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HEGEDŰS IMRE JÁNOS

Naschmarkt
Tudtuk, hogyne tudtuk volna mi, ott, a Székelyföld kellős-közepén, mi az a nasso-

lás! Alig szürkülődött, már szállingóztak be hozzám gyermekpajtásaim, s kérdezték: Na, 
megyünk nassolni?

Mentünk vigyorogva, mohón, a helytelenkedés örömével; cseresznyeéréskor a Huhu 
Kálmán kertjébe, és ha már a mocskotár, urak nyelvén: muskotály szilva is mézédes lett, a 
Boga-kertbe, kásás vackorra, meggyre, sárgabarackra a Finánc-kertbe, körtére, édes almá-
ra, ahová csak értük, egyedül szőlőt nem volt szabad lopni, azt tiltotta a falu törvénye.

Úgy termett nálunk a gyümölcs, mint erdőben a gomba, a segesvári piac messze volt, 
ritkán vállalkozott arra fiatal menyecske, szálas legény, hogy vállára vegye az átalvetőt, 
s begyalogoljon a városba. Huszonkét kilométer oda, huszonkettő vissza. Különösen a 
hamar romló áru lett közpréda falunkban, osztogatták azt szívesen rokonoknak, szom-
szédoknak, de nekünk, süvölvény legénykéknek sokkal izgalmasabb volt a kertek alatt 
vagy a kertek fölött lebújva, sokszor négykézlábra ereszkedve, csúszva-mászva vagy – 
a vesszőből font kerítést átugorva, nagyot nyekkenve – belopózni valakinek a kertjébe, 
felkúszni sötétben a fa tetejébe, s teletömni a bőrtarisznyát. Ez volt a hasunk. A helyi 
felvevőpiac. Kebelünkbe is raktunk, amennyi csak belefért, azt vittük haza, s ettük, nas-
soltuk órákig a szénapadláson, amit mi ott pajtahíjának hívtunk. Mondta is édesanyám 
másnap: Hallottam, tegnap este ismét nassoltatok.

Ez a nassolás mohó élvezet volt, nem evés, csámcsogtunk, mint a malacok, a cseresz-
nye magját kiköpködtük a szánkból, de az almának, körtének a keserű magját is meget-
tük, így még csutka sem maradt.

* * *

Aztán… Aztán nagyot fordult velünk a világ. Felnőttek lettünk, elveszítettük ezt az 
Ádám-csutka nélküli édent. Az a nemzedék voltunk, amelyik az iszonyatos világháború 
négy-öt esztendejében született, ráadásul eszmélkedő értelmünk, világra hangolódó lel-
künk szép virágzását a bolsevizmus hóharmata leperzselte.

Volt, aki bányász lett, sokan gyári munkások Brassóban, Ó-Románia munkatelepein 
kőművesek, ácsok, hegesztők, a lányok cselédnek álltak Bukarestben, rendszerint mili-
cistákhoz mentek feleségül, s szülték szorgalmasan a hatalmában tobzódó románság új 
nemzedékeit. 

Engem, családommal együtt, Nyugatra kergettek a szelek.
Éppen csak átestünk Bécs mellett, a traiskircheni lágerközpontban a kötelező inter-

jún, karanténon, vallatáson, amit az osztrák Fremdenpolizei, az idegenrendőrség ger-
mán szigorral, nagy gyanakvással és leplezetlen undorral végzett, máris mentünk ki 
a minket istápoló, vendégül látó barátunkkal, S. Rudival Bécs leghíresebb piacára, a 
Naschmarktra – eladni a faliórákat.

Hát, ez a vircsaftolás emigráns életünk első nagy, de szomorú attrakciója volt!
Először is – mondotta Rudi – Platz-ot kell foglalni. Akiknek saját sátruk és éves bér-

letük volt, azok kényelmesen nyitottak szombaton reggel, de nekünk, Flütylingeknek (a 
német Flüchtling, menekült szó magyarítása!) éjfél után három órakor kellett sorba állni, 
hogy a két négyzetméteres, számozott helyet, szép összegért, megkapjuk. Akkor, ott a 
kígyózó sorban láttunk először nagyvárosi huligánokat, tetovált bőrű, sárga vagy zöld 
hajú, kakadufrizurás csöveseket, akik megbízóiknak vettek Platz-Nummert, számot, ez 
volt egyik mellékkeresetük. Közéjük kellett beállni.

Különös, kínos a faliórák története. Valamikor a Monarchia idején ritka volt az olyan 
háztáj, amelyikben nem ketyegett volna egy falióra. Fiumétől Innsbruckig, Salzburgtól 
Prágáig, Pozsonytól Gyergyószentmiklósig ugyanarra a tojássárga számlapra festették rá 
a piros virágdíszt és a római számokat, s úgy tűnt, a mánusok, láthatatlan, lassú cammo-
gásukkal a boldog békeidők mozdulatlanságához igazodnak.

Ezeket az órákat évekig gyűjtögettem a Székelyföldön, aztán, amikor nyilvánvaló lett, 
hogy el kell hagyni az ősi szállást, nyugati és magyarországi vendégeimtől egyenként 
kiküldtem Budapestre és Bécsbe, mert tudtam, a legbiztosabb piaci cikk, amit a régiség-
kereskedők bármikor megvásárolnak, az a Monarchia korabeli falióra. Végszükség ese-
tére tartogattuk, pedig nagyon szerettük őket.

Ahogy megvirradt, és kezünkben volt a Platz-Nummer, kipakoltunk a Dáciánkból 
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tizennyolc faliórát a fehér festékkel kirajzolt téglalap alakú aszfaltra, amelynek néhány 
órára a bérlői lettünk. A piacnak ez a kis darabkája volt az első „talpalatnyi föld”, amit 
mi, hívatlan honfoglalók először megszereztünk.

A bécsi Naschmarkt két részből áll, az egyik a zöldség-, gyümölcs-, élelmiszer- 
„Abteilung”, ahol nassolni lehet, a másik a Flohmarkt, vagyis a bolhapiac.

Nemzetközi régiségkereskedés folyik itt, ezért még a külföldiek számára is elsősor-
ban a bolhapiacot jelenti a Naschmarkt. Ide jönnek szombatonként műgyűjtők, speku-
lánsok, múzeumok megbízott ügynökei, hobbik megszállottjai, kupecek, s folyik a kal-
márok színjátéka olyan kavargásban, amelyet mi, erdélyi zöld lankákhoz, zsindelyte-
tős haranglábakhoz, falvak vagy kisvárosok girbegörbe utcáihoz szokott szemünk alig 
tudott befogni. Ritkán hallottunk német szót, Rudi tolmácsolta, hogy na, ezek horvátul, 
ezek csehül, szlovákul, olaszul beszélnek. Bábel tornya volt az a javából. Magyar szó is 
elhangzott gyakran, de azt nem fordította Rudi, tudta, hogy mi csak ezt az egyetlen egy 
nyelvet beszéljük székely bükkfanyelvünkkel.

A vásár nem indult be azonnal, kezdetben mindenki csak kóválygott az asztalok, gyé-
kények között, kérdezte az áru nevét és árát, így nekünk is volt időnk szétnézni.

Mintha Aladdin csodalámpáját dörzsöltük volna meg, úgy ömlöttek elénk a kincsek.
Volt olyan sátor, amelyben csak régi hangszereket árultak, Mozart-korabeli, vagy még 

régebbi fuvolák, hegedűk, tamburák, citerák, szájmuzsikák, tangóharmonikák, csontfu-
rulyák, lantok, kürtök, oboák, ősklarinétok, postakürtök, alpesi kürtök, dobok, és sok 
olyan szerkentyű, amelyekről fogalmunk sem volt, mi a nevük és hogyan szólaltatják 
meg azokat. A délszláv, magyar, cseh, lengyel, svájci, olasz, szlovák népművészet dísze-
it viszont felismertük, s mondottuk is, feltámadt néhány órára Ferenc Jóska birodalma.
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Aztán később, amikor már polgárai lettünk ennek az osztrák világnak, akkor is tapasz-
taltuk, kifinomult érzéke van ennek a népnek a zenéhez és a hangszerszámok készítésé-
hez, többször megnéztük a Kunsthistorisches Museum régi, híres hangszergyűjteményét.

A másik nagy ámulásba a porcelántárgyak sátrai, gyékényei előtt estünk. Ebbe már 
belefolyt Ázsia is, az évszázadok cserekereskedelme behozott a császárvárosba minden 
kínai és indiai csecsebecsét, piperetárgyat, szobrot, lámpát, tükröt. 

Persze, Buddha-szobor volt a legtöbb, annak van valamilyen megfoghatatlan titka, 
dagadt, infantilis arcával, csúf, nagy hasával semmiképpen sem volt szép, de áradt belő-
le a nyugodtság, a béke, a lélek belső csendje. Mi, erdélyi puritán szemmel inkább bál-
ványnak láttuk, és nem prófétának, nem istennek. Az állatfigurák kecsesebbek voltak, 
mint ő, kutyák, madarak, hüllők, sárkányok sorakoztak az asztalokon, a polcokon, a 
fehér porcelánszínűekre virágmintákat, egzotikus babirkákat rajzoltak, a többit zöldre, 
sárgára, kékre festették. És láttunk kínai porcelán cipőt! Rudi vette észre, ő mutatta, néz-
zétek, ezt erőltették az előkelő kínai lányok lábára, nem lehetett túl kényelmes, ha nőni 
kezdett a kisasszony. Erről aztán elmélkedtünk egy kicsit, nekünk a lelkünket szorítot-
ták otthon porcelán cipőbe, de most, itt a Nyugat híres Naschmarkt piacán, a két négy-
zetméteres aszfaltdarabkán sem éreztük túl tágasnak a világot.

Aztán átmentünk a másik oldalra, ott volt legnagyobb a csődület, ámulatunkra pénzt 
árultak pénzért. A numizmatikusok paradicsoma, a régi pénzérmék zsibvására túltett 
minden szenzáción, római, görög, egyiptomi, kisázsiai, galliai földből kibányászott 
arany-, ezüst-, réz-, bronz-, vasérméket helyeztek el témájuk, koruk szerint átlátszó 
fedelű dobozokban. Az egyik eladó kezembe nyomta a nagyítólencsét, s mondta: „Bitte, 
gukken!” No, gondoltam magamban, a „nassolás” után ez a „kukkan” a második német 
szó, amit itt megtanultunk, nyilván azért, mert eddig is tudtuk. S pont jókor, jó helyen 
mondták, mert olyanformán kukkantunk be ide, Bécsbe, mint Bolond Istók Debrecenbe.

De a lupén, a nagyítólencsén keresztül csodálatos világra pillanthattunk, még az élet-
művész rokonunk, Rudi is elfeledkezett alapmesterségéről, a kupeckedésről.

Rendszerint a halhatatlannak hitt császár arcképét vagy álló alakját láttuk, kezében 
fegyver, pálmaág, előtte térdeplő alak, szolga, vagy behódolt fejedelem, sokszor hátra-
kötött kezekkel, voltak szakállas alakok és simára borotváltak, a legfontosabb ruha a 
hosszú tóga, de felbukkant félmeztelen vagy ruhátlan figura is. Lóháton, a légiókat győ-
zelemre vezető fegyveres császárt is sok pénzérmen örökítették meg az ókor művészei, 
még diadalíven is ágaskodott gazdája alatt a ló, vagy pedig a híres diadalszekéren szá-
guldott a vezér, amelyet lovak vagy elefántok húztak. A csoportképeken katonaruhás 
hadfiak hódoltak a trónon ülő cézárnak vagy a feleségének. 

Aztán szaladt a fiam: „Gyertek gyorsan, a két fatengelyes óra miatt körülvettek min-
ket az alkusok: Wanduhr mit Holzachse! – kiabálják.”

Loholtunk vissza a „talpalatnyi földünkhöz”, hirtelen én is császárnak éreztem 
magam, végre valami kell tőlünk, koldusoktól ennek a fényes Nyugatnak! A vásárlók 
valóban licitálták fölfelé az árat, akkora szenzáció volt az olyan óra, amelynek tengelye-
it aranykezű mesterek fából esztergályozták ki.

Az egyik magánszemélyhez került, a másik a linzi múzeumba, tízezer schillinget zse-
beltünk be hirtelen.

A többi is elkelt délig, Rudi állványzatot eszkábált lécekből, arra felakasztottunk 
egyet-kettőt, a súlyokat is rátettük, s ha forgattuk mutatóujjal a mánusokat, nagy csen-
gés-bongás támadt, így ezzel az órazenével csalogattuk a vevőket, ahogyan a virágok 
csalogatják ezerszínű szirmukkal, kelyhükkel a méheket.

Még otthon, a vendégszálláson is kavargott szemünk előtt a Naschmarkt minden por-
tékája: mozsarak, mákőrlők, fontostálak, tajték- és cseréppipák, katonai rendjelek, nás-
fák, kincstartó ládikák, csatok, fülbevalók és a nemesi, nagypolgári családok szépsége-
sen szép porcelán babái.

Aztán éjszaka lekerültek az agy membránjáról a tárgyak, s azon töprengtünk, vajon 
milyen lesz a következő vásárunk, milyen lesz az alku azon a piacon, ahol a munkaerőn-
ket fogjuk eladni. Kinek kell két erdélyi humán szakos értelmiségi, nyelvismeret nélkül 
– három gyerekkel?

De ez már egy másik piaci történet.
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ROBERT WALSER

Hetivásár
A hetivásár mindig fényes, eleven, gazdag és vidám. A széles, máskor oly 

csöndes utcán standok hosszú, kettős sora; rajtuk feltornyozva és fölaggatva min-
den, amire a háztartásoknak és a családoknak szükségük van a mindennapokban. 
A nap, amely máskor fölényesen és tunyán süt a városra, ma kénytelen ugrál-
ni, csillagocskákat szórni, odaadóan babrálni a tárgyakon, mert minden mozog: 
forgatják, rakosgatják. És minden kalap, minden kötény, minden tál, minden pár 
kolbász azt akarja, hogy megcsillanjon rajta a napfény. Ínycsiklandóbbak a kol-
bászkák, ha napfényben fürösztik őket. A kampókról lelógó tőkehús büszkén és 
hivalkodóan mutogatja pompás bíborszínét. A zöldség zöldell és kacag, dús sárga 
tömegben tréfálkoznak a gömbölyű mandarinok, és halak úszkálnak a széles, víz-
zel töltött teknőkben. Az ember meg csak áll, aztán nekifohászkodik, és lép egyet. 
De még mennyire hogy lép. Nem, nem az a lényeg, hogy a tervezett, megkísérelt 
és megtett lépés valóban valódi lépés-e. És az az egyszerű, derűs élet a maga sze-
rényen vonzó mivoltában, ahogyan kispolgári-háziasan ránk nevet! És hozzá az 
égbolt leges-legelső osztályú kékje! Elsőosztályú! Ne ragadtassuk magunkat az 
„édes” jelző használatára. Ahol poézist érzünk, nincs szükség semmiféle költői 
bakugrásokra. „Garassával három a mandarin!” – Mondd, barátom, hányadszor 
mondod ezt a mondatot? Pompás kövér asszonyságok minden színben és kivitel-
ben. Csak a kifinomulatlan emberek emlékeztetnek a földre, a vidékre, a házas 
ételekre és házias életekre, még magára Istenre is, akinek minden bizonnyal szin-
tén nem túlzottan szép a teste. Isten Rodin ellentéte. Nincs is elragadóbb, mint a 
parasztosban megérezni egy kicsi, akár csak „garasnyi” ízlést! Friss tojás, falu-
si sonka, falusi és városi májashurkák! Ki kell mondanom: szeretek álldogálni 
és lopni a napot a csalogató ínyencségek közelében. A mulandóság elevenségé-
re emlékeztet; és ami eleven, az kedvesebb nekem, mint ami halhatatlan. Itt virá-
gok, amott fazekasmunkák, emitt sajtok: svájci és holland fajták, Tilsiti, a Harz-
hegység sajtjai – és persze a megfelelő szagok. Ha felnézek, tájképfestő-motí-
vumokat látok; ha lenézek a földre, alma- és dióhéjat, húshulladékot, papírsze-
metet, félbevágott és egészben hagyott világlap-oldalakat, nadrággombot, haris-
nyakötőt fedezek föl. Ha felnézek, ég, ha előrenézek, átlagemberarc, mert átla-
gos napról vagy éjszakáról nem beszélhetünk, átlagos természetről szintúgy nem. 
Talán nem az átlagos a legbiztosabb, a legjobb? De én azért hálás vagyok a zse-
niális napokért és hetekért is, vagy egy rendkívüli Istenért. Mindig az a legiga-
zabb, ami mozog.

És milyen bájosan tudnak pillogni az emberre ezek a parasztmenyecskék. 
Milyen különös, hogy képesek szelíd mozdulatokkal is sürgölődni. A hetivásár az 
egész városnegyedet a falusi élet sejtelmével tölti el, talán hogy fölrázza monoton 
gőgjéből. És milyen bájos az is, hogy a portékák a szabad, friss levegőn nyújtóz-
nak. Az ifjoncok meleg kolbászt vásárolnak, a lacikonyhás be is vagdossa a hosz-
szú, zaftos kolbászkákat, hogy illendően el lehessen őket fogyasztani. Pompásan 
ízlik az étel a tágas, kék ég alatt. Elragadóak a buja, bokrosodó karfiolok. Bár nem 
vagyok büszke magamra ezért, de a feszes női keblekkel hasonlítom össze őket. A 
hasonlat impertinenciája főleg akkor fülsértő, ha nem találó. Hogy mennyi nő van 
itt körös-körül. Ahogy látom, időközben lassan véget ér a hetivásár. Itt az ideje, 
hogy leszereljék a standokat. A gyümölcsöt kosárba gyűjtik. Becsomagolják a 
megmaradt heringet és sprotnit, szétbontják a bódékat. Elvonul a nyüzsgő tömeg. 
Nem telik belé sok idő, és az utca máris úgy néz ki, mintha mi sem történt volna. 
Agyő, színek. Agyő, összevisszaság. Agyő, hangok, illatok, mozdulatok, léptek, 
fények törmelékei. Egyébként szert tettem egy font dióra. Most poroszkálhatok 
haza, a gyerekzsivajos-csivitelős-csicsergős lakásomba. Nagyjából mindent sze-
retek, de ha dióhoz jutok, egyenesen boldog vagyok.

