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Cirmi

Sporthírek, aktuálpolitika. A"ila a buszon ülve mindig újságot olvaso". Ma azonban valahogy 
mégis inkább a szépirodalomhoz volt kedve. Át is futo" pár gra%"iszer# versikén, hogy az Ady 
Endre emlékszik a He Endre, meg hogy a gép forog, az aktfotó pihen. Aztán kinéze" a Szegedre 
tartó járm# ablakán. Kellene még egy kávé. Gondolta. Kis id! elteltével végül mégiscsak ráve"e 
magát, és egy Cirmi címmel megjelent novellába kezde" bele:

„Hónapokig vártuk, kerestük a Cirmit, mire el!került. Eleinte fel sem t#nt, hogy elmarad, hiszen 
kandúr, hadd menjen, volt már ilyen. Csak mikor már egy jó hete nem verg!dö" haza, kezdtük el 
kérdezgetni a szomszédokat, vizslatni az útszéli dögök sz!re színét. Egészen le is mondtunk róla, 
mikor egy vasárnap délel!" a Mama rátalált. Mint az esetb!l végül kiderült, a kis cirmos pontosan 
a februári disznóvágás napján vesze" oda.

Régebben, mikor a lányok még gyerekek voltak, a disznótor majdnem olyan fontos esemény-
nek számíto" nálunk, mint mondjuk a Mikulás. A Mamáék, hogy a kicsik jobban megismerjék az 
állat szerveit, a vakarás után frissen kibonto" disznóba mandarint, csokit, banánt meg eIéléket 
rejte"ek. Eztán jöhe"ek csak el! a lurkók, hogy keresgéljenek a belek közö". Szóval a gyerekek 
nem a disznófarok leszorításával kezdték kitanulni a mesterséget, hanem hát kissé lányosabbra volt 
szabva a feladat. Azért, hogy cserébe elkapják, el!bb ki kelle" válogatniuk a tüd! mell!l a nápolyit, 
a májról a gyümölcsöket.

De ezek az id!k is hol vannak már, az unokák ritkán járnak ki, csak az jön vágni, akinek tényleg 
muszáj. Az egyik ilyen, rendszeres vendégünk például a szomszéd Jegyes Pista, aki onnan kapta a 
nevét, hogy a jobb kezér!l elveszíte"e a gy#r#s és a középs!ujját, így aztán azóta a balon kényte-
len hordani az esküv!i karikagy#r#t. Emlékszem arra a bizonyos napra, mikor a baleset történt.  
Már egész hajnalban különösen jó volt a kedve, nem is csodálkoztunk, hogy korán rátört a zsib- 
badás. Félre is állt a padra tekert kézi húsdarálóhoz, hogy kissé monotonabb munkával pihentesse 
megfáradt idegrendszerét. A darálóba helyezte vastag ujjait, s míg tömködte a húsdarabokat, a 
másikkal tekerte, tekerte a kart. Mikor pedig a gépezet egyszer csak elakadt. – Mi a radai? Hát ránto" 
rajta még párat. Szegény jegyes Pista, jóformán észre sem ve"e, hogy péppé roncsolta a saját ujjait.

De azon a bizonyos napon, mikor a Cirmi elt#nt, nem történt semmi igazán emlékezetes. 
Elkészült a toros, az abált, a töpörty#, a kutyák bekapkodták a csontokat, a Tata szokása szerint a 
mennyezethez vágta a disznó szemét és röhögö" rajta, hogy odatapadt. A Mama pedig bödönbe 
öntö"e a zsírt ülepedni, s ahogy szokás, csak akkor görge"e be a spájzba, mikor az már teljesen 
megdermedt. Ám úgy t#nik, valamir!l mégis megfeledkeze". 

