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Nekünk még sosem volt falunapunk, pedig már mióta megvetettük a lábunkat 

itt, a hegy oldalában — foglalta össze az össznépi óhajt az egyik tanácsos, és a 
másik kettő rábólintott. A falufelelős féldeci vegyessel ráütötte a pecsétet. Ittak 
az örömre, hogy a két és fél házból álló ősrégi település, Tücskös egyesül az öt és 
háromnegyed házból álló, még régebbi Sáskással. Legyen közös a sáskajárás, 
hangoztatták — de nem kell több privát tücsökzene!  

Meghirdették az első falunapot. Sajnos, senki sem nyújtott semmiféle se-
gítséget. Amikor előadták, hogy ők tücskösiek ugyan, de voltaképpen sáskásiak 
is, mivel minden sáskási lakos ma már egy kicsit tücskösi is, a tücskösi viszont 
sosem tagadhatja le sáskási voltát, a megyénél elröhögték magukat, és ba-
rátságosan kitessékelték a fura delegációt. Sehonnan sem tudtak kicsikarni egyet-
len vasat sem, úgyhogy el is akad az ügy, ha éppen ott nem sátortáboroz egy de-
rék külhoni család. Annak feje együtt poharazgatott a három tanácsossal és a fa-
lufelelőssel az egyesült Sáskás és Tücskös, vagyis Tücskás legfőbb köz-
intézményében, a faluházi kocsmában, és amint meghallotta, mi a hézag, fel-
ajánlotta önzetlen segítségét. — Rendezhetnének mindjárt egy nagyszabású bog-
rácsversenyt — ajánlotta. — A sógorom hozza az anyagot. 

Így mégiscsak lesz Tücskási Falunap. A program csúcsa a bográcsverseny. Újság, 
rádió, tévé kürtöli világgá az eseményt, úgyhogy a nevezetes napon annyi 
gépkocsi rontja a környék levegőjét, hogy az egyesült Tücskás teljes lakossága, 
mind a kilenc polgár váltig fulladozik.  

Bográcsversenyre jó járni. Ízes, zamatos, pikáns gulyások, kóstolgatás, zabálás, 
teljesen ingyen! Nagyszerű a hangulat, jó a zene, ojjé: a patakparti pázsiton máris 
ott fénylik a teljes kínálat. Falufelelős kásás hangon köszönti a nagy számú 
vendéget, közöttük a megyei elöljárókat és a pártok kisebb-nagyobb vezetőit, és 
máris átengedi a mikrofont a verseny lebonyolítójának, egy ügyes beszédű 
fiatalembernek. — Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm önöket az egyesült 
Tücskás falunapján! Itt látható a nagyszerű zománcozott bogrács, a pompás 
vörösréz bogrács, a legedzettebb vas bogrács, a tábori öntöttvas bogrács, a 
valódi acél bogrács, a speciális rozsdamentes acél bogrács, az asztali tálaló 
bogrács. Mert hölgyeim és uraim, különböző űrtartalmú és alakú bográcsok 
vannak. A gulyásfőző felfelé szélesedő, a halfőző pedig fent szűkebb, mint a 
feneke. Nagy drótfülével függeszthető a tűz fölé. Ma itt versenyeznek egymással 
a rozsdamentes bográcsok, a réz bográcsok, a zománcozott bográcsok. Hadd 
mutassam be ver-senyzőinket! Nézzék ezt az elragadó zománcozott üstöt, ezt a 
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natúrvas bográcsot, hát még ezt az öntöttvas bográcsot. Az üstházat, a party-
főzőt. Az asztali tálaló állványt. A kovácsoltvas állványt. Rozsdamentes 
bográcsfedőinket. Zománcozott üstfedőinket. Fakanalainkat. Merőkanalainkat 
bográcsainkhoz. Rozsdamentes alátétjeinket. Gázégőinket. Tűztereinket. Höl-
gyeim és uraim, a bogrács ma már sokkal többet jelent, mint pusztán egy 
szabadban használatos edénytípus. Akik egyszer megtapasztalták a szabadban 
való bográcsozás által nyújtott szabadságot és jó hangulatot, azok sosem fogják 
elfelejteni, és vágyni fognak arra, hogy megint részesüljenek ebben a különleges 
élményben. Kiállításunkon megtekinthetők és megvásárolhatóak kiváló minő-
ségű bográcsok több típusban, méretben és anyagban egyaránt, illetve az ezekhez 
szükséges kellékek (pl.: bográcsálvány). Kívánjuk, hogy termékeink használata 
során életre szóló kellemes élményekben részesüljenek. Az általunk kiállított 
bográcsok időtállóak, egy életen át szolgálják tulajdonosukat. De nézzük csak 
szép sorjában, kategóriák szerint: Rozsdamentes halfőző bogrács, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 
25, 30, 40 literes méretekben, 1,25 mm-es saválló acéllemezből, füle 8 mm-es 
saválló köracél. Rozsdamentes gulyásbogrács, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 literes 
változatokban, 1,25 mm-es saválló acéllemezből, füle 8-10 mm-es saválló 
köracél. Rozsdamentes tálaló bogrács, 0,8 literes, 1 mm-es saválló acéllemezből, füle 
3 mm-es saválló köracél. Réz bogrács, 10 és 15 literes, anyaga: 1 mm-es rézlemez, 
réz füllel. Zománcozott halfőző bogrács, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 40 literes 
méretekben, zománcozott acéllemezből, galvanizált laposvas füllel. Zománcozott 
gulyásbogrács, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 40, 50 literes változatban, zománcozott 
acéllemezből, galvanizált köracél füllel. Zománcozott tálaló bogrács, 0,8 és 1 literes, 
zománcozott acéllemezből, galvanizált köracél füllel. Magyar típusú kúpos üst, 50, 
60, 70, 80, 100 literes méretekben, zománcozott acéllemezből, 10 mm-es köracél 
füllel. Natúr vas bogrács galvanizált acél füllel, 10, 13 és 16 literes, de rendelhető 
belőle 6, 8, 20, 25, 30, 40, 50 literes is, köracél füllel. Öntöttvas bogrács, 8 literes, 
köracél füllel. Üstház, 50 és 100 literes üstökhöz. Partyfőző zománcozott bográcshoz, 3 
méretben: 6-8 litereshez és 10-13 litereshez, valamint 16-20 literes bográcshoz. 
Partyfőző inox bográcshoz, szintén 3 méretben: 1-6 literes, 10-15 literes és 16-
20-25 l-es bográcsokhoz. Asztali tálaló állvány, 0,8-1 literes tálalókhoz. Kovácsoltvas 
állvány 1-es rúdátmérővel, 125 cm magas. Rozsdamentes bográcsfedő 10, 13, 16, 20, 
25 literes bográcsokhoz. Zománcozott üstfedő 50, 60, 70, 80, 100 literes üstökhöz. 
Fakanál 80, 100 cm-es üstökhöz, bográcsokhoz. Merőkanál bográcsokhoz. 
Rozsdamentes alátét. Gázégő tömlővel.  