(1908)

Nádori Lídia fordítása

A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Robert Walser: „Markt”. In: Berlin gibt immer den Ton an – kleine Prosa aus 
und über Berlin (szerkesztette és az utószót írta Jochen Greven). Insel Taschenbuch Verlag, 2006.
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KARÁTSON ENDRE

A piac a ludas
Bámészkodni és vásárolni jártam az alpesi piacra. Péntek reggel érkeztek a vásárosok s 

egy órakor már szedelőzködtek. Ki közelről, ki messzebbről jött: futólag ismerték csak egy-
mást, s ugyanez mondható el a vásárlóközönségről, annyiban legalábbis, hogy a falubeliek 
nem nagyon tudták, kik a nyaralók vagy a telelők, emezek pedig nehezen különböztették 
meg egymástól a község honosait. Volt, aki csak úgy lebennszülöttözte őket, ha róluk kel-
lett beszélnie. Különben ilyesmi ritkán került szóba, hiszen a másutt születettek, a széles 
karimájú fekete kalapot viselők, egymáshoz sem igen szóltak. Beérték azzal, hogy némán 
hullámzanak sajtosok, hentesek, zöldségesek, késesek, gyapjúzoknisok, polármellényesek, 
bőrkészítményesek, réztárgyasok, ernyősök, virágosok, horgolt terítősök, ódon képeslapo-
sok sátrai között, s a sok egymáshoz érő posztókarima varjúszárnyszerűen koromsötét bol-
tozatot képez a járatokban. Akár férfiak, akár nők, a nagykalaposok általában szemet szúr-
nak, de feltűnéskeltésen túl gyakorlati hasznot is hajtanak a terebélyes fejfedők. Védnek a 
naptól, védnek a csapadéktól, továbbá új ábrázatot is kölcsönöznek annak, aki valamilyen 
okból más formájúra gyúrja őket. 

Én is ilyen érdekes kalapban bámészkodtam a hasonszőrűek között, vagyis sodródtam, 
mert ha én választom az irányt, akkor leköt a tolakodás erőfeszítése, és bámészkodni nem 
tudok. Persze a ténfergő telelők, akikre a havazásban kilátásom nyílt, nem foglalkoztat-
tak sokáig, fázósan ráncolódó ábrázatuk keveset árult el jellemükből, gondolataikból, s a 
kirakodóvásár sem érdekelt, mert csak egyetlen dolgot akartam venni. A henteshez jöttem 
csupán. Hozzáteszem, hogy a legjobbhoz, akihez többen is igyekeztek, úgyhogy lépteimet 
valósággal a sokaság irányította. A tolulásos fej baljósan vöröslött a hóhullásban, mint egy 
marhaszív. Rikoltozása nyálcsordítóan visszhangzott a standja ereszéről függő kolbászok, 
füstölt sonkák, obszcén hurkák között. 

– Gyertek a sógorhoz! Egyétek a sógorét!
Letegezte a tömkeleget. Szó se róla, első osztályú áruval szolgált, de vérmes bizalmas-

kodása is csábította híveit. Mert az a sok feketekalapos, aki az ő pultjához préselődött, több 
volt, mint vevő. 

– Sógornő – kurjantotta –, harapj a sonkámba, kapd be a kolbászomat. 
S az orsolya ábrázatú hölgy, akihez felhívását intézte, nem az orrát húzta fel, hanem 

a tarsolyát vette elő. Elnézően kacarászva, ahogy jobb családokban is fogadja egy fér-
jes asszony egy nős rokon kujonkodását. És csakugyan, a Sógor mögött egy lépés-
re ott magasodott a hites feleség szigorú külalakja, termetesen és ondolálva, hasonló-
an az árusított ennivalóhoz, csak felöltözve. Bekecsben, csizmában, s a szeme se reb-
bent, mikor a férje „fitymás nővérnek” szólította a következő kuncsaftot. A rákövetkezőt 
meg „kanoslajosnak”. Ez a szexuálszagú csúfolódás kedvezett a boltnak, a feketekalapo-
sok megbabonázva nyelték le a legsértőbb beköpéseket, miközben bámulták a bikanyakú 
viccmester szeletelőművészetét, nem egy közülük nyilván lelki szemével látta – én se vol-
tam ez alól kivétel –, ahogy ő a félelmetes Solingen pengével nekiesik a vinnyogó állatnak 
és kicsinálja. Ott állt a keze ügyében a sonkavágó gép, de ő jobban szeretett hagyományo-
san késsel vágni és mutatni, hogy a szelet ugyanolyan szabályos, mint a masináé, mellyel a 
felesége meg a sanda tekintetű fia dolgozik. Talán a gép mégis gyorsabban működött vala-
mivel, de a feketekalaposoknak jobban tetszett a havasi jó levegőn szinte az ősiségből elő-
villanó mozdulat, amely illett a stand reklámképének vaskos humorú feliratához:

„Ne sírj, te kövér állat, a Sógorhoz mész.”
Mindenki természetesnek tartotta, hogy a disznót kell vigasztalni. Senkinek eszébe nem 

jutott, hogy a Sógornak is baja történhet, megvághatja kezét vagy akár le is vághatja két 
szalámiszelet között valamelyik ujját, és nekem is csak akkor fordult meg ilyesmi a fejem-
ben, amikor már negyedkiló fehérsonkával és húsz deka füstölttel kifelé törtettem az ő kör-
letéből. Akkor támadt olyan érzésem is, hogy ez a menő hentes gutaütést kaphat a mérték-
telen hús- és vörösborfogyasztás miatt. Önkéntelenül visszanézve viszolyogva meredtem a 
sűrű hópelyhek mögül lilába játszó bordó foltra, mely igazából az ő arca volt – olyan, mint 
egy sötét véres pacni. 

Sokan mondják, óvakodni kell a baljós képzelődéstől, mert könnyen valóra válhat. 
Babonásnak tartottam az ilyen aggályt, fütyültem rá, mint afféle önkényes belső hangra, 
mely valóságérzékelésünket akarja elbizonytalanítani. Így aztán, mikor legközelebb telelni 
mentem a szokásos alpesi falumba, és feltettem a vásári parádézásra alkalmas fekete kala-
pomat, nem akartam elhinni, hogy a sógor és családja nincs a megszokott járatban, ahol a 
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hentesáruk mellett a véres húsokat árulják. Pedig könnyen meggyőződtem arról, hogy jó 
helyen járok, hiszen ott állt az a hatalmas, embermagasságú szemétláda is, amelybe előírás 
szerint a céhbeliek a hulladékcafatokat szokták dobálni. És nem tartottam valószínűnek, 
hogy lett volna ok a piac előírásainak megváltoztatására. Fülelni próbáltam, hátha felsüvít 
kihívó hangja távolabbról, szokatlan helyről, de csak a szokásosan egybemosódó gépies 
noszogatások hallatszottak. Sehol semmi egyéni kezdeményezés, karizmatikus bődülés. A 
feketekalaposok másfelé áramlottak, mondhatni céltalanul, s az ő sodrukban egyszer csak 
a sajtosokon túl a vásári fényképész táján jártam. Erőszakkal kellett visszafelé utat törnöm 
a megürült helyre, hogy a szomszédos mészárosokat faggassam magyarázatért. 

Borostás, jóravaló, semmitmondó alakokhoz fordultam. Csóválták fejüket, vállukat 
vonogatták, egyikük-másikuk gyanakodva nézett, mintha az ő boltjukba akarnám ütni az 
orromat. Ismerik, persze hogy ismerik a Sógort, de nem tudják, hol van, a maguk boltjával 
törődnek, nem a szomszédéval. Az egyik durván rám mordult, nem őrzője ő senkinek. Már 
odébb is álltam volna, ha elmenőben nem hallok suttogást:

– Nagy baj érte, kérem.
Együgyűnek látszó inas mondta ezt, látszatra egy testes disznósajttal bajlódva. Rögtön 

hátat is fordított, többet nem tudtam kiszedni belőle. Mintha rángott volna a válla. Én pedig 
elmentem a piaci hatósághoz az elöljáróságra, mert rossz előérzetem támadt, és hirtelen a 
Sógort nagyon közel éreztem magamhoz. 

Az illetékes hivatalnok megszeppent érdeklődésemtől. 
– Semmit nem tudunk, kérem. 
– Azt hallottam, baj érte. 
– Az lehet, hogy baj érte, de nekünk nem szabad tudnunk róla.
– Miért nem? Ki tiltja?
– A csendőrség. – Sajnálkozó fintorral értésemre adta, hogy más dolga van.
Fel kellett mutatnom az igazolványomat. 
– Tessék akkor ezt megbeszélni a csendőrökkel.
A csendőrök a rendőrt olyan bizalmatlanul fogadták, ahogy a detektívtörténetekben. 
– Kérem, ő meghalt, minden mást a nyomozás fog kideríteni, és a nyomozást mi foly-

tatjuk. 
A kijáratnál, a kilátást elfüggönyöző hóesésben be kellett látnom, hogy a helyiek szemé-

ben nincs itt semmi keresnivalóm. Ami természetes volt, hiszen a helyiek többnyire min-
denütt elzárkózók. Viszont a teljes némaságon joggal ütköztem meg. Nem Korzikában, 
nem is Szicíliában történt, ami történt, márpedig az ilyesmit a média egyebütt legkésőbb 
másnap dobra szokta verni. Milyesmit is? – hökkentett meg rögvest az elhamarkodottnak 
rémlő általánosítás. Mindenesetre a helyi hírharsona legalább egy gyászjelentést közzé 
tehetett volna, még akkor is, ha a Sógor természetes halállal halt meg. Csendőrségnek a 
tájékoztatást nincs joga megakadályozni. Legfeljebb a családnak. S persze a csendőrség a 
családot befolyásolhatta.

Sok minden történhetett. Magam is, ahogy évről évre elnéztem a Sógor borvirágának 
egyre lilásabb burjánzását, nem csupán a gutaütést tartottam fenyegetőnek, hanem azt is, 
hogy ez a duhaj alak autót vezet. Hűtőberendezéses furgont, amellyel disznóságait szállít-
ja piacról piacra. Hajnalban kel, májpástétomot reggelizik vörösborral, egész üvegrevalót 
benyakal nem egyszer, „az erőnlét végett”, aztán neki a még sötét, keskeny hegyi utak-
nak, nem lassít kanyarban sem, élvezi a kerékcsikorgást, a sebességet, ahogy ugranak el a 
fenyők a reflektora elől, aztán ott a böhöm szikla az út közepén, odazuhant a magasból, ő 
boros reflexszel rántja el a kormányt és lendíti a kocsit az oldalsó meredekbe. Betört kopo-
nyájából a vért a sebespatak leviszi egy marhaitatóig, az állatok bőgése felveri a környéket. 
No, meg a csendőrlaktanyát. De mi van ezen titkolnivaló? Elütött volna valaki mást? Vagy 
összeütközött egy iskolabusszal, és amíg negyven gyerek holttestét helyszínelik, meg egy-
általán összeszedik a szakadékban szerteszét, addig nem szabad az ügyet szellőztetni? Ám 
negyven család jajszava nem fojtható el csak úgy, nyilvános indoklás nélkül. Nem inkább 
arról van-e szó, hogy saját magával az autóban ülő feleségét és fiát is kinyírta? Bár valószí-
nűbb, hogy azok, ráunván az ő zajos hencegéseire, örökre elhallgattatták, és nem is a fur-
gonban, hanem víz alá nyomták a kádban, ahol tökrészegen fürdött. És most őket keresik 
árkon-bokron át. Vagy talán nem inkább a szomszéd bódésok végeztek vele, akik az ő tete-
mesebb bevételét irigyelték? Kicsalták a kocsma mögé éjszaka és addig kalapálták, amíg a 
fejéből egy vérben ázó csonk maradt, nem több.

Sokra nem mentem a találgatással, inkább megpróbáltam a disznósajtos fickóból kiszed-
ni valami nyomravezetőt. Egy gyümölcsös sátor teteje alá húzódva vártam, hogy toi-toi-
ra menjen, közben néztem, hogyan épít az árus egy szotyóst az ép körték piramisába. 
Nemsokára jött az inas, láttam, hogy mentében el akar csaklizni egy jó formájút, és éppen 
nyújtotta a kezét, mikor megszólítottam. Zavarában nem tudott igazán hímezni-hámozni és 
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kibökte, hogy a csendőrök emlegetnek gyilkosságot, és hogy ez szörnyű, vele mindig ked-
vesebb volt a Sógor, mint az ő gazdája, és a humorát is bírta nagyon, de többen a hússzak-
mából egyáltalán nem bírták, és nem csak azért, mert az ő sonkáját jobban vették, hanem 
azért még inkább, mert náluk tehetségesebben árult, tudta, hogyan kell szórakoztatással 
levenni a kuncsaftot a lábáról, hogy az ne merje azt mondani, nem maradhat egy negyed 
kilóval több a mérlegen, és hogy kedve legyen akkor is visszajönni, ha nem akar semmit 
venni, mert az egyik vevő odavonzza a többit, akik kedvet kapnak, ha a Sógor ingyen belé-
jük diktál kóstolóba egy falatot, közben csettintve ő is bekap egyet-egyet, és kínál hozzá 
egy pohárkával a pult alatti tájjellegűből, szóval ezt a házigazda modorát nem bírják azok, 
akik csak gazdák, és humoruk sincsen, akikhez ő kihívóan át- meg átkiált, s akik kénytele-
nek visszakurjongatni neki, de kelletlenül teszik és főleg erőtlenebbül, mint ő, s különösen 
az ő gazdája ezt személyes sértésnek veszi, és pokolba kívánja a Sógort, hogy az ördögök 
ott pörköljék le a pofájáról azt a lila bőrét, ezt szokta hozzá mondani. 

– És gondolja, hogy a gazdája volt?
– Micsoda? 
Úgy rémlett, a fickó nem csak látszatra lassú felfogású. Rákérdeztem még egyszer:
– Ő tette?
– Azt kérem, a csendőrök tudják. Ők duruzsolnak gyilkosságról. Én honnan tudjam? 

Én abban vagyok biztos, hogy a gazdám megöl, ha rajtakap, hogy magával lopom a drága 
napot. És amúgy is nagyon kell – tette hozzá és ellépett a toi-toi felé.

Rá kellett volna jobban ijesztenem, ezen mérgelődtem. Hirtelen megszólalt a gyümöl-
csös igen erényes képet vágva:

– Ez a csiszlik lop, csal és hazudik. És fontoskodik, kérem. Látja, hogy maga rendőr, 
és fel akar vágni. És körmönfont. Be akarja mószerolni a céhtársakat, hogy nem jó piaci 
emberek, és pikkelnek a Sógorra, mert az a jó piaci ember. Hamis nyomra akarja magát 
csalni. Mert mi piaciak különös vágású emberek vagyunk, mi örülünk, ha a szomszédok 
szemfülesek, az ő vevőik megállnak nálunk is. De mi nem csináljuk azt a vevőkkel, amit 
a Sógor. Mi nem nyúlunk be nekik. Az egymás mellé tolt pultasztalok közti nyílásban. A 
nőknek, az asszonyságoknak, a férfiaknak, fiúknak. Hogy magának nem, azt csak ideig-
lenesen, és főleg azért, mert megérezte magán a zsernyákot, vagy, talán mert éppen másét 
fogta. Fogta ő kicsinek, nagynak, pesztonkának, ápolónőnek, műkorcsolyázó bajnoknőnek 
és közönséges naccságának, apácának is meg civilruhás szerzetesnek, favágónak, boldog-
boldogtalannak, sítrénernek, adóellenőrnek és csendőrnek. Biztos ezért nyomoznak ők. 
Hogy más hatóság ne nyomozzon náluk. Mert akkor kiderülhet, hogy egyeseknek közöt-
tük jól esett a mogyorózás. 

A gyümölcsös erényes képéből selmásan meredt ki rendkívül hegyes orra. Az ilyen orr, 
gondoltam, kiszúrhat sok mindent abból, amit a piaci árusítás rejteget. Nem tartottam hát 
üres locsogásnak az emberem megszólásait. Fel is tettem neki a magától kínálkozó kérdést, 
hogy mit szól a fogdosáshoz a Sógor családja, hiszen ők saját szemükkel látják, amit lát-
nak. Kihívóan felém bökve az orrával visszakérdezett: 
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– Mért nem azt kérdi, hogy őket tapizta-e?
– Csak nem? 
– Hátulról mellbe. Mármint az asszonyt. A kasszánál. Alulról felfelé. Mármint a fiút. 

Mikor a fölaggatott kolbászok felé nyúlt. 
– És ezek tűrték? 
– Megbeszélték azt, kérem, előre. 
– Máshol nem tehették?
– Négy fal között nem kaptak volna érte semmit. Ehhez a piac kellett, a nyilvánosság. 

Tudja, a piacnak minden jó, ami pénzt hoz a házhoz. 
– Azt hittem, a Sógor a disznósággal eleget kaszál.
– Neki a család is kellett hozzá. Mint a cirkuszban.
– Brigádmunka volt? Milyen részesedéssel?
– Arányossal. Kapott a családfő, rendező és főszereplő egy személyben hetven száza-

lékot, a nej meg a fiú mint lecserélhető statiszta harminc százalékon osztozott. Ha osztoz-
hattak. Mert volt úgy is, hogy a kedves vásárlóközönségben egy szexepiles nő kapta meg 
és valamelyik szexepilesebb ifjonc, felül vagy alul előnyösen kigombolt nagykabátban. 
Képzelheti, a családtagok mennyire örültek.

– No, jó, hoppon maradni nem öröm, de emiatt eltenni valakit láb alól, az mégis túlzás.
– Ki mondta, hogy emiatt végeztek vele. Azt még a csendőrség sem tudja, azért nyo-

moznak. 
– Hát akkor maga miket beszél? 
A gyümölcsös a pult mögül egész közel jött. Hegyes orrát majdnem fülembe szúrva sut-

togta:
– Nem bírom, ha a piaci népet gyanúsítják. A piaci nép összefog. A családdal van hézag. 

Ők nem szerették a Sógort.
A toi-toiból a standjára visszaigyekvő disznósajtos benyúlt a körtegúla aljába, kilopott 

még egyet, ettől a gúla összedőlt, ő meg segített a gyümölcsöket felszedni és még egyet a 
zsebébe csúsztatva hátraszólt nekem: 

– A piaci nép összefog.
Furcsállva állapítottam meg, hogy akit én egyfajta piackirálynak hittem, a Sógor osz-

tatlan népszerűtlenségnek örvend. Nem számít, hogy a vevők kedvelik, nem elég az sem, 
hogy én kedvelem. Csak álltam a sűrűsödő hóesésben, töprengve a piac kiismerhetetlensé-
gén. Egy ideje már azt a rejtélyt próbáltam megfejteni, hogy kinek esett áldozatul a Sógor, 
és miért. S lassan arra jöttem rá, hogy igazából neki van áldozata, nem is egy. Rájöhettem 
azonban bármire, mégis ő hiányzott, az ő vértolulásos ábrázata, a kürtölő kiáltozása, a vér-
foltos fehér köpenye, az ő boszorkányos sonkanyiszálása az ő zsíros kezével, és az egész 
kedvet keltő megjelenése. No, és a felséges sonkája. Hogyan mehetett tovább az élet e 
sonka távollétében? Márpedig a feketekalaposok váltig ott hemzsegtek a tarkabarka jára-
tokban, turkáltak a bőségben, fogukhoz verték a garast, aztán gondtalanul elverték, mert 
élvezték a bőséget, legalább is a bőség látszatát, amelyet ilyen erőséggel csupán az élettől 
kaphattak. Attól a kifogyhatatlan valamitől, amitől a nemlét egyszerűen elképzelhetetlen.