Hónapokkal kés!bb, mikor a Mama megtalálta a Cirmit, éppen a spájzba ment, hogy az ebédhez egy 
kevés zsírt feltegyen. A keskeny helység legsarkában állt a kék bödön. Mellé guggolt, az egyik kezében 
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serpeny!, a másikban fakanál. Bele se néze", úgy kapart bel!le. – Na, még egy kicsit. Még egy keveset. 
Aztán az ev!eszköz megakadt valamiben. Gondolta, talán egy nagyobb töpörty#, su"yomban bekapja, 
még úgyis messze az ebéd. Le is te"e a serpeny!t, s egyik kezével a bödön fülét fogva kicsit mélyebbre 
kanalazo". Azonban a kiszemelt falat sehogy se mozdult. – Na, mi a fene? Ahogy viszont egyre lejjebb 
kapart, a zsírból egyszer csak el!bukkant az ismer!s mancs. A Mama ijedten ugro" a villanykapcsoló-
hoz. – Tata, gyere má! A Tata, aki éppen az els! udvarban szerelte fel a slagot, az óbégatásra beszaladt. 
Nézte, nézte. – Ejj, az anyja. Aztán a lábánál fogva kihúzta a zsírból a pórul járt állatot.

– Úgy t#nik, a Mama elfelejte"e föltenni a föd!t, mikor a forró zsírt a bödönbe öntö"e. Mesélte 
ebédnél a Tata. – Így történhete" meg, hogy a kíváncsiskodó macska beleese". Aztán, mikor 
bes#r#södö", már nem látszo", hogy lenne benne valami. Egész idáig abból is f!ztünk, még az 
íze se volt különös.

A disznóvágáskor szörnyethalt állatot végül csak este ástuk el, hogy a szomszéd ne bámuljon, a 
kert végébe. – Látjátok, hogy tartósít a zsír, épp csak a sz!re hullt ki egy kicsit. Mutato" a dögre a 
Tata, miel!" még ráfordíto" egy lapát földet, hadd tanuljanak a gyerekek.”

– Áh, mi ez a hülyeség? Csapta az ölébe a lapot A"ila. Aztán újra kinéze" a busz ablakán. Kiste- 
lek. Pedig feléjük is történt a macskával egy ehhez egészen hasonló eset. Nem is rég, mikor a favá-
gók az erd!t jö"ek ritkítani. 

A határban az akácost évr!l évre rendbe kelle" tenni, ilyenkor levágták, kocsira dobálták az 
útra lógó, villanyvezetékekbe gubancolódó gallyakat. Az egész napos munka után pedig vendégül 
lá"ák a melósokat. Úgy körülbelül tizenkét embert. A padlásról már el!z! nap lehozták a bográcsot, 
kite"ék a gázt#zhelyet, anya csontlevet f!zö" ki, cipót sütö", ilyenek.

Szóval, mikor másnap telefonáltak, hogy megvan a munka és lassan kocsiba szállnak, o"hon 
már éppen szórták bele a forró levesbe a csülökr!l lefejte", felkockázo" húsokat. – Még úgy 
fél óra az út, épp id!ben vagyunk! Lelkendeze" anya és már indult is a konyhába a nokedliért.  
Ám mire az udvarra visszaért, már a macska is benne rotyogo" a bográcsban. Szegény Szüri rögtön 
szörnyet halt, ráadásul a hirtelen leforrázo" állat minden sz!rét levedle"e. Bele a lébe. Dúlt-fúlt 
anya. – Most nézd meg, hogy kibaszo" velem! Mutoga"a miközben a mer!kanállal kihalászta a 
ronda, kopasz állatot.

– Így történt, hogy egyszer egy hétig minden kutya csülkös bablevest eve" az utcában. Fejezte 
be gondolatban A"ila. – Csak hát minek az ilyet megírni? Kutya, macska. Darab-darab.

Mindeközben a Szegedre tartó buszon egy bajuszos családapa somfordált el!re, majd hosszasan, 
de egyre indulatosabban gy!zködte a sof!rt, hogy húzódjon félre. Bár a buszos eleinte hajthatat-
lannak látszo", az utasnak, úgy t#nik, mégis volt egy komoly érve. A járm# ugyanis megállt, a 
bajuszos pedig, mint a nyúl, a fák közé vete"e magát.