A vendégsereg szent áhítattal hallgatja a szónokot, de mind gyakrabban és 
egyre többen szimatolnak a levegőbe, a kitűnő illatokat keresve. Csakhogy a 
„pompás kínálaton” kívül nem találnak semmit, még bár egy árva ábelnyi füst, 
annyi sem szálldogál az egyesült Tücskös és Sáskás légterében. Csak ezek a 
bográcsok és üstök és mindenfélék, amikkel — hozzávaló nélkül! — az égvilágán 
semmit sem lehet kezdeni.  
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Amint a sokaság megértette végre, hogy abszolúte semmi kilátás a potyázásra, 
hiszen itt kizárólag az edények vetélkednek, és a sört is pénzért mérik, pánik-
szerűen eloldalgott, dehogyis vásárolta föl a készletet. Úgy otthagyták az egyesült 
Tücskást, mint Szent Pál az egyik balkáni népet, élükön a tűz és víz nélkül is 
leforrázott megyei intézmény- és párt- meg és egyéb vezetőkkel. No, nem is 
jelent meg egyetlen sor sem a tücskösi vagy sáskási falunapról, és a rádiók, tévék 
sem tudósítottak róla. Ezért aztán nem is tudható a bográcsverseny eredménye, 
mert jóllehet egyesek bográcsfőző versenynek mondják, azért mégsem rotyog-
tathatják egymásban azokat: üstben a bográcsot, bográcsban az üstöt —, sem 
zománcosat, sem rozsdamenteset, sem natúrt… Saválló köracélból készült vagy 
galvanizált füllel, kovácsoltvas állvánnyal, zománcozott fedővel, szentkirályi 
csipkés alátéttel… 

Isten tudja, lesz-e még valaha falunap az egyesült Tücskösön és Sáskáson, 
vagyis Tücskáson. 

 
MézvirágillºtMézvirágillºtMézvirágillºtMézvirágillºt����

 
Fekete Zsolt marosvásárhelyi festőművésznek 

 
A filozófia akkor igazán az, amikor még nem gondunk sem az élet, sem a ha-

lál. Azt hiszem, Pascal gondolata. Az eszmélés akkor gyönyörű, ha csak halálod 
óráján döbbensz rá: voltál. Ki ne mondd, egy kicsit Ő is voltál. Miközben egy 
életen át kerested a nyugalmat, csönd-szeleteket illesztgettél össze abba a puzzle-
be, amely végül magad lettél, mikor már nem vagy. 

