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M
ajdnem fél évszázaddal ezelőtt, 
kiscsoportos ovis koromban a 
homokozóban voltam szem- és 
fültanúja egy olyan ribilliónak, 
mint amilyent Makkai Gergely, 

az RMDSZ által delegált, majd nagy nehezen visz-
szahívott marosvásárhelyi alpolgármester a le-
váltásakor csapott. Emlékszem, a málészájúnak 
csúfolt Öcsike vissza merészelte kérni a műanyag 
vedrét a vele egykorú, de kétszer akkora, éppen 
homokvárak formázásával elfoglalt Antitól, aki 
aztán annak rendje és módja szerint kikelt a képé-
ből. Mindent ráhordott Öcsikére, még a hetekkel 
azelőtt kapott fekete pontot is felrótta, holott gri-
maszaival éppen ő rántotta padtársát az óvó néni 
által súlyos kihágásnak tartott kacagógörcsbe. 
Aztán rátért Öcsi testvéreire, előbb a kicsire, majd 
a nagyra, akiket hosszan, az orvosi szaknyelv 
mellőzésével kíméletlenül diagnosztizált. Végül 
szétrugdosta az összes homokvárat, elhajította a 
vedret, és valami olyasmit kiáltott az éppen isz-
koló padtársának, hogy „ha holnap meglátlak az 
oviban, nem tudom mit csinálok veled!”. 

Utólag belegondolva, Antinak nem kellett 
megvárnia a másnapot: ő már akkor és ott nem 
tudta, mit tesz. De hát miért is tudta volna, elvégre 
mindössze egy ötesztendős kisgyerek volt, akinek 
alacsonyabb hőfokon forrt az agyvize. 

Van egy számomra másik kitörölhetetlen je-
lenet is, a Ceauşescu házaspár utolsó napjáról és 
rögtönzött peréről, amelyet 1989 decemberében a 

Azon az éjszakán Csocsó rosszul aludt, 
sokat forgolódott az ágyában, reggel-
re kiverte a hideg veríték. Furcsa álma 
volt: királynak választotta valami Is-
tentől is elfelejtett bennszülött törzs 

valahol egy őserdő mélyén. Ezzel nem is lett volna 
baj, de álmában Csocsót, mivel elsikkasztotta a 
kókuszdiókészletet, alattvalói egy nagy fazékban 
megfőzték és megették.

Félelmetes álom, de Csocsó, mivel optimista és 
kissé ütődött volt, jelnek fogta fel. Van egy álmom 
– szólt oda feleségének. Nekem több is – felelte 
az asszony, miközben a heti paszulyleves adagot 
kavarta. A paszuly, amit a szomszéd kertjéből 
loptak, nehezen főtt, Csocsónét ette meg a méreg, 
nem érdekelték férje hülyeségei. Pedig az álom ha-
tására Csocsóban már érlelődött a gondolat. Ha 
éjjel király lehettem – gondolta –, miért ne lehet-
nék nappal valódi államelnök? Úgy érezte, telje-
sen megfelel a követelményeknek: semmihez sem 
ért, semmi sem érdekli, az írás és olvasás nagy 
kihívás számára, hazudozásban utolérhetetlen, a 
jövőről halvány elképzelése sincs. Büszke volt sze-
rény származására, gyakorlatilag azt sem tudta, 
ki fi a-borja, az is kérdés volt, mikor született és 
minek. Idegen nyelveket nem beszélt – anyanyel-

fél ország a tévé előtt követett, míg a másik fele a 
képzeletbeli terroristák támadásától védte a lép-
csőházakat, kutakat, vasútállomásokat.