– I" legalább van erd!. Gondolta magában A"ila, ahogy a fér% után néze". – Nem úgy, mint a 
pakisztáni határon. Bár az asszonnyal már két éve egybekeltek, csak idén nyárra jö" össze a pénz, 
hogy beváltsák régi álmuk és elutazzanak ünnepelni a nagy, szent Indiába. Els!ként Bombay-be 
repültek, onnan indult a buszuk a több száz kilométer hosszú sivatagon át, Újdelhibe, aztán a Gan-
gesz partjára. Vajon bemerjenek majd lépni a vízbe? Szabad-e azt nekik egyáltalán? Beszélge"ek az 
úton, míg a homoktenger buckáit szelték. De még csak el sem unták az utazást igazán, mikor A"ilát 
a hascsikarás kínozni kezdte. Gyógyszert ve" be, aztán arra gondolt, vajon várható-e pihen!hely, 
vagy legalább egy fa vagy szikla a közelben. Ám hamar elillant a remény, a hasfájás perceken belül 
elviselhetetlenné er!södö". Jelezni kelle". Mire viszont A"ila leszállt a buszról, a túravezet! els! 
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kocsit követve az egész turistakonvoj félreállt. Azt hi"ék, m#szaki hiba van. Na, ennél cifrábbra 
már nem is sikerülhetne egy nászút, gondolta, miel!" tekintete még egyszer, utoljára végigszaladt a 
sivatagon, és belá"a, hogy nincs menekvés, a legjobb, amit tehet, ha nem is gondol rá, hogy mögö"e 
o" ka"ognak a fotók, pörög a videó, s mikor feláll, a négybusznyi turista vele együ" sóhajt majd 
megkönnyebbülten nagyot. Hát csak behunyta a szemét és a homokra guggolt.

A"ila egészen beleszédülve az indiai emlékeibe lassan elszenderede", és mire a bajszos fér% a 
buszra visszaszállt, ölében az újsággal már mélyen álmodo". Szeme el!", a képfoszlányokból lassan 
összeállt az egykori porta. Éppen disznót vágtak, ! kés!n kelt, de nem nagyon bánta, s!t ahelye", 
hogy segíte" volna, inkább a fa tetején üldögél! gyöngyösöket dobálta dióval. Az udvaron eközben 
csíp!s füst terjenge", az üstöt fával f#tö"ék. Bentr!l kiabáltak, a Tata hívta akácot aprítani. Aztán 
a Mama alakja derenge" fel el!"e, ahogy a konyhában friss húst tálal és fröccsöt itat a vendégek-
kel. Nem szere"e ezt a társaságot, inkább az üsthöz ment, hogy keverjen rajta. Hát, ahogy leveszi 
a föd!t, a tüd!, töpörty#k, egyebek közül egyszer csak el!bukkan a felesége balkeze. És a fejhús. 
A lélegzete elakad. Mikor körbenéz, látja, körülö"e a rokonok f#résszel darabolják a lehámozo" 
csontokat és m#anyag tálcákra szortírozzák a zsírokat. De még igazán megijedni sincs ideje, mikor 
az egyik unokaöccse mellélép. – Azt tudtad, hogyha er!sen odacsapod, a szemgolyó fennragad a 
plafonon? Kipróbálod? Az egyik már o" van a folyosón, onnan néz le az ajtóra, mint egy kis kamera.

A"ila a saját kiáltására ébredt. – Jól van? Fordult felé a szomszéd utas. – Köszönöm. Merre 
járunk? – Már közel, Szatymazi tanyavilág.
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Adj a takonynak 
egy kevertet

O" feküdt a hatalmas, kövér állat a szalmán […] és 
üveges szemén legyek nyüzsögtek.