Járkáltam s körülöttem is történültek apróbb s nagyobb tragédiák, úgy járt 
hozzánk a bánat, mint portára a csorda, ha leszentül a nap. Megrázott, mint 
kíváncsi gyereket a kerékpár dinamója. Átgyúrt a jaj, maga képére, hasonlatos-
ságára. Zord hegyek alatt, a Teremtőre sandító, villámra hegyzett tornyok 
tövében, muzsikáló dombhajlatokban megbúvó temetők hallgatásában nőttem 
fel, ahol olyan mély a táj, hogy valahányszor átléptem, napokig kerestek. 

Nem kerültem elő, mert magához ölelt és játszott velem. Megtámadtak  
földikutyák, ijedtemben felkapaszkodtam egy fénynyalábra, ami a Rez fölött 
lógott éppen, s a vicsorgó csahosak csalódottan vonultak el. Akkor tanultam 
meg, a tájban úgy kell lélegezni, hogy a fűszál se hajoljon el. A csipkebokor ne 
gyulladjon ki. Hogy tovább cirpeljenek a tücskök, surrogjanak a bogarak, haho-
tázzanak a manók. Mikor a manók nevetnek, piros púpja sül a lágy kenyérnek. 

A cinteremben volt egy angyal. Sokáig nem volt színe. Valahogy nem akart 
rápillantani az Isten. Lehet, hogy a bűntudat formálta olyan pompásra. Ott 
játszottunk a közelében, mind beleszerettünk, titokban azt kívántuk: bár csak 
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megelevenedne, és leszállna közénk, választana magának királyfit, akivel majd 
felszáll az égbe. 

Lehet, hogy a vétek sugárhatása dolgozott benne. Azt mesélték, aki állíttatta, 
dúsgazdag amerikás, megölte a vetélytársát, s magával hurcolta annak szerelmét, 
egy szegény földműves lányát, az Újvilágba. De ott sem volt nyugodalma, mert a 
halott visszajárt, legboldogabb óráikat zúzta porrá, éjjel közéjük furakodott az 
ágyba, és nyögött keservesen, mint mikor a lelkét kilehelte. Az asszony nem fo-
gant gyereket, elsorvadt, elvitte a kor betegsége: a rák. A gyilkosban pedig, mint 
kalapácsmalom, zakatolt a rossz lelkiismeret. Elment a legjobb szobrászhoz, és 
megrendelte ezt az Angyalt, hogy a halott is, ő is meglelje végre lelki nyugalmát. 

Olyan szépre kellett faragni, mint az a lány volt. Karcsú, mint a tengerszem 
partján cseperedő nádszál, és lebegő, mint a Nyárád fölött csapongó szitakötő. 

Azt mondják, eredetileg fehér volt, de amikor felszentelte a pap, megsöté-
tedett a szobor. 

Mindig a temetőkertben játszottunk, ide nem hatolt fel a világ vadsága, ökör-
nyáltól csillogott alattunk a völgy, pirulva kandikált be útszélről a rózsa-bogyó. A 
jövevény balról, az erdő felől érkezett, rongyos katonaruhában, kormos arcából 
kivilágítottak dühös szemei. Szétriadtunk, a kapu melletti terebélyes bokorból 
lestük, mit akar. 

Megállt az Angyal előtt, felnézett, rálőtt a szemével, de az meg se rebbent. 
Mániákusan mondott valami átokigéket, nem ért el hozzánk motyogása... Hirte-
len leemelte válláról a puskát, csőre töltött, célzott, és bumm. Aztán csak meg-
perdült, majd eldőlt, mint akit eltalált az ellenség. 

Oda temették, nem messzire az Angyaltól. Az áldozat öccse volt, bosszúból 
vette célba a síremléket, de az, lám, visszaütött. A gellert kapott golyó a támadót 
ölte meg. 

Vége volt a nagy háborúnak. Az Angyal is koromfekete. 
Templomok harangjait hallom, bátorsággal lüktet ereimben a nyugalom. 

Megtanultam örülni annak, hogy vagyok. A lét egyetemessége adta ezt a teljes-
ségérzést: ihletmorzsáiból összerakni a tehetséget, és hosszú, kitartó munkával 
fejleszteni veretes mesterséggé. Tizennégy éves koromtól már készítettem olyan 
munkákat, amikért pénzt adtak. A művet nem lehet megfizetni, a tehetséget 
azonban honorálni kell. 