Megszédültem és meg is rettentem a gondolattól. Megőrültem vajon, hogy az érzelme-
imben turkálok nyomozás helyett? És jegyzőkönyvet is kellene írnom a fejleményekről. 
Már csak azért is, mert a csendőrség nyomozója is ír, és lehet, sőt biztos, hogy nem ugyan-
azt írja. Már csak azért is, mert ő megteheti, hogy engem semmibe vesz, elvégre egyedül 
ő kapott megbízatást. Egyelőre legalább is. Viszont, amíg őt nem értesítik rólam, abban a 
kis időben őt is ellenőrizhetem, esetleg kitanulhatom valamelyik fogását. Nekibátorodtam 
a lehetőségtől, hogy vele kezdhetem a vizsgálódást, amihez különben ott a sok egyforma 
feketekalapos között nem is tudom, hogyan fogtam volna. Alig pár percig figyeltem az ide-
oda sodródókat és máris ráismertem. Arról, hogy a piacra cekkerrel, hátizsákkal vagy bevá-
sárló kocsival mennek a vevők, ez a feketekalapos pedig kis bőr aktatáskával tett úgy, mint-
ha sodródna, holott a vak is láthatta, hogy céltudatosan utat tör magának. Nem hosszában 
ballagott végig a járatokon, hanem átvágott rajtuk keresztbe, nekem is meg kellett nyújta-
nom a lépteimet. Jóformán észrevétlenül siettünk, az árusok azokra ütik fel inkább a fejü-
ket, akiknek az ő portékájukra téved a szemük. Lehet, hogy engem azért valamennyire ész-
revettek, hiszen félszemmel néztem a pultok látnivalóit, a szürkésfehéren villózó halakat s a 
feketeszemű, rózsaszín rákokat, a sajtgúlák közül a fényes lyukú emmentháliakét s az elzá-
szi büdösekét, a vajas bödönök között a nagy túrósét, melyet egy sápadt tejesember muto-
gatott hosszú karjával, aztán a pacalos hullaházában kifektetett vértelen marhanyelveket és 
hörgőcskéikkel együtt szalagra szabdalt szalontüdőket, a ráégetett cukortól ragacsos péksü-
teményeket s a barna mazsolaszemeket a sárga kuglófban, a tábori csirkegrillt a rajta forgó 
fiatal testekkel, a melltartók kavalkádját pörsenéstől tőgyig terjedő méretekkel, az ugorkák 
paráználkodását a marharépák tőszomszédságában, s a borotvagyűjteményt a késesnél, az 
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életveszélyes pengékkel. Másik félszemmel persze a késesével együtt a többi árus ábrá-
zatát vizslattam, a kevés alvástól vizenyős szemeket, többnapos, őszes borostákat, niko-
tinos, csorba fogakat, az ásításokat, a révedezéseket, a rámenős kínálásokat, a porceláno-
sét, a kordbársony nadrágosét, a hamisbőr bugyellárissal és színes paraplékkal kereskedőét.

Szóval, lehet, hogy engem az én oldalra kémlelésem miatt valamennyire észrevettek, 
őt azonban biztosan nem. Nem is tudom, közben hogyan nem vesztettem el őt szem elől, 
mert ő úgy szaporázta a lépést, hogy nem nézett se jobbra, se balra, s így, ha nem kaptam 
volna én is nyakamba a lábamat, szégyenszemre lemaradok. Pláne, hogy hirtelen cselezés-
be fogott, beszaladt a standok mögé, ahová raktárt, szemetet, létrákat, vödröket, papundek-
li dobozokat zsúfoltak, dohányozni mentek, kutyájukat kötötték ki, két élő tyúkot majd-
nem eltapostam, két másik szatyorszerűen kuporgó öregasszony fölött szabályosan át kel-
lett ugranom, miután ő, ki futtában eltakarta, majd kis híja felrúgta őket, az utolsó perc-
ben álnokul félrecsűrt. E határozószót alaposan kiérdemelte, elvégre úgy rémlett egyre 
inkább, hogy le akar rázni, holott semmi sem árulkodott arról, hogy bármi módon észrevett 
volna. Joggal töprenghettem azon, hogy mi jár annak a fejében, akit ő követ elszánt kopó-
ként. Egyáltalán, ki lehet az? Nem lehetett látni, sokféle feketekalapos bukkant fel előtte, 
de sosem ugyanaz, és most, hogy közéjük vegyültek a nők is – sídámák, bundás dámák, 
és párnásan begyes anorákosok – szintén feketekalaposok, a találgatás szinte lehetetlennek 
bizonyult. Vajon ő is csak vakon találgatott? De akkor miért nem lassított, miért nem állt 
meg kérdezősködni és – egyre erősödött bennem a gyanú – miért csinál belőlem világta-
lant? Lehet, hogy nem tudja, kit követ, azt viszont tudja, kit vezet orránál fogva. 

Elhessegettem a mérges vádat, elvégre egy-két fricska kitellett egy csendőrtől, de hogy 
ennyire méltánytalanul szórakozzon a rivális testület nyomozójával, azt teljesen kizártnak 
kellett tartanom. Még a feljebbvalóit is megbotránkoztatná. Máskülönben példásan viselte 
álruháját, fekete kalapját, nem volt nehéz számára így együtt jönni-menni a külsőre hason-
latos sokadalommal, ám attól még nem fogott senki sem nagy halat, mert divatos zöld via-
szosvászon dresszbe bújt a halászboltban. Majdnem elnevettem magam attól a tolakodó 
gondolattól, hogy nyomozunk az után, aki a Sógort eltehette láb alól, és igazán talányos-
sá a nyomozó válik. Az én feladatom viszont céltudatosságot igényelt, nem áldozhattam 
fel egy játékos pillanat csábításának. Hirtelen döntés kellett: elhatároztam, hogy sorsára 
bízom a tévelygő kollégát és kezembe veszem a továbbiakat. Szerettem volna gúnyosan 
szembenézni vele, hogy lássam, milyen is a tekintete és milyen képet vág a kétbalkezessé-
géhez, de sürgősebbnek éreztem visszatérni eredeti elgondolásomhoz, amelyben a disznó-
sajtos ifjú is megerősített. 

Tudtam, hogy a piac mellett a főutcán, szemben az oldalra túrt hórakásokkal, talál-
ható a község egyetlen bankfiókja. Takarékpénztárt tartott nyitva és kereskedelmi ügy-
leteket bonyolított: a falubeliek s a vándorárusok egymásnak adták ott a kilincset, mert 
mindannyiuk igényeit kielégítette. Szóval az a sok pénz, amit a piacon kifizettek és zseb-
re raktak, minden valószínűség szerint ennek a biztonságos intézménynek a számlájá-
ra íródott, illetve páncélszekrényébe záródott. Jobb helyen nem is állhattam volna lesbe, 
ott egy-két jelentéktelen kivételtől eltekintve a gyanúsíthatóknak meg kellett fordulniuk. 
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Elsősorban a Sógor felesége, illetve a fia, vagy külön-külön, vagy együtt, rajtuk kívül pedig 
mindazok, akik zavart, ravaszkodó kifejezéssel, nem magabiztos léptekkel érkeznek. Az 
ilyenek azonnal szemet szúrnak, így számítottam, és nem is lesznek sokan, hiszen a leg-
többen, éppen az állaguk gyarapodásának tudatában peckesen, sőt fuvalkodva jönnek. Ami 
engem illet, biztosra vettem, hogy senki sem fog észrevenni, hiszen nincs ráírva a képem-
re, hogy rendőr vagyok, egyébként is úgy öltöztem aznap, ahogyan a sokaság. Ki is figyelt 
volna fel arra, hogy a pénztárablakok termébe valaki békésen behúzódik és csak írogat a 
jegyzetfüzetébe, arról pedig senki sem tudhatott, hogy jelentésemben ott állnak az addig 
történtek. Tarkítva néhány látványos külsejű, illetve látványosan viselkedő ügyfélről rög-
tönzött vázlattal, amivel a lassan, de biztosan húzódó időt múlattam. Felskicceltem pár szó-
val egy hóember méretű gömböcöt, aki egyetlen százast gyűrögetett szorongva, egy mély-
tengeri tüskés halra emlékeztető, zselés hajú különcöt, valamint egy édesanyát, aki ordí-
tó csecsemőjét csörgőként rázta. Miközben egy bugyros pruszlikú kofánál tartottam, aki 
tömérdek zsíros kis címletet tolt be a pénztárablakon, leszállt a korai téli est, és még min-
dig csak érdekes alakok jelentek meg, gyanús igazából egy sem. 

Alig öt perccel záróra előtt törtetett be aztán egy zömök fickó, aki széles karimájú fekete 
kalapját mélyen a szemére húzta, ahogyan a gyanús emberek szokták. Ő nem betett, hanem 
kivett egy hatalmas köteg bankót, akkorát mégpedig, hogy a pénztáros elég kelletlenül szol-
gálta ki, és rákérdezett többször:

– Teljesen kiüríti a számláját? 
A válasz mindannyiszor annyi volt, hogy „ki”. Egy szóval sem több, de a tisztviselő nem 

mondhatott ellent, mivel minden adat egyezett. Éppen ezért, mikor a név elhangzott, az 
alkalmazottnak szeme se rebbent az enyémével ellentétben, mely hirtelen kidülledt. A név 
ugyanis megegyezett azzal, amely a Sógor cégérén szerepelt kisbetűvel a sorsát sirató nagy 
disznó alatt a sarokban. És rájöttem egyből, hogy pár méterre tőlem a pultra maga a tettes 
könyököl és viszi el a hentes egész vagyonkáját. Már pakolta is be a bőrtáskájába, mely 
ugyanolyan volt, mint a csendőrségi nyomozóé. Őrülten szerencsésnek éreztem magam: 
vetélytársam még valamelyik járatban törtetett, és hoppon maradt volna, még ha idetalál is 
nagykeservesen a bankba. Én ugyanis már a teremben türelmetlenkedő altiszthez fordul-
tam, hogy zárja be a kijáratot. Ez a bakafántos figura nem értette, miért kellene neki sietni, 
két perc múlva úgyis záróra lesz. Elő kellett bányásznom az anorákom mélyéről a nyomozói 
igazolványomat, közben könyörögve, hogy ne gatyázzon, mert kezünk között a tettes.  

Ahogy nekem fülembe jutott az ő neve, úgy hallotta meg ő is, hogy tettesnek nevezem, 
és már rohant is a táskába ügyetlenül gyömöszölt bankókkal a záróra előtt egy perccel még 
tárva nyitva álló ajtón kifele.

– Hülye állat!– ordítottam a késleltető ajtónállóra, aki – Kinek néz maga engem? – kiál-
tással megpróbált megragadni, miközben én teljes lendülettel a tettes után eredtem. 

– Rendőrség. Álljon meg!
Persze az csak inalt. A sűrű hóesés kavargásában tömzsi foltot láttam, a kalap beolvadt 

az éjszakába. Mielőtt még késő, gondoltam, s nagyot rugaszkodva rávetettem magam. Arra 
nem számítottam, hogy hasonló meggondolástól vezettetve az altiszt pedig rám veti magát. 
Olyan durván, hogy zuhantomban magammal rántottam a Sógor gyilkosát – az izgalom 
hevében már így neveztem. Ő is elesett. Hátulról szorongattam a nyakát, az altiszt az enyé-
met, mindhárman a jeges országúton fetrengtünk. 

Az eddigiekről, úgy érzem, árnyaltan és gondosan számoltam be. A hatósági jegyző-
könyvbe a Sógor haláláról szóló tanúvallomást rövidebbre fogtam. Ugyanis a kamion a 
rossz közvilágításban őrajta gördült át, illetve csak őrajta és pont a fején, úgy hogy csupán 
a nála levő papírokból sikerült őt azonosítani. Kalapja szétlapult, fejéből hajcsomón, bőrca-
faton és csontszilánkon kívül vér és velőpacni maradt, ami az éjszakai havon feketének fes-
tett, többé-kevésbé a kalap kiterjedésének. A sofőr, ki az egészből nem vett észre semmit, 
tovább hajtott ismeretlen irányba, az altisztnek mondtam, ha jót akar, húzzon el, és kapott 
még egy százast is a szétszóródott kötegből, én pedig azt jelentettem, hogy a balesetnek 
egyetlen szemtanúja voltam, s én hívtam ki a mentőket meg a csendőrséget. Nekik be kel-
lett érniük az én nyilatkozatommal, hiszen tőlük nyomozó nem vett részt a történtekben. 
Akit nyomozónak néztem, az a tettes volt, akit tettesnek néztem, abból áldozat lett. A fele-
lősséget ezért a piacra lehetett kenni, és a sok feketekalaposra. Viszont minden itt olvasha-
tó írás az én jóhiszemű szerzeményem lett. Nem áll benne, hogy a Sógor miért akarta kiürí-
teni a számláját az utolsó garasig. Az sem, hogy mit forralhatott a családját illetően. Mert 
nem akartam elmondani. Nem és nem! Majd hülye lettem volna. 
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ALBERT SAMAIN

A piac
Ébren a kicsi tér, terjeszkedik a reggel,
Felnevet a piac, vidám, zajos színekkel,
Rozoga lábakon ládák, és mindbe’ más:
Sajt és méz és gyümölcs és kosárka tojás,
S míg a kövezeten a víz habozva fut szét,
Fanyar szag üli meg a halak színezüstjét.
Kézen fogja Mylène a csöpp kis Alidét,
Tülekszik – a tömeg másképp nem nyílna szét,
Egy standnál elidőz, jön-megy, megáll, elindul,
Ha rárikkantanak, időnként odafordul,
Gyümölcsöt mérlegel, primőrre alkuszik,
De odébbáll, ha a kofa pimaszkodik.
A kislány lelkesen tekinget szerteszéjjel:
Zsivaj és csobogás támad az enyhe széllel,
A csárda is zsibong, előtte kis szamár,
És közben a piac már zöld szemétben áll.
Mind kosárba került a gyümölcs és a zöldség,
S Mylène élő kacsát vesz hozzá ráadásképp!
Alidé tapsikol, aztán annak örül,
Hogy a nehéz kosár most őhozzá kerül.
Lehúzza a teher, biz’ az ólom se könnyebb,
De a lány büszke már, némán oldalra görnyed,
És mert a rab kacsa igen megütközött,
Sárga csőr bök ki a kosárvesszők között.

Imreh András fordítása
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RŐHRIG ESZTER

A saint-oueni ócskapiac
Az ócskapiac standjain tárgyak ezrei hányódnak múltjuktól és valamikori tulajdono-

suktól elhagyatva. Gyökértelenek, más szóval eladók mindaddig, amíg valaki rá nem 
ismer bennük egy emlékére, valami hiányra, amelyről azt hiszi, pótolható. Az itteni por-
tékáknak nem a használhatósága, nem is feltétlenül a szépsége adja meg az értékét és az 
árát. A bolhapiacon minden másképpen van, mint a rendes világban… Talán a kíváncsi-
ság, de még inkább a feledés vágya hozza ide a látogatót. Vagy talán a szép, az elveszett 
múlt újrateremtésének igénye vet minket el erre a helyre önkéntelenül, mert a múltból 
nem a rosszat vágyik megőrizni az, aki itt keres.

Az ócskapiacon az édes múlt illúziója lebeg a levegőben… A saint-oueni zsibvá-
sárt a belle époque, a századvég, az ipari fejlődés elől a nosztalgiába menekülő ember 
hívta életre. A Párizstól északra, a Montmartre lábánál elterülő lapály egy szentté ava-
tott középkori roueni érsekről, Ouenről kapta a nevét. Régen szép kilátás nyílt innen 
a Szajnára, ezért királyok és nagyurak építettek errefelé rezidenciát. Bár Napóleon 
lemondása után éppen itt írták alá a Restaurációt hitelesítő okiratot, a tizenkilence-
dik század nem megállapodottságot, ellenkezőleg, nagy változást, megrázkódtatáso-
kat hozott e vidékies atmoszférájú környék életébe. A búza- és spárgatermesztésből, 
szőlőművelésből élő lakosság nyugalmát előbb a szőlőpestis zavarta meg. Saint-Ouent 
hamarosan törölték a bortermelő vidékek listájáról. Majd a különféle terület- és terep-
rendezések folytán emitt tíz méter magas városfalat húztak fel, amott londoni mintá-
jú dokkrendszer kapcsolta e földet a Szajnához, s hamarosan nehézipari központ épült, 
majd megindult a gőzgépgyártás, amely meggyorsította a közlekedési hálózat fejlő-
dését. Ezerkilencszázban a négyes metróvonal végállomása e határvidékre, a Porte de 
Clignancourt-ra került, majd néhány év múltán egy másik, a tizenhármas vonal is erre 
haladt el. Az iparosítással átalakult a lakosság szerkezete: munkástömegek érkeztek nap 
mint nap vagy települtek ide, mert egyes gyártulajdonosok jellegtelen, de komfortos, 
emeletes házakat építtettek a dolgozóiknak. A beépítetlen telkek és a vidék egyre kisebb-
re zsugorodott, s a városból ki-kiűzött ócskások mind többször érezték bizonytalannak 
helyzetüket. Amióta világ a világ, a városi ember szemetet halmozott fel. A szemétgyűj-
tők az idők kezdete óta ebből éltek. A manufakturális újrahasznosítást is elérte az iparo-
sítás. A „szurkálók”, akik hegyes botjukra tűzték és fűzfakosarukba gyűjtötték a szerves 
és szervetlen hulladékot, csakúgy, mint a taligás guberálók, mind kevesebb holmit borí-
tottak esténként az „osztályozó”-ba, s a zsibárus csak csóválta a fejét, látván, hogy igen-
csak apad az eladandó készlet. Az ipar vette át az újrahasznosítás szerepét, s az ócská-
soknak az maradt, amit a racionális és gazdaságos működés kivetett magából.

