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Bikfi-bukfenc-bukferenc

E
gyszer csak dübögni kezdett ám a föld: 
döbb, döbb. 

– Ajaj – mondta Mikkamakka –, jön 
a Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon. 

Ott is állt már a tisztás szélén. 
Feje köcsög, lába tuskó, hasa hordó, füle 

lepény, a melle melence, a szája kemence. 
– szóval itt hevertek s heherésztek – 

mondta. A hangja csikorgott és nyikorgott. 
– A fű puha, hát heverészünk, és hehe-

részünk is, mert… 
– Na, mondd ki, merd kimondani! – rik-

kantott Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon. 
– Hát hogy is mondjam… ugyanis… – 

dadogott Mikkamakka – heherészünk, 
mert…

És itt közbevágott Bruckner Szigfrid. 
– Mert jó a kedvünk. 
Ó, bár ne szólt volna! Kisfejű Nagyfejű 

Zordonbordon elfeketedett a méregtől, Mik-
ka makka meg feddő pillantást vetett 
Bruckner Szigfridre. „Ej, te buta, nem tu-
dod, hogy azért a legdühösebb Kisfejű 
Nagyfejű Zordonbordon, ha valakinek jó 
a kedve?” – mondta a pillantása. Ő maga 
meg azt mondta: 

– El ne hidd, kedves Kisfejű Nagyfejű 
Zor donbordon, szegény Szigfrid eszét elvet-
te a mérhetetlen szomorúság. Éppen hogy 
rosszkedvünkben heherészünk. Nagyon 
rissz-rossz a kedvünk – bizonygatta, de Kis-
fejű Nagyfejű Zordonbordon toppantott tus-
kólábával, lebbentett lepényfülével, kaccan-
tott kemenceszájával. 

– Nekem akarsz te… velem akarsz te… 
– icsorgott-vicsorgott, sárgállott a fogsora. 
– Nyaktiló, pallos, szájpecek, felperzselés, 
só és hamu! Ti jókedvűek vagytok, amikor 
itt a Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon?! Majd 
adok én nektek! 

– Hiszen egyáltalán nem vagyunk jó-
kedvűek – mondta sírósan Vacskamati. 

– Kuss! – mondta Kisfejű Nagyfejű Zor-
don bordon. – Itt vihorásztatok, röhécselte-
tek, talán még vicceket is meséltetek egy-
másnak, miközben hallhattátok, hogy kö-
zeledem. 

– Nem hallottuk – tiltakozott Ló Szerafin 
–, csak a vége felé, éppen hogy, alig-alig; 
annyira, hogy döbb, döbb… 

– Igen, igen, s azt hittük, a fülünk cseng 
– toldotta meg Aromo. 
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cSUKÁS iSTvÁN

 Oriza-Triznyák  nyomoz
egész úgy kezdődött, hogy Mirr-
Murr, a kandúr vett egy zacskó 
pattogatott kukoricát! Majszolta, 

rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki.
Kisétált a parkba, s nézte, hogy hová 

szórhatná… Csakhogy ebben a parkban 
rend volt és tisztaság! A rendre és tiszta-
ságra a szigorú parkőr, Riminyák bácsi vi-
gyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges 
botja. Mirr-Murr meglátott a fán egy fész-
ket. Elvigyorodott. Felmászott a fára, és 
a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta.

Aztán leült, a zacskót kisimította, és 
nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. 
A zacskó ugyanis egy újságoldalból ké-
szült.

Egyszer csak nagyon izgatott lett! Ezt 
olvasta:

„ELTŰNT EGY ÉRTÉKES FESTMÉNY 
A MÚZEUMBÓL!

ÓRIÁSI JUTALOM A MEGTALÁLÓ-
NAK!”

Mirr-Murr elmerengett: Mi lehet az óriási 
jutalom? Egy óriási szál kolbász? Vagy egy 
óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lé-
nyeg, hogy óriási! És hogy jutalom!

Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta 
meg a merengésben. Megérkeztek a fészek 
lakói, vidáman eszegették a pattogatott ku-
koricát. Közben fecsegtek, csipogtak, és 
Mirr-Murra mutogattak. Három seregély 
volt, három szófacsaró seregély.

– Ni, egy macska, kacska, locska, rocs-
ka! – mondta az egyik.

– Olvasó, lósavó, marhasó! – mondta 
a másik.

– Nem láttad, hogy ki hozta a kukori-
cát? Irókocát, Kukacicát? – kérdezte a har-
madik.

– Én hoztam – felelte Mirr-Murr. – Ízlik? 
Ajándék!

– Köszönjük!… Jönköszük!… Köszük-
jön!… – csipogták a seregélyek.

Mirr-Murr megrázta a fejét, mert már zú-
gott a sok összevissza beszédtől. Meg is 
kérdezte a seregélyektől:

– Nem tudtok rendesen beszélni?
– Nem tudunk! – mondta sajnálkozva az 

első seregély. – Az a helyzet, hogy túl gyor-
san vág az eszünk, és túl gyorsan pereg 
a nyelvünk, és nincs türelmünk a rendes 
beszédhez!
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zÁGONi BALÁzS

A  céhek  
és  a  méhek

K
olozsvár méhészét Osvátnak hívták. 
Nagy becsben állott, hiszen mi min-
denre is jó a méz! Nemcsak ízletes és 
egészséges, nemcsak a mézeskalács-

hoz, mézes pogácsához és egyéb finomsá-
gokhoz szükséges, de az égési sebeket is 
gyógyítja, sőt egyesek szerint a mézből ké-
szült sör még a házasságot is megédesíti.

Viszont arra, hogy a mézzel törököt lehet 
űzni, nem is gondoltak a kolozsváriak. Még 
a legbölcsebb férfiakból álló százak taná-
csa sem. Mert ha gondoltak volna, bizony 
másképp cselekednek. De ne siessünk any-
nyira!

Tudott dolog, hogy Kolozsváron sok céh 
működött. Külön céhe volt az asztalosok-
nak, lakatosoknak, ácsoknak, szűcsöknek, 
szabóknak, csizmadiáknak, ötvösöknek, 
kőműveseknek, szíjgyártóknak, posztócsi-
nálóknak, vargáknak és tűzoltóknak. A cé-
hek nem csak a szakmájukkal voltak elfog-
lalva: az ő feladatuk volt Kolozsvár védelme 
is, ha ellenség közeledett a falakhoz. A vá-

ros minden céhre rábízott egyet a tizen-
nyolc torony és bástya közül, a hozzá tarto-
zó falszakasszal együtt. Ha jött a tatár vagy 
a török, akkor a céh emberei fegyverekkel 
álltak a falakra, hogy megvédjék a várost.

Osvát méhész egy szép napon nagy el-
határozásra jutott. Már régóta érlelődött 
benne a gondolat, de csak most érett meg 
annyira, hogy a gondolatot tettek is köves-
sék. Fölvette ünneplőruháját, és alázatosan 
bekopogott a városházára. Ott szépen ki-
várta a sorát, majd amikor a városbíró elé 
szólították, összeszedte a bátorságát és elő-
adta, hogy miért jött: 

– Bíró uram! Azért bátorkodtam színed 
elé járulni, hogy elmondjam: nagyon sze-
retnék egy céhet. 

Csend lett a teremben, Osvát pedig foly-
tatta.

– Egy céhet, amihez én is tartozhatok. 
És mivel a méhészeknek még nincsen cé-
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