A tájban járva-kelve mindig belekomponálok valamit, ami eredetileg nincsen 
ott, és az Isten egyszer sem ütött a kezemre miatta. Inkább segített megtalálnom 
a magam pászmáját, óvott a korai pusztulástól. Harmadéves teológus voltam, 
átvirrasztott éjszaka és sok tépelődés után felmentem a rektor úrhoz, és 
bejelentettem, hogy nem maradok tovább, mert nem érzek elég hivatástudatot a 
papsághoz. Nincs elég hitem. Ezt ő megértette, s mondta, hogy jó. Isten adott 
neked tehetséget a vizuális látásban, s ebből meg fogsz élni. 

Két hét múlva letartóztatták diáktársaimat. Az „ötvenhatosokat”. Követ-
keztek a kirakatperek, a szamosújvári, nagyenyedi börtönök, a deltai raboskodás. 
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Ha bent találnak, talán én is oda kerülök. 
Szalay Lajos mondta: az ember úgy született, hogy filozófiai megfogal-

mazások nélkül örüljön a tiszta létezésnek. Ebben az örülni tudás a fontos. Azt 
tanulni, gyakorolni kell. Közben surrog az agy. Mezőkön, réteken, erdőkön, 
templomok és katedrálisok között csatangolok, s meditálok. Magamba szívom a 
környezet lüktető nyugalmát. Akkor jók a képeim, ha betölt a pompásan pulzáló 
csend, ha elönti szívemet az erdélyi domborzat kedves méltósága. A folya-
matosan megújuló, pusztuló és újjáéledő világ eltökéltsége: kristályos tisztaság. 

A patakból kiugró pisztráng, amint elszáll a Bekecs felett. 
Eltörpül minden tanultság, szakmai tudás; magától értetődően egyesül 

tudatosság és elhivatottság, ihlet és műfogás. 
Quid superbit, pulvis et cinis? Mondom lótó-futó, talmi dolgokért buzgól-

kodó véreimnek suttogva. „Mit kevélködöl, por és hamu?” 
Most, hogy a hetvenet is elértem, vonalak és színek rajoznak a levegőben. 

Éveim eledele: jóleső mohósággal táplálkozom — mint ahogy delelő kaszás a 
mogyoróbokor árnyékába heverve falja kenyerét-szalonnáját-vereshagymáját. S 
issza rá a csorgó kristályhideg vizét. 

Kékekből, sárgákből, zöldekből, őszvörösekből fellobbanó márványfelhőtöm-
böket álmodok, rézsútos rétegzettségükben ott szikrázik a világegyetem végtelen-
sége és az emberiség időpillanat-parányisága. Isten vésőjének és ecsetjének 
nyomait fedezem fel újra és újra az élet befoghatatlan freskóiban, óvatos duhaj, 
az álompanoráma világra tárt angyalszárnyainak védelmében. 

Folytatásos álmokat látok, tudom, ez az alkotás kegyelme. Napról napra 
viszen közelebb az örökkévalóság tükörkapujához. Amit átlépve végleg ott 
maradunk a képben. 

Akkor visszanyeri fehérségét a márvány. És az Angyal saját fehér kezével írja 
a kép bal alsó sarkára, amit egyelőre még magam, vékony, karcsú betűkkel: Fekete 
Zsolt. 

»A világ Isten kegyelme. Érzem mézvirágillatát.« 

 
DzsudzsiDzsudzsiDzsudzsiDzsudzsi����

 
Kovács néninél papfiúkkal laktam együtt, kovártélyban. A szűk udvarban még 

két család fészkelt, egy gyermektelen házaspár, a férfi ügyvéd, a nő háztartásbeli, 
örökké veszekedtek, tépték egymást, tőlük tanultuk a román nyelv iskolában 
kevésbé vagy egyáltalán nem taglalt változatát. A másik család a lejtő aljában élt 
egy sufniszerű toldalékban, a konyhából mindig mosogatólé szaga áradt, mert a 
küszöb elé öntötték, kis sánc vitte tova, a Kovács néni veteményesébe, ami az 
öregasszonynak sem tetszett, de jobbat nem tudott helyette. Itt sem volt 
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gyermek, a férfi vékonydongájú, cingár léhűtő, a „gázasoknál” dolgozott, hétfőn 
feltarisznyálta tésztaarcú, pattanásos kis felesége, és úgy elment, hogy csak 
szombaton délután állított haza, kataton részegen. A nőci rettentően unatkozott, 
ezért mindig ott lógott a Kovács néni tornácán, amelyről csak a szomszéd ház 
tűzfalára nyílt kilátás, és bennünket cukkolt, láthatóan Pityura vágyva, aki 
valamivel izmosabb és derekabb legény volt, mint Béla vagy magam. Ez a 
Dzsuzsdi, mert így neveztette magát, nem is lett volna rossz próbapadnak, de 
annyira bűzlött a teste, hogy befogott orral sem lehetett vele közösködni. 