Kodolányi János

– Márpedig nem megyünk ma templomba! Veszekede" az id!sebbik Fazekas gyerek, a Ferike. –  
Most van a vásár, nem holnapután. Megnézzük a lovakat, és kész. Azzal ve"ék is a kabátot és elin-
dultak a teraszon keresztül kifelé. Ám az utolsó pillanatban a Tata is el!került. Persze, ahogy a két 
gyerek meghallo"a, hogy közeledik, rögtön szaporázni kezdték a lépteiket. Már éppen fordultak 
is volna ki a kapun, mikor az öreg beérte !ket. – Hova futsz, hülyegyerek? És még miel!" bárki 
egy szót is szólhato" volna, úgy odavágta a szárvágó baltát, hogy az egyenesen a Feri feje melle" 
állt bele az ajtófélfába. A vita ezzel pedig le is volt zárva, a %atalok szépen átöltöztek a templomi 
ruhába, az öreg meg a sikeres missziót követ!en visszaballago" az istállóba.

– Én már megadtam az Istennek, ami az Istené. Mondoga"a mindig a Gyuri bácsi arra hivatkozva, 
hogy míg az apja kántor volt, hosszú évekig ! fújta"a az orgonát kézzel. És azóta, bár a gyerekekt!l 
elvárta, ! maga nem járt templomba. Meg most amúgy is lucernát kelle" kiszállítania, úgyhogy 
miután rendbe te"e a család dolgait és felvillázta a bálákat, el is indult Röszkére a Rosinantéval.  
Húsz éve fuvaroztak így együ", ke"esben. A barna kanca olyan jól ismerte a várost, hogy akár egy-
maga is odatalált volna, na persze, ha az utat nem keresztezi a ferences templom. A Rozi ugyanis 
úgy félt a hatalmas, fehér toronytól, hogyha meglá"a, rögtön lecövekelt. Ilyenkor pedig a Tata sem 
tehete" mást, minthogy leszállt a bakról és a kockás ingét a ló szemére kötve az állatot félmeztelenül 
veze"e tovább, míg az épület egészen a hátuk mögé nem került.

*

E komikus, ám Alsóvároson szinte megszoko" jelenetsorral egy id!ben, néhány utcával feljebb a 
Tamás bácsi is utazáshoz készül!dö". Vasalt ing, bajor nadrág, hózentrógli. Ebédre Békéscsabán 
várták aranylakodalomba. De hiába kapkodo", mire kitekert a vasútállomásra, lezárta a bringát és 
végigállta a sort a pénztárnál, a kis piros Bzmoton már csak a mozdonyvezet!i kabin mögö" talált 
helyet, egy kihajtható ülésen. Pár perc múlva aztán a kövér kalauzn! a kisujjával fü"yentve útjára 
is indíto"a a járatot. Tamás bá az ablakon kibámulva egy darabig még %gyelte, hogyan t#nnek el a 
távolban az integet! alakok, majd a székébe süppedve messze el is kalandozo". Milyen kár, hogy 
a vonatokon már nincsenek zenészek. Gondolta. Nemrég járt a franciáknál, o" a metrón a mai 
napig szokás. Mondjuk, harminc éve még i"hon is lehete". Gyerekkorából emlékeze" például egy 
tangóharmonikásra, a csigaev! Juszufra, aki egy kisfröccsért bármiben benne volt, némi aprópénzért 
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pedig akár egész megállókat is végigmuzsikált. Persze az még más világ volt, bent a vagonokban 
állt a füst, a gyerekek a hamutartókban a csikkek közö" kotorásztak, az egyes vonalakon tojást, 
zöldséget, s!t még csirkét is lehete" venni. Egyszer ! is elkísérte a nagyanyját cseresznyét árulni. 
De le" is veszekedés, mikor a papa megtudta. – Mit képzelsz te, koldulni?

Ahogy közeledtek a gyálaréti átkel!höz, Tamás bának eszébe juto" a sorompóra akaszto" kecske 
története, amit i" hallo" a Földmíves utcán, a Sánta Kakas presszóban. Állítólag egy koma, egyik 
kezében a lova gyepl!jével, másikban a kecskepórázzal megállt a vasúti átjáró el!" közvetlenül.  
Nem sokkal ezután begurult melléjük egy fazon Simsonnal. Aztán vagy a benzinfüst vagy a zaj, 
de valami felidegesíthe"e a lovat, mert fogta és a simsonos vállába harapo". Mire az meg ököllel 
verni kezdte az állatot. De a csikóst se kelle" félteni, rögtön leköpte a motorost. Az egészben 
állítólag az volt a pláne, hogy az id!közben elkódorgo" kecske póráza valahogy belegabalyodo" a 
sorompólécbe, ami aztán félig a leveg!be emelte a jószágot.