Hogy miként elevenedhetett meg egyszerre 
e két, egy napon semmiként nem emlegethető 
emlék? Makkai Gergely, Marosvásárhely leváltás 
előtt álló alpolgármestere múlt csütörtöki szerep-
lése volt az, ami előhúzta memóriám valamelyik 
fi ókjának a mélyéből. A pártja által visszahívott 
politikus egyszerre volt durcás, bosszús és go-
romba, ahogy ovis társam, Anti, és korához meg 
tisztségéhez méltatlan, mint a kiskatonáknak 
kegyelemért rimánkodó Elena asszony, az ország 
szomorú emlékű fi rst ladyje. Csakhogy míg Anti 
egy kiscsoportos kölyök volt, Ceauşescuné pedig 
az életéért kapálózott, addig Makkai Gergelynek 
mindössze az alpolgármesteri széktől kellett meg-
válnia, amelyet nem a nagyszüleitől örökölt, nem 
a nép ültette bele, és még csak nem is az egészsé-
ges káderlapok versenyvizsgáján nyerte el. 

Már felkenése napján tudta, hogy jelentkező 
híján, időmilliomos nyugdíjasként pottyant bele, 
mert pártja úgy akarta. Miközben azzal is tisztá-
ban volt, hogy néhány hónap múlva, a 2020-as 
helyhatósági választások után amúgy is fel kell 
onnan állnia függetlenül attól, hogy a vásár-
helyi magyarság visszaszerzi-e a polgármesteri 
tisztséget, vagy sem. E helyett, amikor politikai 
megfontolásból pártja úgy döntött, hogy hirtelen 

vét is alig –, így hát jogosan érezte úgy: eséllyel in-
dulhat a közelgő elnökválasztáson. Példaképe egy 
Jimmy Hoff a nevű alak volt, akiről olvasta, hogy 
betonba öntötték. Ebből arra a következtetésre ju-
tott, hogy szobrot emeltek neki. 

A gondolatot tett követte: mire nagy nehezen 
megfőtt a fuszulyka, Csocsó gyorsan hamisított 
annyi aláírást, hogy feliratkozzon az elnökjelöltek 
listájára. Egyik ismerősét, aki korábban feladott a 
helyi lapban egy apróhirdetést, és ettől írástudó-
nak számított, megkérte, készítsen plakátokat neki. 
A nép összes rétegéhez szólni akart, ezért a plaká-
tokon szerepelt vörös csillag, Nap és Hold, vaseke, 
ásó, kapa és nagyharang, tulipán és lóhere, lúdtoll, 
és nem utolsósorban Csocsó fényképe, amint egy 
almafa tetejéről néz fürkésző tekintettel a semmi-
be. Úgy gondolta, ezzel meghódítja a legalsó és a 
legfelső rétegeket is.  

Már a kampány első napjaiban észrevette, 
hogy ellenfelei kerékpárról és rollerről osztják az 
észt. Hirtelen elhatározástól vezérleve úgy döntött, 
ő márpedig biokampányba kezd. Beszerzett ma-
gának egy vadonatúj szamarat – arra gondolt, így 
nem igazán vádolhatják környezetszennyezéssel, 
meg a szamárban értelmes társra is lelt –, és ezen 
indult hülyíteni választóit. Rongyosan öltözött, 
hogy összhangba kerüljön a csőcselékkel. Ha nagy 
volt a tömeg, baseballütővel tört utat magának a 
szamaráról. Virágvasárnapra időzítette bemene-
telét a városba, Csocsónak ugyanis rémlett, hogy 
valami nagy elődje, aki annak idején nála is csó-
róbb volt, de kiválóan kommunikált, így vonult be 
a történelembe.

ellenzékbe vonul, és kivonul a hol tolatott, hol 
fékezett, de húsz éve mindenképpen zavartalanul 
regnáló Dorin Florea mögül, úgy érezte, ez min-
denkire vonatkozhat, csak éppen őrá nem. Pedig 
munkájának láthatatlansága és tapinthatatlansá-
ga okán az RMDSZ valamennyi vezetője – városi, 
megyei, országos – már egy évvel ezelőtt jelezte: 
ideje lenne felállnia.