Pityut, azt hiszem, mégis beavatta a szerelmeskedés mesterségébe, de a fiú hall-
gatott róla. Dzsudzsi időnként, mikor mi nem tartózkodtunk odahaza, belibbent, 
friss kiflivel lepte meg a serkenő borostájú legényt. Olyankor Kovács néni tüntető-
en elvonult gyomlálni a veteményesbe, de Dzsudzsi élt a gyanúperrel, hogy vissza-
oson, és leselkedik. Kukkol a vén satrafa.  

Dzsuzsdi tanított meg bennünket dinnyét vásárolni. Bélával kísértük el a közeli 
napipiacra, megforgatta, megropogtatta a legnagyobb „görögöt”, érdeklődve, 
mennyi kilaja. Három, mondta az árus. Ejnye, ejnye. Hát ott, a asztalsor végén, az 
a „kollégája” kettőért is ideadja. És jobb a portékája, mint a magáé. No, ennyi 
kellett a regátinak. Otthagyva bennünket, lihegve rohant a sorvégi kollegához, 
számon kérni az olcsójánoskodást. Mire tisztázták magukat, mi Dzsudzsival már 
kikerültünk a látószögükből, bevéve a kanyart a Székely vendéglő irányába, ahol az 
asszony őrséget állt, nehogy tanár tűnjön fel a horizonton, míg Bélával behúzzuk 
csábosan habzó söröcskéinket. 

Aztán mi sörre ettük a dinnyét, nem dinnyére ittuk a sört. Az eredmény 
körülbelül ugyanaz volt. Nem sikerült kakaskodnunk a kis menyecskén. 

Akkoriban szegények voltak a papok, családomat pedig megkulákolták, meg-
lehetősen vékony pénzen éldegéltünk. Volt viszont Kovács néninek megszám-
lálhatatlan receptes füzete, szakácskönyve, a régi szép időkből. Éhkoppos álla-
potunkban dallá nemesítettük, litániásan vagy az éppen divatos, menő slágerek 
nótájára zenésítettük meg szerre a pompás kajákat. A művelet neve: főzés 
kottából, hozzávalók nélkül. Például így: Ha lenne egy kis sonkánk, csinálhat-
nánk sonkás tojást, ha volna néhány tojásunk. Ha lenne néhány almánk, 
készíthetnénk almával töltött csirkemellet tejszínes burgonyaágyon, ha volna 
csirkemellünk és néhány burgonyánk. Ha lenne káposztánk, ehetnénk töltött 
káposztát római tálban, ha volna hozzá néhány deka disznóhúsunk és római 
tálunk. Ha lenne fuszulykánk, fölséges lakoma elé néznénk, ha volna hozzá egy 
kis kolbászunk és némi cikakáposztánk.  

Hasonló a helyzet a bablevessel (füstölt csülökkel), a vadas bélszínnnel 
(zsemlegobóccal), a harcsapaprikással (szaftos galuskával), a fokhagymás csirke-
mellel (sült krumplival, brokkolival), a párolt pisztránggal (rozmaringos 
krumplival, petrezselymes mártással), a hurkás kelkáposztával (kolbásszal), a 
fokhagymás pulykaraguval (nokkedlivel), a gombapaprikással (gombával és 
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paprikával), a székelygulyással (gulyással és székellyel), a kolozsvári káposztával 
(káposztával és Kolozsvárral). 

Egyszer aztán Kovács néni elutazott öt napra: rokonlátogatóba, Kézdi-
vásárhelyre. Reméltük, hogy ránk bízza a szobája s kamrája kulcsát, de inkább 
Dzsudzsira ruházta a felelősséget. No, az aztán ott sertepertélt közöttünk 
szexisnek vélt lengemagyarkájában, sürgött-forgott, tüsténkedett, rendelkezett, 
ebédet főzött — nekünk, ágrólszakadt papi és kulák csemetéknek. István matek 
különórára járt, nem volt otthon, engem mint legkisebbet, Dzsudzsi elszalajtott 
piáért a főtéri nagyboltba (ott olcsóbb a közönséges asztali bor), és amikor jó 
félóra múltán visszatértem, hát ez a Béla olyan piros, mint a főtt rák.  

Később István is hazakerült, akkor meg Bélának keletkezett konzultációja. 
Dzsudzsi csakhamar kiderítette, hogy nekem is találkám lenne Korodi 
Erzsikével. Hát ha muszáj, örömest! Eltakarodtam a háztól. 

