencven, már elnézést, de a kettő nem egy 

kategória”; 

„De ez a kedvezmény szabadon felhasználható. Ha én teszem a 

játékautót maga elé, akkor nem adja meg nekem?”; 

„De hát nem maga veszi meg”; 

„Tudja mit…? Elnézést, hölgyem, ugye nem bánja, ha Ön elé állok a 

sorban? ... Köszönöm, nagyon kedves! Itt van ez a játékautó, ezt kérném 

szépen!”; 

„Ez így nem megy, értse meg, hogy nem adhatom el ezek után kedvezménnyel”;  

„Most azt akarja, hogy panaszt tegyek?”; 

„Jaj, kedvesem, hagyja ezeket, ilyenek és kész, inkább kifizetem nekik. 
Aztán ide úgysem jövök többet”; 

„De itt elvi kérdésekről van szó, ne hagyjuk annyiban a dolgot!”; 

„Inkább elintézem, nem érdekes… tessék, itt a pénz”; 



„Igazán nem kellene ebbe belemennünk”; 

„A visszajáró: ezer, kétezer, háromezer, háromezer-ötszáz, és még száz meg egy 

tízes, parancsoljon. Kellemes ünnepeket!”; 

„Én a mesefigurát nem kérem, itt hagyom maguknak, kellemes 

ünnepeket!”; 

„Jó, majd visszateszem a polcra, hagyja csak, ne fáradjon vele!”; 

„Egyébként tudja meg, hogy emiatt a hozzáállás miatt van, hogy 

elmentünk innen – maguk le se szarják, hogy a vásárlóiknak jogaik 

vannak”; 

„Jaj, hagyja csak, drágám, nagyon kedves, hogy segíteni akart, de ezek 
úgysem értik meg”; 

„Dehogynem értjük. A hölgy szerette volna megőrizni a törzsvásárlói státuszát”;  

„Na jól van, most már elegem van ebből a hangnemből, a viszont nem 

látásra!”; 

„A viszont nem látásra jövő karácsonyig! Ki a következő?”; 

„Így nem lesz jövő karácsony, nem érti? Maga tényleg nem érti? Ennyire 

korlátolt? Ha így megy tovább, bezárhattok, nem csak a bolt, ez az egész 

ország! Ezért tartunk itt!”; 

„Hölgyem, kérem, ha nem kíván vásárolni, akkor engedje át a kasszát a 

következőnek”; 

„Nem lesz következő, ha így folytatjátok!”; 

„Köszönjük a tanácsot, de most van, úgyhogy a viszontlátásra… Parancsoljon, 

uram!” 

 

 

The Christmas Offering 

"The economic situation, the standard of living and insufficient employment opportunity are 

most commonly mentioned as reasons to emigrate. Many also mention the political life of the 

country ... Several responses point to the unpleasant attitude and habit of the people as well as 

the disrupting level of corruption..." 



(From the exhibition titled "Outcast Hungary: An Exhibition About Hungary and 

Migration", organised by the United Nations International Organisation for Migration - 

Hungary, May 2-12, 2018, Budapest.) 

 

24 December 2018 

„Oh, that’s such a cool toy, is it for your child?” 

„Yes, he picked it back in October. The coolest of the series. It’s not 
simply a remote control car with a miniature drone, it’s more than that.” 

„You know what? Let me give you my discount card, it gives you a 

twenty-percent discount for purchases over twenty thousand forints, and 

we won’t get to use it this year, anyway.” 

„Oh, are you sure? What if you change your mind?” 

„It’s not limited to one purchase. It’s a loyalty card.” 

„Well, thank you, then! You come here often? We come here all the 
time.” 

„No, we don’t come here much anymore, we’re out of the country.” 

„Abroad?” 

„Yes, we moved to Bristol.” 

„England?” 

„Yes.” 

„Will you be able to stay?” 

„You mean, after Brexit? They haven’t sent us home yet. We’re staying, if 

there is a way. It makes a difference how much you’re paid for your 

work. From the little amount they pay here it’s very difficult to get by.” 

„I’m sure… So it’s really not a problem?” 

„Not at all, just say that we’re together. The card is for personal use.” 

„Thank you… Good morning! I’ll take this, please. I’m together with the 
lady.” 

„Good morning! Unfortunately, I won’t be able to accept the discount card. I saw 

that the two of you have just met.” 



„Come on now, it costs you nothing, why can’t I let the lady use my 

card? Afterwards, I will pay for this figurine without it.” 

„The figurine costs 1499 forints, whereas the toy car costs 22,390 forints. With 

all due respect, the two products are not comparable.” 

„What good is the discount card for, then? If I were to put that toy car in 

front of you, you won’t sell it to me now?” 

„You are not the real buyer.” 

„You know what…? Excuse me, madam, do you mind if I move forward 

in the queue? I’m in a bit of a hurry... That’s really kind of you, thank 

you! I would like to buy the toy car, please!” 

„It doesn’t work like this, would you please understand, madam, that I can’t give 

you the discount after this.” 

„Do you want me to raise an official complaint?” 

„Oh, my dear, it doesn’t matter – it’s not worth it. I’d rather just pay. Not 
that I will come here ever again.” 

„But this is a matter of principle, let’s not just leave it at that!” 

„I’ll rather pay, it doesn’t matter… Please, it will be cash.” 

„We really shouldn’t leave it at that.” 

„The change, please. One thousand, two thousand, three thousand, three 

thousand and five hundred, and a ten. There you are. Happy Holidays!” 

„I won’t take the figurine. You can keep it! Happy Holidays!” 

„Alright, I’ll put it back on the shelf myself, it’s fine, don’t you bother with that!” 

„Perhaps you ought to know that it is because of just this kind of attitude 

that we decided to leave this country – you just don’t give a damn that 

your customers have certain rights.” 

„Never mind, my dear, it’s really kind of you that you wanted to help. 
These people just won’t understand.” 

„We actually do. The lady just wanted to preserve her benefits as a loyal 

customer.” 

„I’ve had enough of this. Here’s to not seeing you ever again!” 

„To not seeing you ever again, till next Christmas! Who’s next, please?” 



„There will be no next Christmas! Don’t you get it? Are you deaf? If it 

goes on like this, you can close up shop very soon. Not only the shop, in 

fact, but the country, too!” 

„Madam, if you do not wish to buy anything, please allow the next person in the 

queue to proceed to the counter.” 

„There shall be no next customer if you go on like this!” 

„Thank you for the suggestion. We seem to have one now… Can I help you, sir?” 

 