A „zsibvásár” szó a fizikai és szociális értelemben vett peremvidékre szorultak szino-
nimája lehetne. Az árusok helyzete mindig átmeneti, sosem végleges, a kiűzetés folyton 
a fejük felett lebeg, földön, járdaszegélyen, rongydarabon, a tehetősebbek bakon átfek-
tetett deszkán árultak. Az eladók a kiközösítettekből, az idegenek, a cigányok, a zsidók, 
a félbűnözők köreiből kerültek ki. Azonban minden „központi” intézkedésre érzékenyen 
és főleg hatékonyan válaszoltak. Szakszervezetbe tömörültek, és az összes vitás eset-
ben eredményesen védelmezték érdekeiket. Egyik legnagyobb győzelmük az volt, hogy 
a hatóságok engedélyezték működésüket, és kijelölték a mai bolhapiac elődjének terü-
letét. A második világháborúig a környék még őrzi múltjának falusias jellegét. Patrick 
Modiano regényének, a párizsi német megszállás alatt játszódó Dora Brudernek fontos, 
sőt kiemelt, a mű elején szereplő helyszíne ez a peremvidék. Dora szülei foglalkozásuk 
és társadalmi státusuk folytán ide sodródtak: munkások és zsidók, „lebegő” itt-lakók; 
szállodai szobát bérelnek, semmi nincs, ami a sajátjuk lenne. Bruderék azonban még 
ismerhették az itteni, régmúlt életet – írja Modiano: „Esténként a szomszédok fogták a 
kisszéket, és kiültek a járdára beszélgetni egyet. Elmentek együtt a kávéházba, megit-
tak a teraszon egy limonádét. Olykor kecskéket terelő pásztorok vagy árusok vetődtek 
erre, akik tíz souért adtak egy nagy csupor kecsketejet.” A szerző több ízben kifejezi, 
hogy lelki rokonságot érez a lázadó kamaszlánnyal. Modiano a Dora lakóhelyéhez kötő-
dő, személyes, tizenkét éves korához visszavezető élményeit eleveníti fel, amikor több-
ször is megemlíti, hogy gyakran elkísérte anyját az ócskapiacra. „Szombat- vagy vasár-
naponként ez volt a délutáni programunk.”1

1  Patrick Modiano: Dora Bruder. Vince Kiadó, Budapest, 2006, (fordította Rőhrig Eszter), 5, 6, 31. o.
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A századfordulótól megújult, intézményesített piac kezdetben szegényes képet 
mutatott, egyes zónái deszkabódékból álltak, száraz időben a por, esőben a sár lepte 
el a keskeny utcákat. A vevőkör lassan-lassan rétegződni kezdett. Eleinte a nincstele-
nek és a munkások, meg az itteni kaszárnya bakái látogatták a helyet, amelyre a bol-
hapiac kifejezés inkább illett akkoriban, mint az általunk választott „ócskapiac” szó. 
Szóhasználatunkkal a pontosságra törekedtünk, bezzeg a franciák a mai napig „bolhapi-
acnak” nevezik, még akkor is, ha „bolhás ágyat” többé már nem árulnak itt. Más szak-
értők szerint nem az árusokat és az árukat azonosító szó, a „bolha” (franciául puce), 
hanem a tevékenység helyét minősítő jelző, a „poros” (poussièreux) az elnevezés alap-
ja. Igaz, ami igaz, mára sem bolha, sem por nem jellemzi a piacot. Több mint százhúsz 
éves története során háborúk, válságok sújtották, de mindannyiszor „feltámadt hamvai-
ból”, a működése „ciklikus”, írja Mickael Korvin. 

Saint-Ouen híres piacát 2001-ben építészeti, tájképi szempontból és főként az 
atmoszférája, hangulata miatt védetté nyilvánították. E kitételek egyikét sem éreztem 
megalapozottnak, amikor sok-sok év után ismét ellátogattam ide. Egykor és most is a 
szerény fizetőképességű, de érdeklődő látogatók közé soroltam magam. Húszévesen, a 
szürke és monolit világból átmenetileg szabadulva a színesség, a másság, és persze az 
árubőség láttán estem ámulatba. Egy vagyont, száz frankot adtam a tarka, kézzel össze-
eszkábált ruháért, amelyet egy bús szemű, szép néger lány tartott maga előtt. Ez volt az 
egyetlen eladandó árucikke. Alkuba nem bocsátkozott, csak a fejét rázta – én pedig fizet-
tem. Visszatérve a vevőkör társadalmi összetételéhez, a szegények mellé előbb a látoga-
tók, a városi kispolgári réteg társult, akik nem elsősorban vásárolni, hanem hétvégi idő-
töltés céljából jöttek ide: nézelődni, enni-inni. Régente több étterem, kávézó, kertven-
déglő marasztalta az ide látogatót. Az utóbbi évtizedekben a gyűjtők, tehetős és nincs-
telen külföldiek, követségi elöljárók és turisták árnyalják tovább a látogatók összetéte-
lét. A tulajdonosok oldaláról nézve is változatosabb az összkép, mint korábban. Régtől 
fogva Párizs városának tulajdona e terület, amelyet a város bérbe ad az árusoknak, de 
előbb iparmágnások, majd gazdag külföldiek hasíthattak ki innen saját tulajdont. 

Saint-Ouen jelenleg a világ legnagyobb ócskapiaca, ahol évente ötmillió látogató for-
dul meg. A hét hektáron tizenhat piac, ezerhétszáz stand, kétezer árus áll a vevők szolgá-
latában. Hétvégén és az új hét első napján tart nyitva. A többi napon az árusok a beszer-
zéssel és az osztályozással vagy az esetleges javításokkal vannak elfoglalva. Ezúttal nem 
egyedül veszem a nyakamba a vásárt. Kísérőm „helybéli”: régiségkereskedő. A piac 
jelenleg tematizált: külön részlegben található az időrend szerint osztályozott bútorkíná-
lat, a ruha, a könyv és az egyéb, apró holmik. Ez az ésszerűsítés és a tisztaság, a kevés, 
ám méregdrága kávézó, még kevesebb kocsma és étterem fegyelmezetté tette a tarka 
összevisszaságot. Erőltetem magam, hogy megtaláljam a hangulatot, a couleur locale-t. 
Régen – olvastam – a kereskedők tarka maskarába öltöztek, veszekedést színleltek egy-
más között, így keltették fel magukra, majd a portékájukra a figyelmet. Mickael Korvin 
az Antiquités pratique 2012. júniusi, Saint-Ouenről szóló különszámában adott interjú-
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jában elmondja, hogy a gazdasági válság ide is elért. Az eladók kevésbé mosolygósak, 
mint azelőtt. A bérleményt sokszor csak úgy tudják kifizetni, hogy egyes áruikat pénz-
zé teszik.2 Kísérőm, Emeline elmondja, hogy állandó kapcsolatot ápol hagyatékot keze-
lő jegyzőkkel, ingatlanügynökökkel, s a tőlük kapott címekről gyűjti be az árukészletét. 
Emeline tizennyolc éve dolgozik a szakmában, s azt mondja, most az ötvenestől a het-
venes évekig terjedő időszak bútora és belsőépítészete a kelendő, ezt veszik a legjobban. 
Hogy miért, arra egyelőre nem kapok választ, de nem bánom, egészen hatalmába kerí-
tett a csodálkozás. Mi szeretnénk elfelejteni ezt a kort, bútorait szemétdombra hányjuk, 
hajléktalanszállók enteriőrjébe száműzzük vagy múzeumba állítjuk. A Nemzeti Múzeum 
történelmünket taglaló állandó kiállításának utolsó termében láthatunk e korból szárma-
zó mosógépet, kávéfőzőt, variabútort, csupa olyasmit, amiért itt csillagászati árat szá-
molnak. A tizennyolcadik–tizenkilencedik századi bútorok és dísztárgyak pavilonjai-
ban vagy háromoldalú bódéiban zsugáznak és iszogatnak a kereskedők. Az egyik bódé 
előtt forgóállványt látok, rajta kacatokat, köztük egy színes indián karkötőt. Közelebb 
megyek, nézem: a négy őselem, megérinteném, de lehull rögtön, elém, a földre. Látom, 
hogy a széles karpántot színes gyöngyhímzés díszíti. Ha elém esett, rám várt bizonyára 
– jut eszembe az ismerős közhely. A fiatal kereskedőlány mintha kitalálta volna a gon-
dolatomat, odajön, megszólal, idézi Victor Hugo Nyomorultakjából Gavroche dalát, a 
halála előttit. 

 „Il est tombé par terre
 c’est la faute à Voltaire
 le nez dans le ruisseau
 c’est la faute à Rousseau.”3

Persze ezt az utolsó szót, „Rousseau”-t Gavroche nem tudja már kimondani, mert 
meghal, leteríti egy golyó. A földre esett karkötő holt Gavroche-ként hever előttem, hát 
nem hagyom ott, három euróért még egy puszit is kaptam, rokonszenvezőt. Most meg-
éreztem a hely szellemét, s nekibuzdulok, hátha még más jó is történik. A Jules Vallès 
részleg, a „rongyosok” fő fészke felé veszem az irányt. Több mint száz kereskedő várja 
itt a vevőket. Sokemeletes házak tövében meghúzódó jellegtelen kis épületek sora-
koznak, utcácskákat alkotva – ez lenne a híres, első fedett piac, az építészetileg védett 
„érték”? A 41-es számú házikó megállít, észreveszem, hogy mégis, mégis él a múltbéli 
hagyomány, és milyen hatásosan, hiszen megtorpantott és hozzájuk szólított a látvány. 

2  Antiquités pratique, 2012 juin, 102–104. o.
3  „Elvágódtam egész testtel
     Te okoztad, Voltaire mester.
     Orrom, a sárban csúszó,
     Miattad vérzik… (Rousseau).” Victor Hugo: Nyomorultak. II. kötet, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1960, 
     (fordította Lányi Viktor és Révay József), 369. o. 
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Fiatal lány, keménykalapban. Bohócosan kifestve, rikító ruhába öltözve áll idős, mókás 
külsejű főnöknője mellett. Beljebb kerülök, s látom, előkelő öltözetű városi nagyságák 
turkálnak a régi holmik között. Én is találok egy kék-fehér csíkos, falatnyi blúzt. Hossza 
rövid, alig derékig ér, mandzsettája szinte a könyökig felfut – hja, a két háború között, 
egy előző válság idején spórolni kellett az anyaggal. Nézem belül, kézzel van eldolgoz-
va, ákombákom öltésekkel. Még nem létezett az efféle bonyolult műveletekre képes 
varrógép, mondja Michelle Petit, a főnökasszony. A blúz túlélte az alkudozást, és az 
enyém lett. Süt az áprilisi nap, iszom a feketét két euró nyolcvanért a kávézó teraszán, 
nézem a forgatagot és elfog a hiányérzet. Mi lesz itt a vég, a csattanó? Nem találtam 
vissza gyerekkorom mohalepte köveihez, sem az első emlékekhez. Nem billen helyre az 
idő, nem megyek hozzá, ő sem jön ide, a múlt. Régi-régi barátom haldoklik a Monceau-
park mellett, egy magánklinika elfüggönyözött ágyán. Gondoljak inkább erre, örüljek, 
hogy értem még nem jött el az engem múlttá tévő idő? Nem bánom, hogy megsimogat-
tam az arcát, mert utoljára tettem, és örülök, hogy teljesítettem, amit kért: elmentem a 
Monceau-park műpiramisához, megnézni, hogy a kertészek munkájuk végeztével oda 
dugják a kapát, a gereblyét és a talicskát. De tudtam, ezzel nem fejezhetem be az esszét. 
Két hónap telt el. Várakozással. Egy napon véletlenül rábukkantam arra, akit kerestem. 
Mickael Korvinnak hívják. 

Nem Corvinus és nem Matthias. De Erdélyből származik ő is, apai ágon. Ősei ember-
emlékezet óta cserzővargák voltak. A szocializmusból elmenekültek. Szülei a magyar 
emigránsok törzshelyén, a Champs Elysées melletti bajor sörözőben, a Belle Ferronière-
ben ismerkedtek meg. Leendő apja Kubában kapott munkát, ő ott született, majd négy 
évvel később, Fidel Castro jöttével nekik menniük kellett; ezúttal Amerikában, New 
Yorkban telepedtek le. Korvin jelenleg választott hazájában, Franciaországban él. Két 
éve munkanélkülivé lett a reklámszakmában, s ekkor fogott bele abba a vállalkozásba, 
amelytől kezdetben bukást várt. Ma – mint írja – hálát ad az isteneknek, hogy ide vezé-
relték. Természetesen nem az életrajzi adatok, nem a magyar származás keltette fel az 
érdeklődést. Mickael azt a szabad embert jeleníti meg, aki otthonosan, szabadon mozog 
mind a három idősíkban, akár egy gyermek. Ali Baba’s Cave nevű boltja a saint-oueni 
ócskapiac Paul Bert részlegében található. Az Ezeregyéjszaka „betolakodóján”, ezen a 
nem arab, hanem török mesén még csavart egyet a névadó, mert angol nyelvű a cégér 
itt, e párizsi környezetben. 

Ali Baba barlangjában Mickael nem aranytárgyakat, másféle kincseket tart. Elveszett 
gyerekkorunk legtöbbször elkótyavetyélt, fontos fétistárgyait: játékokat árul. Az egyko-
ri és nem a mai gyerekeknek áll nyitva ez a barlangajtó. Őtőle a kelet-európai ízlésvi-
lág térhódításának okára is választ kapok. A századközepi, kelet-európai feeling a kissé 
ormótlan, lekerekített formáival és nehéz, fémes anyagaival szerzett rajongókat. Mickael 
szerint a hidegháborús kémfilmek iránti nosztalgia is táplálja ezt az érdeklődést, és hoz-
záteszi, hogy elsősorban a párizsiak között mutatkozik igény ezekre az enteriőrökre. A 
divat másik okára már magamtól jövök rá: a berlini fallal leomlottak a távolságok, a 
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Nyugat számára felértékelődött, megismerendővé vált mindaz, ami nekünk az elmara-
dottságot, a puritán színtelenséget jelentette. 

Ali Baba barlangjában vehetünk szocialista stílusú villamoskocsit, szuperhősöket, 
képregényfigurákat, réges-régi babákat és gumisünt – de gyerekkorom cigiző sünijét biz-
tosan nem –, mivel a tulajdonos az amerikai, a japán és a francia játékokra szakosodott. 

Mickael a jövőre szegezi a tekintetét akkor, amikor – egyelőre csak provokatív, pol-
gárpukkasztó formában – rámutat a franciák egyik gyengeségére. Morsay-val, egy 
rapperrel néhány hónapja a saint-oueni piac egyik standja előtt elskandálta a francia 
nyelv egyszerűsítését propagáló performanszát. E rapritmusú előadásban követeli, hogy 
töröljék el a francia nyelvből a nagybetűket és a központozást. A „civilben” író, nyel-
vész, színész, nyelvújító többek között cikket írt arról, hogy ne szinkronizálják és ne 
feliratozzák az amerikai filmeket, hadd tanuljanak meg a franciák egy idegen nyelvet. 
Korvin hangosnak tűnő fellépése mögött valóságos, súlyos társadalmi tény áll: ebben az 
országban nem csak franciák élnek, és ez a sokszínű etnikum könnyebben elboldogul-
na a befogadó ország nyelvével, ha egyszerűsítenének rajta. A ma már korvinizmusnak 
nevezett kampány mögött még egy másik, egyetemes jelenség is meghúzódik. Az 
internet és a mobiltelefon-üzenetek általánossá válásával minden nyelv elszenvedi a for-
mai és a morfológiai egyszerűsödéseket, és senki nem csodálkozik azon, ha olyan fran-
cia e-mailt kap, amelyben nincsenek ékezetek.

Mickael mamája gulyást főz, otthon magyarul beszélnek, és ő egyáltalán nem törő-
dik avval, hogy a sevillai világkiállítás Foodapest logójáért, az ő nyelvi találmányáért 
sem akkor, sem azóta nem kapott pénzt, köszönetet. Nevethetünk ezen, ha bírunk, vagy 
mondhatjuk azt, hogy: ez a világ egy nagy bazár…
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PABLO NERUDA

Óda egy nagy tonhalhoz 
a piacon
A zöld piacon járva,
golyó
az óceán
mélyéről,
úszó
lövedék,
holtan
láttalak.

Körülötted mindenütt
salátalevél,
a föld
tajtékja,
sárgarépa,
szőlőfürt,
de
a tenger
valójából,
az ismeretlenből,
a
kifürkészhetetlen
homályból,
feneketlen
vizekből,
a tengermélyről,
csak te maradtál,
kátrányozott, lakkozott
tanúja
a sűrű éjszakának.

Csak te, a tengermély
sötét golyója,
egyetlen ponton
megsebzett,
folyton
újjászülető,
jól irányzott
lövedék,
fürge uszonyod az áramlatban
lebegő horgony,
tested úgy repül,
míg sodor,
míg tart
a
tengervíz
homálya,
mint gyászos nyíl,
a tenger dárdája,
eltökélt olívabogyó.

Holtan láttalak,
saját óceánom
megboldogult királya,
zöld
elán, fenyő 
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a víz alatt,
tengerrengések
góca,
de ott,
élettelen torzó,
a piacon
mégis
a tiéd volt
az egyetlen
céllal bíró forma,
körülvett
a természet
zűrzavaros kudarca:
a törékeny zöldségek között
egyedül
voltál, mint egy hajó,
fegyverben
a hüvelyesek között,
orrod és uszonyod olajosan fekete,
mintha még mindig te volnál
a szél vitorlása,
az egyetlen,
a tiszta
tengeri
gépezet:
mely sértetlenül szeli
a halál vizeit.

(1956)

Kertes Gábor fordítása

Forrás: Pablo Neruda: Oda a un gran atún en el mercado. 
Tercer libro de las odas. Buenos Aires, 1957, Losada.
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Szerelem a cartagenai piacon 
„És máris elborította a cipőpucolók, a madárkereskedők, a böngészdéjük fölött ordíto-

zó könyvárusok, a kuruzslók és az édességeikhez vevőt csalogató kikiáltók heves hang-
orkánja. De ő süket fülekkel ment előre az üvöltözésben, egyenesen és mintegy meg-
babonázva az egyik hadonászó papírárus felé, aki varázstintáit mutogatta: piros tintát a 
vérrel írott levelekhez, hamuszín tintát partecédulák írására, foszforeszkáló tintát, mely 
csak sötétben olvasható, láthatatlan tintát, mely akkor válik láthatóvá, ha átvilágítják a 
papírt. Ő legszívesebben mindegyikből vett volna, hogy Florentino Arizát a furfangjai-
val levegye a lábáról, de miután valamennyit kipróbálta, végül is csak egy üveg arany-
tintát vett meg. Aztán odament az üvegezett pultjaik mögött ülő süteményeskofákhoz, 
és mindenfajta süteményből vett hat darabot, ujjal mutogatva rájuk az üvegen át, mert 
a nagy lármában nem lehetett hallani a hangját: hat angyalhajat, hat tejeskosárkát, hat 
szezámtéglácskát, hat jukkalepényt, hat kisördögöt, hat piuszpápát, hat királynőfalatját, 
hatot ebből és hatot abból, hatot mindenből, és olyan ellenállhatatlanul bájos mozdulattal 
tette be őket a cselédlány kosarába, mint akit meg sem érint a cukros mázak fölött össze-
tömörült légyfelhők kavargása, sem a szüntelen csörömpölés, sem a döglesztő hőség-
ben terjengő pállott izzadságszag. A bűvöletből egy tarka fejkendős, gömbölyded, szép 
és vidám néger nő ébresztette fel, aki egy henteskés végére tűzött ananászdarabot nyúj-
tott feléje. Ő lehúzta a késről, az egész darabot bekapta, és ízlelgetni kezdte; miközben 
az ananászt kóstolgatta az emberek feje fölött elkalandozó tekintettel, egyszer csak olyan 
felindulás lett úrrá rajta, hogy földbe gyökerezett a lába. A háta mögött, olyan közel a 
füléhez, hogy csak ő hallhatta meg a sokaságban, megszólalt egy hang.