Úgy éltünk, mint Marci Hevesen. Kolbászos rántottát reggeliztünk tényle-
gesen cikakáposztával. Lucskos káposztát ebédre, áfonyás palacsintával. Flekke-
nes vacsora hasábburgonyával, cukros salátával. Aztán csirkepaprikás kovászos 
uborkával. Májashurka disznóköltséggel, puliszkával. Töltött paprika! 

Na és a bor. Akkoriban az olcsó asztali is finomabb volt, mint a mai öm-
lesztett csinálmányok. 

Annyira belejöttünk a családosdiba, hogy Dzsudzsi benn hált a Kovács néni 
szobájában, hol Istvánnal, hol meg Bélával. Bántott, hogy engem nem méltat 
figyelmére, de nyolcadikos tejfölös szájú diák voltam, ők pedig maturandusok. 

A botrány úgy érkezett, mint a besurranó tolvaj. Egy nappal korábban, ponto-
sabban a negyedik nap estéjén, úgy éjfél körül valaki nyitogatja az utcai kaput. 
Tápászkodnék megnézni, ki az, de addigra márt benn termett a különben csiga 
járású öregasszony. Felkattintotta a villanyt, látja, hogy csak Béla és én vagyunk 
az ágyunkban, máris indul a maga, utca felőli szobájába. S hát ott mit lát? 
Dzsuzsikát és Istvánkát az ő csipkés paplana alatt... 

Azonnal írt a nagytiszteletű uraknak, a következő héten már kiadó volt a szo-
ba. A fiúk mindössze két házzal költöztek arrább, nekem megvolt a kerékpárom, 
azt a pár napot a vakációig ingázva húztam ki. Húsz kilométer oda-vissza, nem 
olyan nagy dolog, rossz úton sem. 

Dzsudzsit pár hónapig nem is láttam. De a következő évi május elsejei felvo-
nuláskor babakocsit tolva integetett egy piros papírzászlóval. Meglógtam a tö-
megből, a járda szélén ácsorogtam. Észrevett, felém lengette a zászlócskát, és 
szélesre húzta a száját. S minduntalan a babára mutogatott. 

Bárgyún visszamosolyintottam. Naiv hülye, nem értettem semmit. 
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¿ehénbúcsú¿ehénbúcsú¿ehénbúcsú¿ehénbúcsú����
 
Dél tájban érkezik a bocsárdi a magasított korlátú teherkocsival. Az istálló aj-

tajához farolva kötélen vezetik rá a fekete-tarkát. Borja hűséggel követi. 
Hát ez könnyen ment, sóhajtja Török Lázár, mintha arra számított volna, 

hogy ellenáll a tehén, huzakodik, sőt fel is ökleli a bocsárdit, elvégre szép eszten-
dőket töltött itt, miért kívánna más vidékre vándorolni. A bocsárdi csendes em-
ber, hanem a sofőrje állandóan zuvatol. Mennyi tejet is ad a tehén? Biztos, hogy 
megvan a húsz liter? Mivel abrakolja? Garantálja, hogy holnap is leadja? Amikor 
odáig jut, hogy miért bika a borjú, Török Lázár lilába vált. Hozd ki az előleget, 
kiáltja asszonyának. Visszaadom, s menjenek Isten hírével! 

A bocsárdi türelmesen csitítja. Nézze, ember, a fiúnak néha megszalad a fékje. 
De rendes csávó. Na, itt a többi is. És átadja a bog pénzt. Így teljes az ára: 
régiben harmincöt millió, újban háromezerötszáz. Török Lázár nagyot szusszan, 
belecsap a bocsárdi tenyerébe, s valamelyest megnyugszik. Legalábbis úgy tesz, 
mintha. Nyomogatja zsebtelefonját. Odalent a deckabodegában megszólal a Für 
Elise, és szállingóznak a vendégek. Házsártoló asszonya valahogy előáll a 
kínálótálcával, rajta pálinka, friss lepény. A temetődombi muzsikások is ott 
toporognak. Bumbi, a prímás rángógörcsöl, verbunkos tempókat picikátoroz. Mi 
van hé, rádjött a vizelhetnék? Nem, csak mikor pálinkát látok, táncolhatnékom 
támad. A harmonikás komplett futamokkal bűvöli a csendet. Két akkord között 
egy hitvány kakas minduntalan belekukorékol. 

A bocsárdi nem győzi álmélkodással. Maguknitt ez a szokás járja? Nálunk 
igen. S ha meg nem sérteném, tempóz Török Lázár, megkérném, vegyenek részt 
a ceremónián. 