Persze, el lehet képzelni, miért ne? Gondolta magában kissé hitetlenkedve Tamás bácsi. Aki állatot 
tart, annak mindenre fel kell készülnie. Egy szentendrei cimbora mesélte például, hogy náluk egyszer 
a hízók bekerge"ék a libákat az üresen álló kutyaólba, ahonnan aztán szépen sorban élve kie"ék !ket. 
De, hát mit lehete" tenni? Ilyenkor a disznókat az Úristen nem állítja meg. Neki is volt egy nyula, 
aminek azért nem volt füle, mert a koca egészen lerágta tövig. Miel!" azonban igazán elmerülhete" 
volna az emlékeiben, felharsant a kis mozdony kürtje és a kerekek csikorogva fékezni kezdtek.

Ahogy a hirtelen támadt zajra Tamás bá felkapta a fejét, az el!tér duplaüvegén keresztül el!ször 
csak valami homályos zöld foltot láto" közeledni. Aztán, ahogy a köpcös mozdonyvezet! kivágva 
a kabin ajtaját, ordítva, hason becsúszo" a vagon széksorai közé. Majd a szerelvény éktelen csat-
tanással nekirohant valaminek. Nem ez volt els! eset, hogy a kis vonat ezen a szakaszon balesetet 
szenvede", ugyanis erre bokrok takarják el a kilátást és bármi el!fordulhat, ha mondjuk a lámpa 
véletlen kihagy. Tamás bácsi a földre terült. Az ütközés ereje mia" elvágódó utasok úgy feküdtek 
összevissza egymáson, mint a marokkópálcikák. Az ijedt csöndet aztán pillanatok ala" felválto"a 
a pánik. A gyerekek sírtak, a feln!"ek rend!rért kiabáltak, ám szerencsére senkinek nem ese" 
komoly baja. Röviddel ezután a kalauz, a vezet! és még néhány utas sorban leugráltak a vonatról. 
Ekkor lá"ák csak meg, hogy tulajdonképpen mi történt: a mozdony az árokba sodort egy lovas 
kocsit. A lónak kakukk. De hol a kocsis? Él-e vajon?

De élt ám. S!t, az öreg Fazekas Gyuri bácsi, ahogy a f#csomókba és szederindákba kapaszkodva 
kimászo" az árokból és végignéze" a sínek melle" elnyúlt lován, egy percet sem vesztegetve, rögtön 
a vasutasok felé ve"e az irányt. –  Baszom azt a kurva anyádat, te bakter! Nincs azon a vonaton fék, 
he? Há? Ne hápogjál, baszd meg, geci vagy? Megölted a lovam! Az öreget hárman fogták le, hogy 
nehogy nagyobb legyen a baj.

Egy jó fél óra múlva aztán megérkeze" a rend!rség is, helyszínelés, takarítás. Miala" pedig 
teherautóra dobálták az összetört kocsit és lemeszelték a síneket, az utasokért kiért a vonatpótló 
busz. Tamás bácsi is felszállt, az ! programja nem sokban változo". A legvégére aztán a tetem 
maradt, a Tata még megvárta, míg a Rozit dögszállítóra teszik, de aztán egyenesen a kocsmába 
ment. – Meg%zet az a bakter! Ismételge"e hol fennhangon, hol csak úgy maga el!". Aztán tovább 
ivo". Órák múlva, mikor utánaküldték az egyik %út, az is eszébe juto", hogy rajta veri le a baját. 
Kap egy-két büdös nagy pofont, hát mit képzel a menye, hogy ezt küldi ide? Végül aztán csak meg-
sajnálta a tanácstalan gyereket. – Gyere %am, most iszunk. Majd a kocsmároshoz fordult. – Adj a 
takonynak egy kevertet!
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