– Ez a hely nem való egy koronás istennőnek."

Örök virulás a forróságban: mûvirágok a cartagenai piacon

Édességek Árkádja
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„Fermina Daza hátrafordult, és a szemétől kéttenyérnyire ott volt az a másik, 
jeges tekintetű szempár, az ólomszürke arc, a félelemtől megkövült száj, ugyan-
úgy, mint az éjféli misén szorongó tömegben, amikor a fiú első ízben férkőzött a 
közelébe, de Fermina Dazának ezt a mostani felindulását nem a szerelem váltotta 
ki, hanem a mélységes kiábrándulás. Egy szempillantás alatt rájött, hogy mekko-
rát tévedett, és iszonyodva kérdezte magában: hogyan tudott ennyi időn át és ennyi 
sóvárgással dédelgetni egy ilyen rémképet a szívében? És csak ennyit tudott gondol-
ni: „Istenem, szegény ember!” Florentino Ariza elmosolyodott, megpróbált monda-
ni valamit, megpróbált utánamenni, de ő egyetlen kézmozdulattal kisöpörte az éle-
téből.”

Gabriel García Márquez: Szerelem a kolera idején 
(Székács Vera fordítása) 

Piac a gyarmati kori házak elõtt

A macondói Vénusz-torzó Az Édességek Árkádja
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JUHÁSZ OTTÓ

A kínai piacok évezredei
piacok, vásárok, búcsúk 

Kis piaci/városi nyelvtörténet
„[A Tűz Császár] delente piacokat tartott, oda szólította az égalatti népet, és oda 

gyűjtötte az égalatti portékát. A csere végeztével a nép hazatért, hozzájutván mindahhoz, 
amire szüksége volt.”1 E mondat a 2500–3000 évvel ezelőtt íródott Változások könyvé-
hez fűzött Csatolt magyarázatokban2 olvasható. 

A piac Kínában nem csupán kereskedelmi intézmény volt, hanem városképző erő is, 
mely fokozta a közigazgatási székhely hasonló szerepét. Innen ered, hogy a ’piac’ jelen-
tésű írásjegyhez az idők során ’város’ jelentés is társult.

A piacokat és a köröttük kialakult településeket általában döngölt földsánccal vagy fallal 
(és a fal előtt rendszerint vizesárokkal) vették körül. A ’(város)fal’ jelentésű írásjegy3 előfordul 
már a Dalok könyvében, melynek legkorábbi darabjai az i. e. X–VI. században keletkeztek: 

„Árok övezte várfalát,
vára megvíhatatlan állt.
Nem foldozta szándékait,
jött és követte őseit.
Ó, daliás, derék király!” 4

 
A nagyobb városok még ma is álló, kővel ill. téglával borított falai tekintélyes építmé-

nyek, már amiket nem bontottak le a modernizációra való hivatkozással. Alapszélességük, 
magasságuk jelentékeny, koronájuk pedig olyan tágas, hogy közlekedni lehessen rajta az 
élő és anyagi erők átcsoportosítása végett. A falkorona külső oldalán a mellvéd fűrészfog-
szerűen van kiképezve, hogy a várost és piacát védők biztonságosabban lőhessék a támadó-
kat. A hatékonyabb védekezést szolgálták a városfal járulékos építményei: a kiszögellések 
és falszakaszok bástyái, a lezárható városkapuk és a föléjük emelt kapubástyák. (Az ókori 
Róma városfala eltörpült a kínai városfalakhoz képest.)5 A XX. századig nemcsak a város-
okat övezték ilyen védművek, hanem a városrészeket is fallal vették körül.

A mai kínai nyelvben a kéttagú ’fal-piac’6 szóösszetétel jelenti azt, hogy ’város’, s a 
két írásjegy (fal és piac) kapcsolatának állandósulása azt eredményezte, hogy a ’fal’ is 
fölvette a ’város’ jelentést. 

A kínai kereskedelemnek is sajátos intézménye a meghatározott időpontokban ren-
dezett vásár7, melynek különleges változata a templomi vásár8. Ezt templomok vagy 
kolostorok udvaraiban, vagy e létesítmények körül, esetleg közelükben, jeles napokon, 

1 Yan Di , mitikus kínai kultúrhérosz, másik nevén Isteni Földmíves (Shen Nong ), aki a hagyomány 
szerint a kínaiakat megtanította a földművelésre, állítólag i. e. 2737-től uralkodott. Piac: shi . Az idézet: Ri 
zhong wei shi, zhi tianxia zhi min, ju tianxia zhi huo, jiaoyi er tui, ge de qi suo 

, a szerző fordítása. 
2 A Változások könyve homályos nyelvezetű jóskönyv. Nyugaton szaporodnak a vele foglalkozó írások (egy 

részük dilettáns munka), melyek jelzik a jelenlegi válságidőszak egyik tünetét: a jóslások, a „titkok”, a „ke-
leti bölcsességek” iránti megélénkült, ámde felszínes érdeklődést. Feng Youlan szerint a jósjelek a korai 
Zhou-korból származnak (Zhou . i. e. kb. XI. sz. – i. e. 256), Fung Yu-lan: A kínai filozófia rövid történe-
te, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 181.   

3 cheng , az írásjegy jelentése magában foglalja a ’városvédő vizesárok’ jelentést is.
4 Dalok könyve, Nagy ünnepi énekek, Wen király hírneve [Shijing, Daya, Wenwang yousheng * *

], Weöres Sándor fordítása, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1959, 327. 
5 A kínai Nagy Fal (Changcheng , szó szerint: hosszú fal) nem más, mint gigantikus méretű városfal. A 

Kínát i. e. 221-ben először egyesítő Qin-házi Első Császár (Qin Shi Huangdi ) összekötötte, meg-
erősítette, tovább fejlesztette a hun támadásoknak kitett másik két északi fejedelemség északra néző határ-
falait. Ez volt az ős Nagy Fal. Későbbi dinasztiák tovább építették. Az utolsó falépítő dinasztia a mongolok 
ellen védekező Ming (1368–1644) volt. A mai Nagy Fal, mely az ős Nagy Faltól délebbre húzódik, és mel-
lékágaival együtt hat-nyolcezer km hosszúságúra becsülik, Ming-kori építmény. A nyugati közhiedelemmel 
ellentétben a Fal nem az elzárkózás, hanem a védekezés szimbóluma. 

6 cheng-shi  
  7 jishi  Az első írásjegy ’összegyűlést’ jelent, a második a már említett ’piac’ 
  8 Miaoshi , az első írásjegy jelentése: ’templom, szentély’, a másodiké: ’piac’. Miaohui , első tag-

ja: ’templom, szentély’, a második: ’találkozás, összejövetel’.  
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rendszerint vallási ünnepeken tartották. Vásárt nemzetségi templomok9 körül is szervez-
tek. Voltak havi templomi vásárok, melyek a hónapok azonos napjára estek10. (A temp-
lomi vásár, jellege miatt, magyarra búcsúnak is fordítható.) A tömegeket vonzó búcsúk 
elterjedését a taoista és a buddhista kolostorok vallási vetélkedése is elősegítette.

A búcsúk három eseményt elegyítenek: 1. áldozati ceremóniák, melyeket a taoista, a 
buddhista és a helyi panteon szentjeinek, istenségeinek, az ősöknek, a kínai történelem 
kiválóságainak (mint pl. Konfuciusz), a helységek, tájegységek védisteneinek, neveze-
tes helytörténeti személyeknek, valamint a hegyek, a vizek és más földrajzi formák szel-
lemeinek mutatnak be. A ceremóniát gyakran körmenet színesíti; 2. tömegszórakoztatás 
(ének, tánc, színielőadások, mutatványok stb); 3. kereskedelem (piac, vásár). A búcsú 
népszokását máig gyakorolják, különösen vidéken.11

A búcsúkban a szertartásokon népi zsolozsmákat recitálnak, amelyek rendesen ünne-
pélyesek, emelkedettek, de akad közöttük tréfás is. Utóbbira példa az alábbi szöveg, 
melyet egy észak-kínai faluban jegyeztek föl a közelmúltban:

Kora reggel útra keltem,
Éppen délre tartva, 
Vénember jött velem szembe
Sarlót szorongatva.

Ugyan minek az a sarló
Apókám, magának?
Szénát gyűjteni indultam
Bivaly-takarmánynak.

Nyaláb szénát se’ gyűjtöttem,
Nincs takarmány mára,
De helyette rátaláltam
Vén datolyafára.

Követ szedtem, hogy datolyát
Üssek le megennem,
Egyetlen szem datolyát se’ 
Sikerült levernem.

  9 zongmiao  
10 yueshi , szó szerint: havi vásár
11 A templomi vásárok témáját tárgyalja: Hua Zhiya , Cao Rong : Minjian miaohui  

[Népi búcsúk], Zhongguo Shehui Chubanshe  [Kínai Társadalom Kiadó], 2008, a továb-
biakban: Búcsúk.
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muhely_13 Tar kobakját tenyerébe
Temette a balga,
Ugyan, ki ne kacagna e
Történetet hallva? 12 

 
A bazár jelölésére incs külön szó a kínai nyelvben, leginkább ’piactérnek’13 neve-

zik A piactér az utóbbi évtizedekben óriási nyelvhasználati karriert futott be, mert része 
olyan mindennapi szóösszetételeknek, mint piacgazdaság14, belső piac15, világpiac16 stb. 
A szó előfordulását gyakorítja az 1980-as évektől Kínában bevezetett piacgazdaság és a 
globalizációs trend, mely elől Kína sem térhet ki. 

Kis piac- (és város-) történet
A kínai piac története tehát szorosan összefügg a kínai város történetével. Az ideá-

lisnak tekintett kínai város – szakrális okból – déli tájolású volt, négyzethálós alaprajz-
zal. E városszerkezet jellemző Pekingre, de példaként említhető az ókori Chang’an17 
is, mely számos dinasztia fővárosa volt. Lakossága meghaladta az egymilliót s épp oly 
lenyűgöző volt, mint az ókori Róma.18 

A chang’ani városfal északi–déli irányban kb. 8,5, keleti–nyugati irányban csaknem tíz 
km hosszúságú volt.19 Az észak–déli tengely a várost két egyenlő részre osztotta. Mindkét 
résznek nagyjából a közepén helyezkedett el egy-egy piac, nevük szerint a Keleti piac és a 
Nyugati piac, melyeket szintén fallal vettek körül. (A két piac annak a kelet–nyugati város-
tengelynek mentén terült el, melynek keleti végpontján a Tavaszi Fény-kapu20, nyugati 
végén pedig az Arany Ragyogás-kapu21 volt.) 

12 In: Búcsúk, 126–127, fordította a szerző, ellenőrizte Chen Zhiliu , hungarológus, ny. nagykövet. A 
szöveg profanitása nem meglepő, hiszen pl. a szertartások szövegkönyvéül szolgáló Dalok Könyvében ta-
lálhatók érzéki versek is. 

13 shichang  
14 shichang jingji 
15 guonei shichang 
16 shijie shichang 
17 A mai Xi’an, melynek közelében az Első Császár sírja, és a terrakotta hadsereg található. A városfalakat itt 

nem bontották le, mint Pekingben.
18 Tang-dinasztia 618–907. A Tang-kori főváros kínai feliratozású térképét l. Tangshi jianshang cidian 

 [A Tang-kori versek esztétikai élvezetének szótára], Shanghai cishu chubanshe 
 [Sanghaji Lexikográfiai Kiadó], Fulu  [Függelék], 1983.

19 A városfalakon belül, sakktáblaszerűen száztíz, saját elnevezéssel ellátott negyedet alakítottak ki, melyek 
szintén fallal voltak körülvéve. Éjszakára ezeknek a kapuit is bezárták, akárcsak a városkapukat. Így a ha-
tóságok képesek voltak ellenőrizni a rendet és a közbiztonságot.

20 Chunming men 
21 Jinguang men 
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„A Nyugati piac észak–déli irányban 1031, kelet-nyugati irányban 927 méter hosz-
szú volt. A keleti piac ennél valamivel kisebb volt. …mindegyiken két észak–déli és két 
kelet–nyugati utca haladt keresztül, kilenc téglalapot alakítva. Ezekre az utcákra nyíltak 
a kis bódészerű üzletek. A középső téglalap területén a piaci hatóság működött; …”22 

A kereskedelem felvirágzásával, a pénztőke megerősödésével e kötött elrendezés 
oldódott, és a piac a XI–XIII. századra kilépett a korábbi szűk, fallal körülvett keretek 
közül és városnegyednyi méreteket öltött, sőt, kiterjedt a külvárosokra is.23 

A kereskedelem állami ellenőrzés alatt állt. Az állam érzékenyen ügyelt monopol 
jogainak érvényesítésére, elsősorban a só, a tea, a vas forgalmazása, a bányaművelés és a 
külkereskedelem esetében24. A kereskedelemre kivetett adók és vámok révén a kincstár 
óriási bevételre tett szert. Emellett a kereskedelem az állami alkalmazottak egész légió-
ját tartotta el, különböző rendű és rangú piaci ellenőröket, felügyelőket, biztosokat, hely-
pénzszedőket, vámtiszteket és í. t. 

A kereskedelem fontosságához képest a kereskedők társadalmi megbecsültsége ala-
csony volt. A konfuciánus értékhierarchia csúcsán az írástudók álltak; őket követték a föld-
művesek, akik „az írástudókat is táplálták és ruházták”; harmadjára következtek a kézmű-
vesek, akik hasznos eszközöket készítettek; és csak utánuk jöttek a kereskedők, akik sem-
mit sem hoztak létre, csupán az árukat szállították ide-oda, és ebből meggazdagodtak. 

„A kereskedelmet – így kívánta a hagyomány – a közérdekkel ellentétes foglalko-
zásnak tartották, szégyenletes, fölösleges, ha nem éppen kártékony tevékenységnek, az 
erkölcstelen fényűzés, az élősdiség és az uzsora forrásának.”25  

Jellemző, hogy a kínai írásbeliségben korán megjelenő, ’piac-kút’26 szóösszetétel 
nem csak piacteret jelentett, hanem közönségességet is. De magának a piac szónak is van 
pejoratív felhangja. Ez jelenik meg az ilyen szavak stílusértékében: piaci kurva27, piaci 
bűnöző28, piaci zsivaj29 és í. t. A bordélyházi „madám” fogalmát jelölő szavak közül az 
egyik szó szerint, így fordítható: ’piaci vénasszony’30. (Igaz, a magyar ’piacilégy’ sem 
amelioratív szó.) 

A finnyáskodó moralizálástól függetlenül a kereskedelemre nélkülözhetetlen szerep 
hárult a társadalmi munkamegosztásban. De mert a hagyományos értékítéletet a vagyo-

22 Thomas Thilo: Hagyományos Kínai építészet, Corvina Kiadó, 1985, 113.
23 Ez jellemezte az Északi Szung-dinasztia fővárosát Pienliangot (ma Kaifeng), s még fokozottabb mértékben 

a Déli Szung-fővárost, a mai Hangcsout. Északi Szung 960–1127, Déli Szung 1127–1279.
24 Az állami monopóliumok bevezetésével természetesen nyomban megjelent a csempészet.
25 Étienne Balázs: Gazdaság és társadalom a régi Kínában, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1976, 106.
26 shijing 
27 shichang 
28  shihua 
29 shixuan 
30 shitoupo 

Sz
am

ód
y 

Zs
ol

t 
fo

tó
ja

muhely_17.indd   60 2012.10.01.   12:16:14



61

nos kereskedők sem hagyhatták figyelmen kívül, ezért társadalmi pozíciójuk javítása 
érdekében hivatali címeket, olykor hivatalokat vásároltak – különösen, ha a kincstár szo-
rult helyzetben volt – fiaikat pedig mandarinvizsgákon való részvételre ösztönözték.31

 

Kis piaci irodalom

A klasszikus irodalmi nyelven írt kínai költészetben nem ritka a piac megjelenítése. 
Tu Fu, a Tang-kor nagy, konfuciánus költője így emlékezik meg zseniális költőbarátjáról, 
a taoista Li Pajról32, bepillantást engedve a Tang-kori főváros piacának hangulatába is:

„Száz verset is megírt Li Paj, tíz meszelyt, ha megivott,
Fővárosi piactéren, kocsmapadlón hortyogott.
Császár hívta, meg se moccant, rátartin így válaszolt: 
Ég Fia! Alattvalód, a halhatatlan, berúgott.”33 

Li Paj, a borissza költőóriás, a kardforgató, igazságosztó kóbor lovag Hszüen-cung 
császár34 kedvence volt. Az uralkodó maga is írt verseket és szerzett zenét melyek néme-
lyikéhez Li Paj írt szöveget. Császári vizsga híján is tagja lett a Hanlin Akadémiának és 
az udvari költő rangjára emelkedett. Szókimondása, kötöttségekkel mit sem törődő, ita-
lozó életvitele, valamint az őt kísérő irigység, a rá zúdított rágalmak, az ellene folytatott 
intrikák miatt el kellett hagynia az udvart. A hagyomány szerint távoztakor a császár-
tól írásos engedélyt kapott arra, hogy a birodalom bármely kocsmájában kedvére igyon 
a kincstár rovására. A hagyomány úgy tudja, hogy Li Paj részegen lelte halálát: csónak-
jából a vízbe esett, amikor tenyerével a víztükörből ki akarta merni a tündöklő holdat. 
Költőcsászárhoz méltó, fenséges halál! 

Az alábbi versben a piacok egyik különleges fajtájáról, a kikötői vízipiacról esik szó. 
A költemény tájképpel indul, melyet zsánerkép ellenpontoz:

 Felhőfátylak ellibbentek,
 Az ég újra felvidul,
 Könnyű, ernyős hintóm rúdja 
 Ódon útra kanyarul.
    

31 A tanulás tisztelete a császárkor után is megmaradt, a kereskedésből származó nagy vagyonok megvetése 
mai is él. Az állam kontrolláló szerepe a mai kínai piacgazdaságban is érvényesül.

32 Li Bai , másik neve Li Taj-po (pinyin Li Taibai ) 701-762, a magyar irodalom Li Taj-po néven 
említi.

33 Tu Fu (Du Fu : Dal a nyolc részeg halhatatlanról (Yinzhong baxian ge ), részlet, a szer-
ző fordítása. Másik magyar fordítását lásd: Klasszikus kínai költők, Európa Könyvkiadó, 1967 [Klasszikus 
költők], második kötet, 134. 