Az pedig úgy zajlk, mint egy lakodalmi menet. Igaz, hogy a köszöntés nem az 
ifjú párnak szól, hanem a tehén új gazdájának. A bocsárdinak bepókhálósodik a 
szeme. A násznép hasonlít a tehénhez: meglehetősen tarka. Nincs kiből 
válogatni. Hányan isznak mostanság a deckában: ott né, vajegyen. 1. Furunkulus 
most liberált a dutyiból, tyúklopás forgott fenn. Mitől esik mindig vissza? Nincs 
mit enni. De ez a Lázár hétfőn megint befekszik. A szívkórházba. Asszonya? 
Süki. A kutya? Kap álmos pulickát. Szabad az ól s a ketrec. 2. Bankár Bandi bá 
fél lábbal a sírban, a másikat levágta a druzsba, kerekes székből fitymálja a 
világot. 3. Komonista Zsuzsó azóta iszik, mióta kitört a forradalom, és kiverték a 
kezéből a nép zászlaját. Kár, hogy a szemét nem. Ne látna mindent, s ne 
jelentené fel hetente a fél hetes buszt, a papot s a háziorvost. 4. Navétás Józsi 
mindenkinek visszaadja a birtokát, ha fizet egy deci román vodkát. Dovádát is ád 
róla, „tiszta papírt”; megtörülhető vele. 

Indul a díszkíséret. Leérnek az utcára, nem egy sztráda, bár mind ritkább rajta a 
marhagané. Elöl a zenekar: Bumbi, a prímás, Maradona, a harmonikás, kisebbik 
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fia, Cinoné, a törpe alkalmi dobos. Horpadt kannát kalapál nagy méltósággal. 
Nyomukban a násznép: tolószékében Bankár Bandi bá, kezében félliteres 
köménypálinka. Tolja Furunkulus, addig se lop. Nála is köményes. Nemét meg 
nem hazudtolva jócskán ingatagon, de piszkosul figyel Komonista Zsuzsó. És 
diplomata táskájával Navétás Józsi, hol csuklik, hol hányik. Vagy éppen pecsétel. 

Éneklik, hogy Kicsi tulok, nagy a járom, de szép kislány ez a három. Elsze-
retném az egyiket, három közül a szebbiket. 

Közben vedelnek, ahol nem rázós az út. 
A kocsin a borjú rakoncátlankodik, de a tehén bírja a gyűrődést. Lázár a reggel 

még megfejte rendesen, egy-két könnycsepp is pottyant a zománcos sajtárba. Az 
állat megérzi, ha szeretik. Leadta az utolsó csöppig. Azért helytelenkedik a borjú. 

A kocsin a sofőr mellett a bocsárdi, aki boldog. Igaz, hogy a tehénnek nincs 
ára, igaz, hogy a tej nem kell senkinek —, de aki hosszú távon fut, annak most 
kell lépnie. A bocsárdi egy maratoni vérprofi. 

Török Lázár egymagában. Fehér ingben, fekete zakóban, napszemüvege bo-
rongásában lépdel, mintegy gyászmenetté setétítve a násznak indult felvonulást. 

Bungyurka Béni, az irodalomból kitoloncolt Megnemértett — de csakazértis! 
— originál Tehetség: nem vesz részt az alantas procedúrán, a deckabodega 
teraszáról figyeli az eseményt. Bal tenyerével takarja titoknoteszét, jobbjában a 
piksz, máris születik a vers: „Megy a kocsi, rajta / szép feketetarka. /Holstein-fríz fajta. 
// Éhes bikaborja / Nagyokat döf rajta.” 

A falutáblánál érzékeny búcsúzkodás. Bumbiék elhúzzák a bocsárdi nótáját. 
„Vecină, dragă vecină, ţine-ţi bărbăţelul bine, că vine seara la mine.” Bungyurka Béni 
osonva rögzít, visszatérve műfordítja: „Szomszédasszony, drága, / ügyelj uracskádra, / 
mert este hozzám oson, / hogy meg...” Simogasson, na! 

Ilyen randa miliőben nem csoda, ha befuccsol az ihlet. 
Amint porfelhőbe burkolózva tovatűnik a bocsárdi kocsija, fedélzetén a 

Holstein-fríz feketetarkával, a gyászmenet hátraarcot csinál, s tüzes rohamosz-
taggá válva, a Rákóczi-induló ritmusára masírozza magát direkt a deckabodegába. 

Mindenkinek fizetek, kiáltja Török Lázár, és most már nem fogja vissza a 
bánatát. Ez volt az utolsó tehene, s a faluban is a legutolsó nagyállat. 

Ráborul a koszos pultra, és rázza, rázza, rázza a zokogás. 