A helyi elnökök egymástól várták a megoldást, 
a szövetségi vezető pedig nem mert belecsapni a 
lecsóba. A hangzatos nyilatkozatokon túl egyikük 
sem vállalta fel a rossz rendőr szerepét, azét, aki 
a piroson áthajtó gépkocsivezetőt nemcsak leinti, 
hanem jogosítvány nélkül is hagyja. Egy évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy ráébredjenek: a sofőr 
– ha még egy-két tiltó jelzést semmibe vesz – sza-
kadékba vezeti az autót. 

Leszavazását megelőzendő sofőrünk – hang-
nemét, retorikáját és jelzőit illetően – teljesen 
átment bérkocsisba, amikor előbb szép szóval, 
majd fenyegetéssel és zsarolással próbálta ráven-
ni az egyenként piros szőnyegre hívott tanácsoso-
kat, hogy könyörüljenek rajta, és hagyják, hogy 
hatvannyolcadik születésnapját is a városházán 
ünnepelje. Erre aztán a tanácsülésen még rátett 
egy lapáttal, amikor „védőbeszédét” az őt székbe 
ültető és havi mintegy 11 ezer lejes fi zetéssel meg-
ajándékozó RMDSZ-es kollégái állítólagos botrá-
nyainak a kiteregetésére építette, elpuskázva ke-
vés, elméleti esélyét is. 

A közvélemény megrökönyödése szinte leír-
hatatlan. Már csak azért is, mert bokros alpolgár-
mesteri teendői mellett ez az úriember a Visegrádi 
Szent György Lovagrend Észak-erdélyi Nagypri-
orátusának nagypriori tisztségét tölti be. Hogy 
egészen pontosan mit takar e hangzatos cím, nem 
tudom. Mint ahogy azt sem, hogy ha ilyenek a lo-
vagok, milyenek lehetnek az egyszerű parasztok.

Köztereken, folyók partján, hegyek ormán szó-
nokolt a hallgatóságnak, amely általában két-há-
rom pálinkával lefi zetett emberből állt. Sörmentes 
alkoholt, kávémentes koff eint, ingyen csodatevést 
és halálmentes életet ígért. Az autópályákat el-
avultnak ítélte, helyettük azt ajánlotta a népnek, 
tanuljanak meg repülni. Elmondta, egyetlen célja, 
hogy meggazdagodjon, tojik a becsületre, a nép 
meg amúgy is le van ejtve. Erre a mondatára kapta 
a legnagyobb ujjongást, az emberek meghatottan 
éljenezték őt. Minél több marhaságot hordott ösz-

sze, annál jobban kedvelte a nép. Érezték, hogy kö-
zülük való egyszerű lélek, akinek semmi célja nincs 
az életben, nem létező elképzeléseit pompásan 
életbe tudja ültetni.

Egy dologgal azonban nem számolt. Mégpedig 
azzal, hogy tapasztaltabb vetélytársai nála is hi-
hetőbben tudtak hazudni. Rövidnadrágos ovis volt 
hozzájuk képest, így nem csoda, hogy utolsó lett a 
választásokon. Egy szavazatot kapott, utólag he-
vesen tagadta, hogy ő ütötte volna saját magára a 
pecsétet. Szégyenében elvonult az álmában látott 
törzshöz. Amikor a bennszülöttek megtudták, hogy 
hazájában elnökjelölt volt, azonnal kinevezték ki-
rálynak. Gondolták, nála nagyobb hantást úgysem 
találnak az őserdőben…

Ha ilyenek a lovagok…

Csocsó, az elnökjelölt

Szucher Ervin

Nánó Csaba

→ A közvélemény megrökönyödése szinte 
leírhatatlan. Már csak azért is, mert bokros 
alpolgármesteri teendői mellett ez az úriember a 
Visegrádi Szent György Lovagrend Észak-erdélyi 
Nagypriorátusának nagypriori tisztségét tölti be.

→ Egy dologgal azonban nem számolt. Még-
pedig azzal, hogy tapasztaltabb vetélytársai 
nála is hihetőbben tudtak hazudni. 
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