34 Xuanzong , 712–756 
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 Lombok közt a fiókahad    
 Csivitelni most tanul.
 Falak árnyékos tövében 
 Olvadozó hó lapul.

 Bevonják a kocsmazászlót,
 Lassacskán bealkonyul,
 Vízipiac népe tarka
 Dzsunkákon, haza vonul. 

 Részeg vagyok, szakállam dúlt, 
 Csálé sipkám lekonyul.
 Ki ne utálkozna vélem
 Szóba állni botorul?35 

A Tang-főváros föntebb említett két piacának vetélkedését érdekfeszítőn ábrázolja 
egy VIII. századi, klasszikus nyelven írt, fordulatos elbeszélés36. Egy fiatalember vizs-
gázni utazott a fővárosba, de még a vizsga előtt beleszerelmesedett egy világszép, gaz-
dag kurtizánba, Li kisasszonyba, aki pusztán kedvtelésből minden pénzéből kiforgatta, 
majd elhagyta. Hősünk megismerkedett a városi nyomor mély bugyraival, bánatában 
ágynak esett és annyira legyengült, 

„…hogy házigazdája már azt hitte, nem éli túl. Elvitte tehát a temetkezési vállalkozó-
hoz. Ahogy ott feküdt a piacon halálraváltan, a temetkezési vállalkozók mind megszán-
ták, s addig ápolgatták, míg annyira megerősödött, hogy botra támaszkodva fel tudott 
kelni. Ekkor a temetkezési vállalkozók felfogadták napi bérért;…”

Munkája közben az ifjú megtanulta a sirató-dalokat, „s ő lett a város legképzettebb 
siratója. Akkoriban történetesen nagy vetélkedés volt a Keleti meg a Nyugati piac temet-
kezési vállalkozói között.” A Keleti Piac majd’ mindenben jobb volt a Nyugatinál, temet-
kezési vállalatai pompás halottaskocsikkal rendelkeztek és híresek voltak a ravatalaik is, 
ám sirató énekeseik elmaradtak a konkurrenciáé mögött. A két piac vállalkozói verseny-
re keltek, megegyeztek, hogy nyilvános bemutatót tartanak, „A vesztes ötvenezer pénzt 
fizet s a felszolgált frissítők költségeit.” A Keleti Piac fővállalkozója húszezer pénzért 
titokban felfogadta az elszegényedett ifjút, és megtaníttatta a legújabb sirató dallamok-
ra. Az esemény városszerte nagy érdeklődést váltott ki:

35 Lu You (1125–1210) Szung-kori költő: Tavaszelőn kikocsiztam [Zaochun chuyou ], a szerző for-
dítása, ellenőrizte Chen Zhiliu.

36 a Tang-kori elbeszélés műfaji megnevezése: „különös történet”, chuanqi : ad verbum: a furcsaságok 
továbbadása.
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„Több tízezer ember gyűlt össze, hogy végignézze a versengést. A városnegyed főnö-
ke megneszelte, mi van készülőben, jelentette a rendőrfőnöknek. A rendőrfőnök jelentette 
a városi elöljáróságnak. Hamarosan ott tolongott a főváros egész lakossága, s a házak 
jóformán elnéptelenedtek.”

A Nyugati piac dalnoka a Fehér Ló siratót adta elő nagy sikerrel, de hősünk túltett rajta: 

„A Harmatos Fokhagyma siratót énekelte, s hangja oly élesen és tisztán szállt, hogy 
az erdőben megreszkettek a fák. Még be sem fejezte az első verset, máris mindenki sze-
pegett, aki csak hallotta, és könnyeit próbálta valahogy elrejteni.”

Az ifjú atyja épp a fővárosban tartózkodott, s egyik szolgája a piacon megpillan-
totta az elveszettnek hitt fiút. Az atya olyan haragra lobbant, hogy fiát félholtra verte. 
Közben Chang’anba megérkezett a tél, s hősünk a zimankóban hajléktalan koldusként 
tengette életét. „Éhen halok, megfagyok!” – kiáltozta az utcákat járva. Hűtlen szerel-
mese meghallotta volt szeretőjének jajongását, feltámadt benne a lelkiismeret, magá-
hoz vette, három évig táplálta, ellátta könyvekkel, s az ifjú kitűnő eredménnyel tette le 
az államvizsgát. Ez után a bűnbánó kurtizán még a különleges államvizsgát is letétette 
vele, így az ifjú magas hivatalt kapott: Szecsuan tartományba a Hadsereg Felügyelőjévé 
nevezték ki. 

Ekkor a kurtizán azt tanácsolta, hogy keressen magának jó családból származó fele-
séget. Hősünk ragaszkodott Li kisasszonyhoz, de a kurtizán nem engedett, csupán elkí-
sérte útjára egy darabon. Történt azonban, hogy hősünk atyját ugyanabba a tartomány-
ba nevezték ki, csak magasabb rangban, mint a fiát. Találkozásukkor a megrendült apa 
leborult saját fia előtt (példátlan cselekedet egy kínai apától!), s amikor értesült a történ-
tekről, ragaszkodott ahhoz, hogy fia a kurtizánt vegye nőül. A lány odaadó feleségnek 
bizonyult, négy sikeres fiút szült férjének37. 

Szülei halála után a fiú – a konfuciánus normákkal összhangban – „gyászában olyan 
fiúi kegyeletet tanúsított, hogy gyászházikója tetején megjelent a szellem-tapló, s kerü-
letében minden gabonaszár hármas kalászt hajtott”, eresze alatt több tucat fehér fecs-
ke rakott fészket. Mikor ezt jelentették a császárnak, az uralkodó még magasabb rangra 
emelte. A történet tanulságaként a szerző megállapítja: 

„Milyen csodálatos, hogy egy léha nőcske olyan állhatatosságot tanúsít, amit a régi 
idők hősnői is ritkán múltak felül Az embernek szinte eláll a lélegzete.”38

37A fiú utód utáni vágy ma is erősen él a kínai családok szívében. 
38 Po Hszing-csien (Bai Xingjian, , 776?–826): Egy léha nőcske története, fordította Viktor János, 

Klasszikus kínai elbeszélések, Európa Könyvkiadó, 1962, [Klasszikus elbeszélések]. A szerző költő, író, az 
elbeszélés nagymestere, egy másik nagy Tang-kori költőnek, Po Csu-jinek (Bai Juyi ) az öccse. Az 
elbeszélés eredeti címe: Li Wa zhuan  [Li Wa története].
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A mai olvasónak is eláll a lélegzete, látva az elbeszélés artisztikumát, tökéletes szer-
kezetét, a drámai fordulatokat, a jellemrajzok tisztaságát és nem utolsó sorban az ezer-
kétszáz évvel ezelőtti, milliós kínai fővárosnak és piacának érzékletes leírását.

A Szung-kortól a prózában – a klasszikus írott nyelv mellett – elterjedt a beszélt nyelv. 
A kínai irodalomban kialakult három populáris műfaj, amelyek a piacok, az utcák népéhez 
szóltak: az elbeszélés, a regény és a dráma, melyek koruk csiszolt beszélt nyelvén íródtak. E 
művek sokáig a kínai irodalom mostohagyerekei maradtak, nyelvezetük miatt az írástudók 
lenézték, bárdolatlannak, közönségesnek tartották, noha rendszerint élvezettel olvasták. Az 
újmódi próza szerzői is írástudók voltak, akik azonban – eltérően a „különös történetek” szer-
zőitől – kenyér(rizs?)kereseti szándékkal írták műveiket, és igyekeztek megőrizni anonimitá-
sukat. A kínai regény műfaji megnevezése is árulkodó: kis (vagyis nem emelkedett) beszéd39. 

Ezek a szövegek eredetileg a vásári, utcai mesemondók és színészek emlékezet-támo-
gató szövegkönyvei voltak. A magasröptű irodalom archaizáló nyelvét a hallgatóság nem 
is értette volna, sőt, hallás útján még azok sem, akik valamennyire tudtak írni-olvasni, az 
utcai, piaci hallgatóságra pedig ez kevéssé volt jellemző.

A beszélt nyelven írt elbeszélés és regény előzménye az írástudók – már idézett és 
tovább élő – klasszikus nyelven írt prózája, mindenek előtt a Tang-kori elbeszélések, a 
„különös történetek”. 

Az új elbeszélésekben és regényekben a hallgatósághoz fordulást jelzik az olyan kife-
jezések, mint a „de hadd mondom el azt is”, a „most még elmondom”, a „de nem is erről 
akarok beszélni, inkább azt mondom el, hogy…”, valamint a „Tisztelt közönség!” meg-
szólítás. A fejezetek rendszerint visszautaló szavakkal és figyelmet gerjesztő előzetessel 
kezdődnek. Vegyük például a Vízparti történet c. kalandregény egyik fejezet-indítását: 
„A HUSZONHARMADIK FEJEZET, amelyben Vang néni bűnre viszi Hszi-men Csinget, 
s bujálkodó felesége megmérgezi Vu Tát”. A fejezet törzsszövege pedig így indul: „Ott 
tartottunk, hogy Jün öcskös, amint Vang néni elverte, nem tudván visszaadni neki a köl-
csönt, nagy dühösen összeszedte körtéit, s elszaladt, hogy megkeresse Vu Tát”.40

A fejezetek figyelem-fenntartó mondattal záródnak: „hogy a továbbiakra fény derül-
jön, kéretik meghallgatni a következő fejezetet”41. A ’fejezetnek’ fordított írásjegy42 
egyik jelentése: ’alkalom’, utalva az alkalmankénti előadásmódra; másik jelentése: 
’visszatérés’, s valóban, a mesemondó visszatérve fölveszi az elbeszélés előző alkalom-
mal elejtett fonalát. 

E regényekben is találkozhatunk a piacok lebilincselő ábrázolásával. A lampionünnep 
kavargását így írja le egy XVI. századi regény43: 

39 xiaoshuo  
40 Si Naj-an (társszerzője Luo Kuan-csung): Vízparti történet,  [Vízparti], I. kötet, Európa Könyvki-

adó, 1961, 360. Csongor Barnabás fordítása. A regény a XIV. század végén, a Ming-korban, íródott, a szer-
ző a cselekményt a Szung-dinasztia idejére antedatálja. A regény több magyar kiadásban is megjelent.

41 qie ting xiahui fenjie , de előfordul a „kéretik elolvasni a következő fejezetet” (qie kan 
xiahui fenjie ) záradék is

42 hui 
43 Jin Ping Mei  [Arany, Váza, Szilvavirág; más kínai magyarázat szerint: Szilvavirág arany vázában; 
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„…a lampionpiacon hömpölygött, zsibongott a nép. Az utca két oldalára sok tucat 
állványt raktak ki, körös-körül teleaggatva eladásra szánt lampionokkal. Férfiak és 
nők sereglettek színes öltözékben, kezükben lampionokkal. A tömeg zúgott és morajlott, 
mint paták dübögése és villámok döreje… 

A látvány olyan volt, mint sárkánypár vízi hancúrozása, mely áthatol a hegyeken és 
sziklákon, olyan, mint magányos darumadár égi szárnyalása, melyet visszatükröznek 
a rózsás fellegek. Az aranylótuszt, meg jádetornyot formázó lampionok úgy ragyog-
tak, mint gyönyörűséges gyöngykalárisok. A vízirózsa- és hibiszkusz-lampionok úgy 
csillogtak, mint színpompás hímzett kelmék. A hortenzia-lampionok tisztán ragyogtak, 
mint a hold és a csillagok. A hópehelylampionok libegtek, mint igazi hópihék a gyönge 
fuvallatban. Tudósokat formázó lampionok vonultak, kezüket – Konfuciusz és Menciusz 
módján – mellük előtt szertartásosan összekulcsolták. És még megannyi más lampion! 
Ifiasszonyok, erényesek, gyöngéd tekintetűek, sugározva magukból a sírig tartó hitvesi 
hűség erényét.44 Buddhista szerzetesek, tar koponyájuk akár a telihold, mellettük Liu 
Cui, a művészlelkű, buddhista kurtizán, szerzetesek reinkarnációja. A fertelmes külse-
jű, igazságosztó, démonüldöző Zhong Kui45, húgocskájával együtt. Boszorkányok, akik 
madártoll-legyezővel hűsítik magukat, és eljátsszák, hogy megidézik az ártó szelleme-
ket. Liu Hai, a taoista pénzisten, homlokára hulló hajtinccsel, aranybékáján lovagol-
va, miközben torkán játékosan tömi lefelé drágaságait. Tevék, hihetetlen kincsekkel fel-
málházva, és veszettül bömbölő, kékeszöld oroszlánok. Hancúrozó majmok, meg fehér 
elefántok, megrakva páratlan kincsekkel, melyek értéke az ókori Zhao-fejedelem pom-
pás jáde-korongjáéval vetekekszik.”46 

A Nobel-díjas Gao Xingjian47, feltehetően egy helytörténész beszámolója alapján, így 
ábrázolja egy Isten háta mögötti kínai kisváros vízipiacán megtartott, s végül verekedés-
be torkollott lampionünnepet, melyet még a Tajping-felkelés idején48 tartottak:

„Régen a kikötő partja volt a városka főutcája, és a főutca végén, ahol a buszállo-
más van, ott állt a Sárkánykirály Szentélye … A két part négy égtájáról összegyűjtötték 
az összes sárkánylampiont, csapatokban az emberek vitték, színek szerint, vörösek, sár-
gák, kékek, fehérek, feketék, attól függően, hogy milyen színű sárkányt személyesítettek 
meg. … A part menti üzletek ajtajaiban, bambuszrúdon vörös papírpénzcsomók lógtak, 
hogy abban az évben szerencsét hozzanak az üzletre. … A petárdák ropogó fényeiben 
a sárkánylampionok összemérték erejüket, bukfenceztek; a legnehezebb annak, aki a 
sárkány fejét viszi. Miközben ezt mondom, megérkezik két sárkány: az egyik Gulai falu 
vörös sárkánya, a másik a faluban lakó Wu Guizi zöldeskék sárkánya. … Húsz fiú tele 
erővel, azért jött, hogy elnyerje ez első díjat… Egyik sem akart engedni a másiknak… 
Wu Guizi tűzlabdatáncával és derékig meztelen bukfenceivel a kockakövön, a zöldes-
kék sárkány tűzkörré változott, de a vörös sárkány sem adta alább, ide-oda mozgott, 
mint egy hatalmas, zsákmányát rágcsáló százlábú… a sárkányok támadtak, hogy meg-
szerezzék a vörös pénzcsomót a bambuszrúdról. Valaki Gulai faluból ragadta meg. Wu 
Guizi emberei sem hunyhatnak szemet az ilyen arcátlanság felett, és a két oldal átko-
zódása elnyomta a petárdák hangját… Akik nézték a kavarodást, azok sem tudták meg-
mondani, hogy ki ütött először…”49

 

megint más kínai értelmezés szerint: Pénz, ital, nők], Renmin Chubanshe  [Népi Könyvkiadó], 
továbbiakban: JPM. A Lampionok ünnepét a kínai naptár szerinti első hónap 15. napján ülik meg. Az is-
meretlen szerző óvatosságból – a regény társadalomkritikai hangvétele és pornografikus jellege miatt – ko-
rábbra, a XII. századba, helyezi a cselekményt.

44 A kínai szöveg ehelyütt Meng Jiang , a legendás feleség nevét említi. Meng Jiang a zsarnok Első Csá-
szár uralma alatt élt. Férjét kényszermunkára hajtották a Nagy Fal építésére. Az asszony utána ment, hogy 
meleg ruhát vigyen neki, de mire odaért, férje már nem élt, tetemét beépítették a Falba. Ezt megtudván 
Meng Jiang olyan megindító zokogásra fakadt, hogy a Nagy Fal egy szakaszon leomlott, s kiadta neki fér-
je földi maradványait.

45 Aki többet szeretne tudni e randa, de nemeslelkű férfiúról, az olvasson el egy (nem hosszú) regényt: Liu 
Csang: Csung Kuj, az ördögűző, ford. Tokaji Zsolt, Terebess Kiadó, Budapest, 1999.

46 JPM, yice  [első kötet] 172–173. Kínaiból ford. a szerző. A regénynek van több publikálást megért ma-
gyar kiadása Szép asszonyok egy gazdag házban címmel. Az a fordítás a Franz Kuhn-féle német szövegvál-
tozatból készült.

47  Gao Xingjian (1940-), 2000-ben kapott irodalmi Nobel-díjat, 1987 óta franciaországi emigrációban él. 
48  Taiping Tianguo , a Nagy Béke/Egyenlőség Mennyei Birodalma (1851–1867) 
49 Gao Xingjian: Lélek-hegy, ford. Kiss Marcell, Noran-Kiadó Kft., 2008, [Lélek-hegy] 58–60.
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Látványos társadalmi esemény volt a piactéri ítélet-végrehajtás50. A lefejezést 
élénk közérdeklődés kísérte. A halálra ítéltet gyakran farudakból összerótt talyigán, 
vagy vasketrecben vitték a vesztőhelyre, s ha közutálatnak örvendett, akkor az isten-
adta nép szidalmazta és leköpködte. Egy-egy kivégzés sokáig szolgált beszélgetések 
tárgyául. A szerencsés szemtanúk beszámoltak a látottakról azoknak, akik nem lehet-
tek jelen, s a hírmondók – a közlés öröme mellett – újra átélhették a látvány nagysze-
rűségét. A kereskedők és más kétes, úton járó elemek távoli tájakra is elvitték a nya-
kazás hírét, fantáziájukkal kiszínezve az eseményt. A mesemondók akár fizetségért is 
előadták a történetet. Ezek afféle kínai Tinódi Lantos Sebestyének voltak, a korabe-
li „média” tudósítói. 

A Vízparti történet így ábrázolja egy piaci kivégzés nagyszabású előkészületeit: 

„A hatodik nap reggelén, a reggeli étkezés után, miután tisztára seperték a keresztút-
nál a piacot, amely vesztőhelyül szolgált, felsorakozott a katonaság s a hóhérok, össze-
sen valami ötszázan a börtön előtt. A kígyó órájában a tömlöc parancsnoka megjelent a 
mandarin színe előtt, s kérte, vezényelje a kivégzést. … Mikor aztán mindenki a helyén 
állt, elővezették a két haláraítéltet: bekenték a hajukat enyves vízzel, s körte formá-
ba fésülték a fejük búbjára, abba piros papírból virágot tűztek. Aztán a Sötétarcú Isten 
oltára elé hajtották őket, s megetették őket az ’örök nyugalom’ rizsével, megitatták az 
’örök búcsú borával’. Aztán elvezették őket; hatvan-hetven porkoláb vitte elől Jókorjött 
Esőt, utána Bűvös Futárt… A menet körül ott tolongott, lökdösődött Csingcsou népe, 
ezren, kétezren, vagy még többen. Amint a vesztőhelyre értek, lándzsások vették gyűrű-
be a teret,… Csak a ló órája utáni három fertályt várták már, hogy a mandarin kiadja a 
parancsot. A tömeg kíváncsian betűzgette a melléjük kitűzött két bűnlajstromot:

’A csiangcsoui hatóság elítélte a bűnös Szung Csiangot, a főbűnöst, mivel lázadó verseket 
szerzett, rontó dalt koholt, s szövetségben állván a Liangsan-mocsár banditáival, velük láza-
dásra szövetkezett: fejvesztésre ítéltetik. … Elrendelte ezt Csiangcsou mandarinja, Caj’ … A 
mandarin lova hátán várta, mikor jelentik, hogy elérkezett a kivégzés órája. …

Nem sok idő múltán harsány hangon jelentették a vesztőhelyen: ’Három fertályra a 
ló órája után!’