 
ÁrámzsámzsámÁrámzsámzsámÁrámzsámzsámÁrámzsámzsám����

 
Sztáripar, kiadók, menedzselés, koncertszervezés, roadshow, plázahakni, va-

csoracsata, show-biznisz, tehetségkutatás, megasztár, x-faktor, jó sztorik, bul-
vármédia, új csillagok új háborúja, kemény ütközet, sok sebesült, kismillió halott. 
Nézettség, profit. Ádáz csaták. Konkurenciaharc. Roncstársadalom. Valóságshow. 
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Hiú ábrándok, csalfa remény. Telített piac. Zsűrizés, toksóhullák. Sztárocskák 
sírgödörben. Nem kell tehetség, csak mázli, és sztár lehetsz. Média-személyiség, 
celeb! Promóció. Casting. Tízezer önjelölt, fürdőszoba-tehetség, kocsmai caruso, 
wannabee rocker. Háziasszony, börtöntöltelék, félnótás különc, gátlástalan 
magamutogató, exhibicionista törtető, idegbeteg hisztérika. Bikicsunáj. Idiotizmus, 
közönségesség. Versenyzők, zsűri, nézők, cakumpakk. Ostoba szülők komplett 
hülyét a gyerekükből, téveszmés felnőttek totál idiótát magukból. Önkontroll 
hiánya. Szabad a pálya a tehetségtelenség, az alpáriság, az ostobaság, a nagyképű 
bunkóság előtt. Szerencsétlenek magánszámai. A populáris kultúra mocsara. 
Primitív nyirvákolás a neten. Határon túli magyar, bakfis tini, szívtipró álom-
csődör, roma, hátrányos helyzetű lúzer, felnótás különc, alternatív lázadó, vagány 
utcakölyök. Marketingelhető, celebtulajdonságú! Botrány, magánéleti intimitás, 
konfliktus, egyéni drámák. Kiporcióznak a bulvármédia vágóhídján, felfal a 
közönség. Elhasznált, amortizált karakterek. Süllyesztő. Swingkirály? Az év női 
hangja? Megatehetség? Hullócsillag. Kihunyt szupernova. Lúzer. 

— Ezt akarod? — kérdezi apuka a lányától, és utálattal dobja félre az újságot, 
amelyből szeminarizált. — Szerinted ez a jövőd? 

 — Készen vagyok a csomagolással — szól be a mami. — Ej, tatus, ne 
szekáld folyton azt a lányt. Hát persze hogy ez a jövője. Na, becsukni az abla-
kokat, az ajtókat bezárni, és indulás!  

A „kislány” alig fér be a kocsiba. A mindig bámészkodó szomszéd azt gyanítja, 
biztosan valami táplálkozástudományi konferenciára hurcolják, szemléltetőnek. 
(Elrettentő példának.) De anyus kiszól a kocsiból: — Tudja, szomszéd, pár hétre, 
de az is lehet, hogy pár hónapra felmegyünk Budapestre. Kásztingra visszük a 
Lizut! 

Alig kanyarodik ki az útra a kocsi, máris kezdődik a gyakorlás. Lizuka teli to-
rokból énekel: „Arimzsimzsim, árámzsámzsám! Arimzsimzsim, árámzsám-
zsám!” 

Tutira mennek. 



Böszörményi�Zoltán�
 

Mºjorºnº�iMºjorºnº�iMºjorºnº�iMºjorºnº�imájºmájºmájºmájº����
  

Naponta imádkozom hozzád, Uram,  
erőt és egészséget adj énnekem,  
nem hatalmat, pénzt, mámort, csak éneket,  
hintsem a szót rokonlakta végeken.  
  
Bűnöm ezernyi, és fürtökben nőnek. 
Sok rossztól kicsordul, patakzik vérem. 
De ne bocsáss meg! Ez miféle üzlet, 
ha kegyelmed is új bűnökre késztet? 
  
Büntetsz. Hatalmadat nem ezért félem.  
Gyávákkal nem osztok hajlékot, rétet. 
Hódítani szeretnék — fényességet. 
  
Küldd rám a bajt és ezer szenvedésed. 
A testemet, lelkemet próbára tedd, 
És égess! Mint egy fáklya, újra égjek.  

 
Mºjorºnº�békéjeMºjorºnº�békéjeMºjorºnº�békéjeMºjorºnº�békéje����

  
Az összemérhetetlen  
itt lakik 
a kapuk alatt,  
a bokrok tövében. 
Lesi az alkalmat, 
hogy próbára tegye  
szellemem.  
Gyanút és kételyt lázít,  
vagy lazít. 
Érvek arénájában  
csörteti fegyverét, 
a megismerhetetlenről beszél. 
 