Elkészülni a kivégzéshez! – kiáltotta el magát a mandarin. A kardos, lándzsás hóhér-
segédek levették a kalodát az elítéltek nyakából, a két hóhér kezébe ragadta pallosát.”51

A kivégzés azonban ezúttal elmaradt, meghiusították az elítéltek barátai, a derék 
liangsani betyárok. A magukat kalmároknak, kígyóbűvölő koldusoknak, vívómesterek-
nek és teherhordóknak álcázó hős banditák minden oldalról lerohanták a piacteret és 
kiszabadították bajtársaikat. A harcot Toronyhordozó, Selymesszőrű Tigris, Földönjáró 
Évcsillag, Szárazföldi Krokodilus és más nemeslelkű rablóvezérek vezették. A hadako-
zásban kiváltképp a váratlanul előbukkant Fekete Forgószél jeleskedett.52

 
És ez csak egyik epizódja az adott fejezetnek. A klasszikus kínai regénynek gyermeklánc-

fű szerkezete van, kis, önmagukban is befejezett körökből alakul ki a regényfolyam lánca. A 
korabeli hallgatóság bizonyára a következő alkalommal is megjelent, hogy hallhassa a folyta-
tást, a regényt olvasó írástudó pedig, talán fanyalogva, de titkon érdeklődve lapozott tovább. 

Piacon hajtották végre mindkét ítéletet a XIII. századi drámairodalom kiemelkedő 
alkotásában, a Tou O ártatlan halálában is. A címszereplő egy fiatal özvegy, aki nevelő-
anyja jóhírének megőrzése érdekében magára vállalta egy mérgezéses gyilkosság elkö-
vetését, s ezért fővesztésre ítélték. Kivégzése előtt a fiatal özvegy, ártatlanságát bizonyí-
tandó, a hóhérhoz fordulva három jövendölést tesz:

„Szeretnék egy tiszta gyékényt, hogy arra álljak. S szeretnék egy fehér selyemlobo-
gót, amely tizenkét lábnyi lándzsáról lógjon. Hogyha ártatlan ölnek meg, mikor a kard 
levágja fejemet, meleg véremből egy csepp sem fog a földre hullni, mind a magasba száll 
a fehér selyemre.” 

Második próféciája ez volt:

„Tiszt uram, most forró nyár van. Ha igazán ártatlan vagyok, halálom után három-
lábnyi hó fog esni és betakarja a holttestemet…”

50 Erre a fogalomra a kínai nyelvben külön szó van: shixing , piaci büntetés. 
51 Vízparti, I. 415–425.
52 A regény hősei a nép által rájuk aggatott ragadványnévvel rendelkeztek, melyeket a fordító, Csongor Bar-

nabás invenciózusan tett át magyarra.
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Amint Tou O fejét veszik, mindkét jövendölése nyomban beteljesedik. Harmadik 
jövendölésének valóra válásához idő kell:

„Uram, ha igazán ártatlanul halok meg, akkor mától fogva Csu tartományban szá-
razság fog pusztítani három teljes évig.”53

S a tartományt valóban hároméves kegyetlen aszály sújtotta. A justizmordra végül 
fény derült: Hosszú évek után Tou O apja magas rangú mandarinként (s nem vékony-
pénzű doktorandusként, mint távozásakor) visszatér a tartományba fölülvizsgálni az íté-
leteket. Álmában lánya szelleme tájékoztatja a történtekről, az apa elfogatja a vétkese-
ket, akik elnyerik méltó büntetésüket, a főbűnösre feldarabolás a verdikt, mely szintén 
a piactéren hajtatott végre.

A piac Kínában is kíméletlen törvények szerint működött, a profitérdek érvényesíté-
séhez sokszor ott is az erőhatalom bevetéséhez folyamodtak. A Vízparti történet elbe-
szél egy ilyen eseményt, melynek főhőse a tigrisölő Vu Szung volt, akit önbíráskodás-
ért, bélyegzett arccal, száműzetésre ítéltek.54 A fegyenctelephez közeli, állandó vásáro-
zó helyet, a Víg Élet Ligetét, a telep parancsnokának fia, Aranyszemű Párduc uralta. Volt 
ott „…vagy száz nagy kereskedőház, húsz-harminc játékház [szerencsejáték-barlang], 
töméntelen kis bolt.” Aranyszemű Párduc szavai szerint „…részes voltam kereskedőhá-
zakban, játékházakban is. Ha énekeslányokkal [örömlányokkal] érkezett valaki, nálam 
tett látogatást legelőször, csak azután hagytam, hogy megszálljon valahol. Nap nap után 
pedig gyűlt e helyeken a nyugságpénz [védelmi sarc], a hónap végére száz-kétszáz ezüst 
is jutott nekem, egyszóval gyűlt a vagyon”. 

E férfiú tollasodásának azonban véget vetett egy újonnan érkezett tiszt, aki felfogad-
ta a Kapubálvány ragadványnevű, behemót embert, s alaposan elverette a piackirályt, 
és átvette az uralmat a Víg Élet Ligete fölött. Aranyszemű Párduc arra kérte a tigrisölő 
vitézt, hogy állítsa helyre hatalmát. 

A fegyenc becsülettel teljesítette a megbízatást. Először is teméntelen bort ivott, mert 
az megsokszorozta bátorságát és erejét (annak idején a tigrist is holtrészegen püfölte 
agyon). Miután alaposan berúgott, laposra verte Kapubálványt, így a Víg Élet Ligetében 
egy időre helyreállt a régi rend. 

A piacok sokszínűsége jelenik meg A Nyugati utazás c. XVI. századi regényben. A 
furfangos Majomkirály így festi le a bíborországbeli (valójában kínai) piac nyüzsgő 
képét, hogy zarándoktársát, a falánk Nyolctilalmas Disznót odacsábítsa:

„…vannak ám ott jóféle teaházak meg lepényárusok nagy lángosokkal, gombócokkal, 
a fogadókban kaphatsz ízes levest, rizst, jó borsos, csípős étket, zöldséget, akad ott min-
denféle ritka csemege édességgel, gőzben párolt porhanyós tésztával, süteménnyel, csa-
varttal, olajossal, mézessel. Se szeri, se száma a rengeteg nyalánkságnak!”55

A búcsúk is színhelyei voltak a társas mulatságoknak. Az Írástudók így ír le egy 
búcsús életképet:

„Egy nap a Fekete Sárkány tavának közelében lévő Jó Gondolat Zárda mellett rendeztek 
vásárt. … A zárda kanyargós ösvényekkel és hűsellőkkel volt tele, a járó-kelők oda is bemen-
tek szórakozni. Vang Ta is körbejárta a zárda kertjét, s a fűzek árnyékában egy kőasztalt fede-
zett fel, amely mellett négy kőpad volt, s három-négy főmandarin vett körül két sakkozót.

A mi Ma mesterünk – mondta az egyik, aki zafírkék köntöst viselt – csupán a jangcsoui 
sókereskedőkkel való játszmában a minap száztíz ezüstöt nyert. Összesen több mint két-
ezer ezüstöt vágott zsebre.” 

Vang Ta bekapcsolódott a játékba és legyőzte az önhitt Ma mestert, majd amikor ivá-
szatra invitálták, a meghívást így hárította el: 

53 Kuan Han-csing [Guan Hanqing ] kb. 1220–1300: Tou O ártatlan halála [Dou E yuan ], 
fordította Miklós Pál, Európa Könyvkiadó, 1958, 32–33. A drámát évtizedekkel ezelőtt bemutatta az 
Újságirószövetség akkori, Andrássy út 101. alatti székházában működő 25. Színház. Tou O-t Jobba Gabi, 
apját Haumann Péter alakította. Az előadásról Kalmár Éva írt kritikát, Nagyvilág, 1971/5.

54 Vízparti, I. 415–425.
55  Vu Cseng-en (Wu Chengen  1501–1582): Nyugati utazás avagy a Majomkirály története (Xiyouji 

), Csongor Barnabás fordítása, Európa Könyvkiadó, 1969, II. kötet, 201. A regény elmeséli a Tang-
kori Hszüan-cang szerzetes és kísérői kalandjait, akik Indiába zarándokoltak, hogy Kínába hozzák a budd-
hista szent könyveket. 
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„Van-e a világon, ami jobb kedvre hangol, mint megverni valakit a sakkban? 
Győztem, és olyan boldog vagyok, hogy nekem bizony semmi szükségem a borra!”56 

 
Fokozták a klasszikus kínai elbeszélés és regény élvezhetőségét a versbetétek. E műfajvál-

tás is eszköze volt a lankadó figyelem ébren tartásának, a versbetétek egyúttal nyugvópon-
tot jelentettek az elbeszélés eseménydús folyamatában, s bizonyítják a kínai hallgató/olva-
só fogékonyságát a verses beszéd iránt. Lássunk egy örökszép verset a Vízparti történetből. 

A fegyenc Vu Szung híre elhatott a helyőrség parancsnokáig, aki Őszközép ünnepén57 
nagy eszem-iszomot rendezett, melyre a tigrisölő vitézt is meghívta. Az ünnepi lako-
mán egy Jáde-orchidea nevű csinos énekeslány a nagy Szung-kori költőnek, Szu Tung-
ponak58 egyik versét adta elő, mely a kínai irodalom hold-verseinek gyöngyszeme59:

„Mióta ragyog a hold fénye fenn?
Kérdem az eget, kupám emelve – 
Vajon ott fenn a mennyei palotában
Hányadik évet számlálják ma este?”

A költő – szinte erotikus rajongással – szeretne egyesülni a Holddal, s bár riasztja a 
Hold-palota hűvössége, elfojthatatlan vágya vallomásra készteti:

„Ragyog a hold, majd elborul, apad, dagad,
Megállítani azt sose lehetne!
Bárcsak örökké élne az ember
Egyesülve véle szerelemre!”60

A velencei Marco Polo, aki a XIII. században császári megbízatásokkal beutaz-
ta a birodalmat, s kalmárszemmel figyelte a látottakat, hírt adott a kínai piacokról. 
Különösen érdekfeszítően számol be Kinszé városának piacairól61. Ottani látogatása 
idején Kinszé már nem volt főváros, de még sokat őrzött egykori fényéből. A milliós 
város kereskedelméről így beszél a velencei:

„Ezen a részen helyezkedik el a tíz fő piac, noha rajtuk kívül még számos más vásár-
tér is található a város különböző részein. Az előbb említettek négyszög alakúak, és olda-
luk fél mérföld hosszúságú, homlokzatuk pedig a fő útvonalra néz, mely negyven lépés 
szélességben egyenesen nyúlik a város egyik végétől a másikig, könnyen és kényelmesen 
megközelíthető hidakon vezetve át. Hosszának minden négy mérföldjére egy-egy ilyen 
említett, két mérföld kerületű négyzet esik. A nagy utakkal párhuzamosan, a vásárterek 
hátulsó részénél igen széles csatorna folyik, melynek partján a vásárterek felé néző nagy 
kőházak épültek; ezekben halmozzák fel India és más külországok kereskedői eladásra 
szánt áruikat.

A négyzet alakú terek mindegyikén hetente három napig vásárokat tartanak, melyeket 
negyven-ötvenezer személy látogat… Ezeken a vásártelepeken naponta hegyek kerülnek 
eladásra mindenfajta veteményből és gyümölcsből;… 

56 Vu Csing-ce: Írástudók, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1966, 680-681, ford. Polonyi Péter.
57 Az Őszközép a társas holdnézés, a telihold alakú holdsütemény fogyasztásának ünnepe, a kínai naptár nyol-

cadik hónapjának 15. napjára esik. 
58 Szu Tung-po (Su Dongpo)  (1037–1101), európai kifejezéssel élve reneszánsz ember, a versek mel-

lett írt prózát, kiválóan festett, magas színvonalon művelte a kalligráfiát. Viszontagságos mandarin-pálya-
futása során is kiemelkedőt alkotott, a hangcsoui (Hangzhou) Nyugati-tó egyik gátja az ő nevét viseli (Sudi 

). A hangcsoui teamúzeum bejáratánál hatalmas, fehér-kék színű teáskannát láttam. Kérdésemre el-
mondták, hogy Szu Tung-po tervezte. Ezek szerint a költő – a vájtszeműek kifejezésével élve – designernek 
sem volt utolsó. 

59 Képzeljük el, hogy minőségi magyar prostituáltak Bakfark-műveket adnak elő, vagy az Ötödfélszáz énekek 
darabjait éneklik vendégeiknek lantkísérettel.

60 Shui tiao ge tou . Szu e versét 1076-ban írta, erős borközi állapotban. A vers magyar címe: Őszkö-
zép ünnepe a folyón, fordította Csongor Barnabás, Vízparti, I. 430. A költemény első sora a Tang-kor nagy 
költőjének, Li Taj-ponak egyik verssorára utal. A fordítás megtalálható még: Klasszikus kínai költők, Má-
sodik kötet, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1967, 413. 

61 Amikor Marco Polo tizenhét évet töltött Kínában, ott a dzsingiszidák Yuan dinasztiája uralkodott. A 
Kinszé városnév a kínai Xingzai  szóból származik, melynek pontos jelentése:’a császár aktuális tar-
tózkodási helye a birodalomban tett utazása során’. E körmönfont városnévvel a császár azt érzékeltette, 
hogy miután a dzsürcsik 1127-ben elfoglalták északi fővárosát, és az udvarnak délre kellett menekülnie, 
az új fővárost csupán ideiglenes székhelyének tekinti, mert hiszen csak „utazgat” birodalmában, s rövide-
sen visszatér eredeti székhelyére. Ebből azonban nem lett semmi, mert 1278-ban a Déli Szung-dinasztiát is 
megdöntötték (ezúttal nem a dzsürcsik, hanem az ellenük segítségül behívott mongolok). 
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Szőlőt itt nem termesztenek, de igen jó mazsolát és bort hoznak be külföldről. Az ősla-
kók ugyanis a bort nem sokra becsülik; sokkal szívesebben isszák a saját maguk készítet-
te fűszeres rizsbort. Naponta roppant tömegű halat hoznak az óceánból, huszonöt mér-
földet megtéve ár ellenében a folyón …

Mind a tíz vásárteret magas házak veszik körül, melyeknek alsó részét kereskedések 
foglalják el; ezekben mindenfajta iparosmunkát árulnak, azonkívül fűszerféléket, drága-
köveket és gyöngyöket…62

Marco Polo elmondja még, hogy Kinszében a kereskedelmi negyedben „Más utcákat 
orvosok és csillagjósok foglalnak el, akik egyúttal írásra és olvasásra is tanítanak;”63 
Nem valószínű azonban, hogy a piacok környékén írni-olvasni tanítottak volna, erre ott 
voltak az iskolák. Marco Polo feltehetőleg azokról az írástudókról beszél, akik fizet-
ség fejében leírták a megrendelő diktálta levelet, vagy egyéb szöveget. (Évtizedekkel 
ezelőtt, a még nagyarányú írástudatlanság idején, magam is láttam Pekingben ilyen 
utcai bérírókat, akik a megrendelő szavai alapján megírták azt a levelet, amit – mond-
juk – apjának akart küldeni a fiú, a címzett pedig nyilván ugyanilyen közreműködéssel, 
értesült a levél tartalmáról.)

A városiasodás erősödése, a kereskedelem szélesedése, a fizetőképes kereslet növeke-
dése okán, a kínai piac és vonzáskörzete is elképzelhetetlen volt prostituáltak nélkül. E 
hányatott sorsú nők számottevő része nem strichelő szajha volt, hanem a hatóságok által 
ellenőrzött „virágudvarokban” dolgozott, többé-kevésbé értett a társalgáshoz, a zenéhez, 
a tánchoz, műveltebbje az irodalomhoz is.

„A Szung-korban a városok fejlődésével, a városi élet színesedésével egyre nagyobb 
számban nyíltak meg a ’szórakoztató negyedek’, és a szórakozás minden fajtája irán-
ti növekvő igény elkerülhetetlenül magával vonta a prostitúció kiszélesedését is. Soha 
nem látott számban jelentek meg az utcákon, a tereken az örömlányok, sorra nyíltak a 
bordélyházak. A forrásokból tudjuk, hogy ekkoriban a homoszexualitás is széles körben 
elterjedt volt, sőt női ruhákba öltözött, nőként viselkedő, éneklő és táncoló prostituáltak 
létezéséről is tudunk.”64

Az egykori Déli-Szung főváros vigalmi negyedét így mutatja be Marco Polo:

„Némely utcát a város kéjhölgyei foglalják el; oly nagy számban vannak, hogy ki sem 
merem mondani. Nem csupán a vásártér szomszédságában találhatók, ahol kijelölt szál-
lásuk van, hanem szerte az egész városban. Pompásan feldíszítik, és bőven illatosítják 
magukat, finom házakban laknak, egy sereg szolgálóval. Ezek a nők rendkívül jártasak 
a csábítás művészetében, és beszédmódjukban készségesen alkalmazkodnak mindenfajta 
emberhez, úgyhogy az idegen, ha egyszer vonzásuknak engedett, elbűvölve érzi magát, 
és annyira el tudják kápráztatni, hogy bűvöletükből sohasem szabadul. Ezért, mikor 

62 Marco Polo utazásai, Gondolat, Budapest, 1963 [Polo] 263–264, Vajda Endre fordítása.
63 Polo, 264.
64 Tokaji Zsolt: A kínai Káma-szútra, kiadja a Lunarimpex Bt., 2008, 89–90 
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hazatér, úgy emlékszik vissza, hogy Kinszében, avagy az Ég városában járt, és egyetlen 
vágya: visszakerülni oda, mihelyt lehetséges.”65

A nem éppen lírai lelkületű Marco Polo lelkes beszámolója érezhetően személyes 
benyomásokon alapul, ám arról nem tesz említést, hogy a vonzásnak – mint „idegen” – 
ő is engedett volna. Hősünk a prostitúció tárgykörét a fővárosban, Kambalikban66 is fel-
tűnő érdeklődéssel tanulmányozta:

 
„Sőt még valamit mondok: a városban nem lakhatnak bűnös nők, vagyis olyanok, 

akik pénzért szolgálják ki a férfiakat, csupán a külvárosban. És csodálatos, milyen 
tömegben állnak a férfiak szolgálatára; bizonyos, hogy több mint húszezren élnek testük 
áruba bocsátásából. És hogy ennyien képesek élni belőle, mutatja, milyen nagy a népes-
ség; és azért ilyen nagy a számuk, mivel rengeteg a kereskedő és idegen, aki a városba 
özönlik. Eme nők mindnyájan egy kézben vannak. Van egy fővezérük, továbbá minden 
száznak és ezernek van egy vezetője, aki felelős a fővezérüknek. A következő okból van-
nak kapitányok rendelve e nők fölé: valahányszor követ érkezik a Nagy Kánhoz vala-
milyen ügyben, és szállásra megy – amit számukra a legkielégítőbb módon biztosítanak 
– a mondott kapitány köteles a követnek és kísérete minden tagjának éjszakánként egy-
egy kéjnőt szállítani, és minden éjszaka újat, amiért ezek nem kapnak fizetést, hanem így 
róják le adójukat a Nagy Kánnak.”67

 
Marco Polo apja és nagybátyja pápai követekként érkeztek Marcóval a Kán Fővárosába 

(az atya és a nagybácsi akkor már másodszor járták meg Kínát). Aligha légből kapott az a 
feltevés, hogy a Polók is élvezői voltak az adózás e felette gyakorlatias formájának.

Piacokról nem csak a klasszikus kínai regények írtak, hanem a modern korban szüle-
tett prózai írásművek is. A sanghaji kisállatpiacot így írja le az angol nyelven publikáló, 
XX. századi bestseller író, Lin Jü-tang: 

„A Városisten templomának kerületében húzódó Madár utat mindenki ismeri 
Sanghajban. Ez az utca paradicsoma az állatbolondoknak, itt ugyanis nemcsak madarat 
lehet vásárolni, hanem fehéregeret, békát, mókust, kígyót, szalamandert is és teknősbé-
kát, amelynek vízinövények tenyésznek a hátán. Van itt aranyhal, veréb, százlábú, gyík – 
egyszóval a természet minden csodabogarát megtalálhatja az ember. Látnák egyszer az 
utcai állatkereskedőket és körülöttük a gyerekek sűrű tömegét: akkor tapasztalhatnák, 
mennyire szereti a kínai az állatot!”68

A Nobel-díjas Gao Xingjian, már idézett regényében, vidéki piacok, teaházak, bol-
tok képét villantja fel:

„Savanyúság, főtt disznóhús, nyers bőr, gyanta, rizsszálak és mész kavargó illatát 
érzed. Két oldalt pultok, déli finomságok, savanyúságosbolt, olajárus, rizsüzlet, nyuga-
ti és keleti orvosságok pultja, szövetkereskedő, cipőárus, teaház, hentes, szabó, tűzhely-
árus, kosarak és kerámiák, ősök tiszteletére égetni való papírpénz és egyebek pultja,…a 
Qing-dinasztia eleje óta semmi sem változott.”69

És egy mai vízipiac képe szintén Gao Xingjian leírásában:

„Sokan gyűltek össze a parton, már háromezer éve itt tartják a piacot, azóta jöttek ide 
az emberek. … Ez egy igazán forgalmas hely, egyébként Nagy Yu nem épített volna ide 
gázlót. A hajó tele volt zöldséggel, szénnel, gabonával, gombával, édes krumplival, kri-
zantémmal, tealevéllel, tyúktojással, emberekkel, meg disznókkal olyannyira, hogy bele-
hajlott a lökőrúd,…”70

 

65 Polo, 264
66 Kambalik a Yuan-dinasztia fővárosa, a mai Peking. A Kambalik jelentése: ’a kán városa’. Abban a korban 

a főváros kínai neve: Dadu , jelentése: ’nagy főváros’.
67 Polo, 175. 
68 Lin Yutang: Méz és bors, Révai, 1944, 122, ford. Hertelendy István
69 Lélek-hegy, 25.
70 Lélek-hegy, 74. Az idézetben említett Nagy Yu (Da Yu ), a hagyomány szerint az i. e. XXI. században 

élt. Nagy érdeme, hogy – a vízelvezetés módszerével – megfékezte az árvizeket. 
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Kis pekingi piaci körkép

Az idők során kialakultak a szakosodott piacok, ahol az azonos cikkeket árusítók 
tömörültek. A régi Pekingben ilyen piacok voltak a zöldségpiac71, a rizspiac72, a szénpi-
ac73, az öszvér- és lópiac74, meg kevésbé prózai nevű piacok, mint a virágpiac75, a lam-
pionpiac76 és a gyöngypiac77. Ezeknek ma már csak emléke él utcák és negyedek, metró 
és a buszmegállók nevében. Hál’istennek a kínaiak ragaszkodnak a régi elnevezésekhez, 
nem gondolják, hogy húsz-huszonöt évenként le kellene cserélni őket.78

A pekingi piacokról szólva nem hagyható ki a Mázascserép-gyár utca79 és környéke, 
bár nevében nincs benne a ’piac’. Csodálatos dolgokat lehetett itt látni a műkereskedé-
sekben, az antikváriumokban. Lehet kapni régi és új könyveket, kalligráfiákat, festmé-
nyeket, pénzeket, pecséteket, faragványokat, bronz- és porcelánedényeket, egyéb műtár-
gyakat. Amikor a kínai műkincsvédelem még lazább volt, lehetett itt patinás régisége-
ket is vásárolni. Igaz, a kereskedők ilyesmit akkor sem szívesen adtak el külföldinek, de 
ha az ember tudta, hogy melyik szekrény zárt részében tartják őket, és maga nyitotta ki 
a szekrényajtót, akkor már nem lehetett azt mondani, hogy nincs. 

Ma is A Mázascserép-gyár negyedben működik a híres Viruló Drágaságok Stúdiója80 
elnevezésű nyomda, mely dúcos nyomtatással készít színes festmény-reprodukciókat, s 
ezek megbecsültsége vetekedik az eredetiével81. E gyönyörűségeket – ma már megfizet-
hetetlen áron – meg lehet vásárolni a manufaktúrához tartozó üzletben. 

Peking másik hagyományos kereskedelmi nevezetessége a Nagy Palánk82 negyed, 
melynek közel hatszáz éves története van A főváros szívének számító Tienanmen tértől 
valamivel délebbre fekszik. A Nagy Palánkot az elmúlt években felújították, ma a fővá-
ros egyik turisztikai látványossága. Üzletei közül különösen híresek a selyem-, a ruhá-
zati-, a cipő-, a fűszer- és a teaboltok, s található egy híres patika. 

Jó pár évtizede működött itt egy kis, kétszintes pekingikacsa-vendéglő, a Minden Erények 
Gyülekezete83, ahol megismerkedtem a pekingi kacsa és a melegített shaoxingi rizsbor csodá-
jával. Ahogy emlékszem, a személyzet szerint Csou En-laj miniszterelnök ott látta vendégül 
indiai partnerét, Nehrut. Ma az anya-étterem valamivel odébb található egy forgalmas sugár-
úton. Ennek már nagyüzemi jellege van, nem beszélve a Minden Erény Gyülekezete fiók-
éttermeiről, melyek attrakciós kombinátok a belföldi és külföldi turisták számára. Utóbbiak 
nem sejtik, hogy rendkívül ízletes utánzatot kapnak, ami úgy aránylik az eredetihez, mint a 
Viruló Drágaságok Stúdiójának nagyszerű másolatai az eredeti festményekhez. 

Peking nevezetes bevásárló utcája a Vangfucsing84, a Hercegi Rezidencia Kútja. Itt 
minőségibb árukat lehetett vásárolni, teát, porcelánt, a kalligráfiához és festészethez szük-
séges eszközöket, könyveket, de voltak finom bőr- és szőrmeárukat, jobb ruházati cikke-
ket, édességeket áruló üzletek is. Az ötvenes években ezen az utcán épült fel egy akkor 
modernnek számító, többszintes nagyáruház, a Száz Árucikk Palotája85. Mellette műkö-
dött egy éjjel-nappal nyitva tartó, apró metélttészta-leves kifőzde, ahová késő este a köze-
li Zsenmin Zsipao (Renmin Ribao) szerkesztőségéből jártak ki a megéhezett újságírók.

Az utca nagy látványossága a Keleti Nyugalom Bazár86 volt. Szinte lehetetlen fel-
sorolni, hogy mi mindent lehetett ott kapni. A fedett bazár egyik bejáratánál ékszeré-
szek árultak, volt ott arany, ezüst, korall, féldrágakő, drágakő. Továbbmenve minden-
féle használati cikk került az ember szeme elé. Odébb egy antikvárium könyvhalmaza-

71 caishi 
72 mishi 
73 meishi 
74 luomashi 
75 huashi 
76 dengshi 
77 zhushi 
78 Elrettentő példa: Sugár út, Andrássy út, Sztálin út, Magyar ifjúság útja, Népköztársaság útja, Andrássy út. A Sztá-

lin út a Molotov (a korábbi és a mai Vigadó) térre vezetett, ahol az egykori pesti vicc szerint gyönyörködni lehe-
tett a Volgában.

79 Liulichang 
80 Rongbaozhai 
81 Ez a technika elsősorban az „eszmeíró” stílusban készült képek sokszorosítására alkalmas, kevésbé a „mí-

ves ecset” aprólékos, részletező stílusához. Vö. Miklós Pál: A sárkány szeme, Corvina Kiadó, 1973, 219.
82 Da Zhalan . Az egykori fapalánk az éjszakai közbiztonságot szolgálta, mára csak a neve őrződött 

meg.
83 Quanjude 
84 Wangfujing,
85 Baihuo Dalou
86 Dongan Shichang 
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iban lehetett kutakodni, a klasszikus kínai könyvektől a Mein Kampfig bármit találha-
tott a böngésző. Egy standon első- és második világháborús rohamsisakokat is vásárol-
hatott, akinek épp erre volt szüksége. Lehetett pecsétet vésetni elefántcsontba, féldrága-
kőbe, esetleg csak közönséges zsírkőbe. 

E bazárban volt két jó nevű vendéglő, mindkettő az emeleten. Az egyikben a ven-
dégek kiváló bárányhúst készíthettek el maguknak a kerek asztal közepére helyezett, 
faszénnel hevített fémkatlanban. A katlan körüli szoknyában forrott a víz. Az asztalon 
körben finom csíkokra vágott nyers hús volt felhalmozva a birka javából. Más tálakon 
kínai kelt és más zöldségeket, kisebb tálkákban nyolc-tízféle mártást raktak az asztalra. 
A húst és a zöldségeket a vendégek dobták a forró vízbe. A vörös hús gyorsan szürkés 
színre váltott, jelezve, hogy megfőtt. A vízből kihalászott húst és zöldséget a mártások-
ba tunkolva fölséges eledelt nyert a lakomázó.87 

 A másik az akkori Pekingben még ritka külföldi éttermek egyike volt, mint hallottam, 
osztrák alapítású. (Az étterem megőrizte az alapító tulajdonos nevét.) A séf a régi lehe-
tett, mert minden fogásuk, a hideg előételtől a desszertig, hamisítatlanul európai volt.88 

A Hercegi Rezidencia Kútját és a Császári Palota Keleti Virágzás Kapuját89 összekö-
tő, rövid utca esti látványossága volt a lacikonyha-sor. A konyhák délután települtek ki 
asztalokkal, lócákkal, sorban az utca mindkét oldalára. A környéken vásárló, nézgelődő, 
korzózó tömeg itt enyhítette éhségét. A konyhákat, a kirakott bútorokat a tulajdonosok 
éjfél körül eltüntették, s másnap, késő délutánig semmi sem utalt arra, hogy itt tömegét-
keztetés folyt. Ezen az utcán volt található a filatelisták boltja is.

 

Saját kis piaci élményeim 

Legkedvesebb pekingi piacom a nyugati külvárosban, a Xizhimen városkapun90 kívül, 
de még az állatkert előtt volt, a Kiállítás út91 sarkához közel. A kínaiak korán vacsoráz-
nak, a diákmenzán hatkor volt etetés. Este kilencig megéheztünk. A kollégiumtól húsz 
perc séta volt ez a piac, melynek kifőzdei részét sokáig nyitva tartották, ha ott voltunk, 
akkor még tovább. A piac fő vonzerejét a csapolt sör gyakorolta ránk. Akkoriban a kína-
iak még nem voltak sörivók (bár a kínai sör vetekedett a német és cseh sörökkel), s – 
legjobb tudomásom szerint – az egész fővárosban sehol másutt nem csapoltak sört. Az 
akkori idők alkoholfogyasztási szokásait jellemzik a mai Peking egyik régi, lebontásra 
ítélt kocsmájában az idős törzsvendég szavai: 

„Én mondom magának, Wang úr, harminc évvel ezelőtt Pekingben senki sem itta volna meg 
ezt a löttyöt [a sört]. A külföldiek hozták be ezt is. Ma mindenben őket majmoljuk. Ezekben 
a szűk szárú idegen nadrágokban [a farmerről van szó] még a seggük is tengeren túli lesz. 
Ráadásul ezt a külföldről jött lóhúgyot sem úgy isszák, mint ahogyan a mi italainkat szokás.”92.

A sör alá csipegethettünk pattogatott szójababot, szeletelt főtt májat és zúzát. A fő étel-
attrakció a huntun-leves volt93. Úgy készítették, hogy egy vas kasztrul vasbordákkal el-
kerített részében egész tyúkot főztek, amit időnként újabbra cseréltek. Az alaplevet fű-
szerezték, s ebbe főzték bele a huntunt: vékony tésztába burkolt, apró húsos-zöldséges 
tölteléket. A levesbe tettek még pirinyó rákokat is. Kevés ecettel ízesítve igazán finom 
volt. Esténként megittunk fejenként egy sheng (fél liter) csapolt sört, esetleg többet, amit 
néha gabonapálinkával hígítottunk. Talán nem a sör és a huntun, hanem a diákélet emlé-
ke miatt oly’ kedves nekem ez a piac, ami ma már nem létezik. Az akkori szegényes Pe-
kinget is szépnek látom, amikor eszembe jut.

A föntebb már említett Keleti Nyugalom Bazár kulturális csemegéje a színház volt. 
Igazi régi, lábszagú, kis kínai színház, ahol pekingi operákat játszottak, s az elragadta-
tott nagyérdemű a legzengzetesebb áriák és a leglátványosabb akrobatikus mutatványok 
(dupla- vagy triplaszaltók, kard- vagy fütykös-mutatványok) közben „hao-hao!” (bravó, 
bravó!) kiáltásokat hallatott. 

87 Az étel kínai neve: shuan yangrou , „forrázott birkahús”.
88 A bazárban működött egy kisebb bár is a „Lágy Szellőhöz”, ahol egy magyar egyszer fogadásból kiitta a ke-

helyakváriumot halastól, növényestől. A kínai személyzet ezt sokáig elismerően emlegette. Van ebben vala-
mi hasonlatosság a liangsani betyárok stílusához.

89 Donghuamen 
90  az Egyenesség Nyugati Kapuja.
91 Zhanlanguan lu 
92 Hamar Imre, Salát Gergely (szerk.): Modern kínai elbeszélők, Sinológiai műhely – 6. Balassi Kiadó, Buda-

pest, 2007, 201, Polonyi Péter fordítása.
93 A levest angolul, délkínai kiejtés alapján, wontonnak hívják. 
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Diákkoromban történt, hogy egy barátommal kissé elkésve óvakodtunk be a nézőtér-
re. A Mu Guiying a sereg élére áll94 c. pekingi operát játszották. A darab hőse: az Északi 
Szung-dinasztia híres női generálisa, aki korábbi sérelmein felülemelkedve a hadsereg 
élére állt, hogy megvédje Kínát az északi támadóktól. A főszerepet egy vonzó megjele-
nésű, szilfid, kecses mozgású, kristályos hangú játszó-személy alakította. Összesúgtunk, 
hogy az előadás után gratulálnunk kellene a művésznőnek. Igaz, virágot ilyen későn nem 
tudunk vinni, de az ismeretség virág nélkül is megalapozható. A szünetben vettünk egy 
színlapot és elképedve olvastuk, hogy a címszereplő nem más, mint Mei Lanfang, az 
operaszínész-király95, aki még követte azt a régi hagyományt, hogy az operákban a női 
szerepeket is férfiak játsszák. Csodálatunk tárgya tehát egy hatvanas éveit taposó férfiú 
volt. Az öltözői gratulációról lemondtunk, viszont gazdagabbak lettünk egy megismétel-
hetetlen színházi élménnyel. Ma már a Keleti Nyugalom Bazár sem létezik, „modern” 
bevásárlóház épült a helyén. 

Az 1990-es évek második felében, Pekingben, az akkori amerikai konzulátus mellet-
ti szűk utcában alkalmi piac működött, melyet selyempiacnak hívtak. Egyszer ott bók-
lászva, az egyik sátorban ízléses, pasztell selyemkendőket fedeztem föl. Egyet kivá-
lasztottam s megkérdeztem az árát. Az árus mondott egy külföldinek szánt összeget. 
Ekkor megtántorodtam, és a szívemhez kaptam. Széket hoztak, teával kínáltak, s aggód-
va érdeklődtek hogylétem felől. Mondtam, hogy a magas ár hallatán szívrohamot kap-
tam. Hahotázásban törtek ki, én pedig a reálishoz közeli összeget fizettem. A húszmilli-
ós betonrengeteg külképviseleti negyedébe is belopódzott a hagyományos kínai piacok 
kedélyes szelleme.

Pekingben működött egy hetivásár, vasárnapi piacnak hívták, nem tudom, meg-
van-e még. Nem szeretem a főleg turistáknak nyitott kereskedelmi intézményeket, de 
az élmény kedvéért egyszer odamentem. Az egyik standon, ahol szintén a turistaipar 
remekeit árulták, megláttam egy elég rendesen megfaragott Buddha-szobrot. Az árus, 
egy hölgy, tört angolsággal megvételre ajánlotta. Mikor anyanyelvén válaszoltam, 
valószínűleg sejtette, hogy nem fog velem üzletet kötni. Kérdeztem, mikori a szobor. 
Azt válaszolta, hogy Ming-kori. Mondtam, ez lehetetlen. A kínai műkincsvédelmi tör-
vény az ennél fiatalabb műtárgyak kivitelét is tiltja, ha ezt nekem eladná, számíthat-
na arra, hogy bajba kerül. Az árus ekkor már csak azt állította, hogy a faanyag tény-
leg Ming-kori, ami felért a beismeréssel. De én makacsul mégis folytattam. Az lehet, 
mondtam, mert a mostanában ledózerolt régi házak gerendáit élelmes emberek megvá-
sárolják, szobrokat faragnak belőlük, esetleg el is ássák (darab időre, mondaná Krúdy 
úr), így hát a fa régi, de a faragás mai. Az árus csak zavartan mosolygott. Nagyot hibáz-
tam. Fölöslegesen arcvesztésre kárhoztattam egy embert, és ezáltal én is arcvesztést 
szenvedtem. Nem kellett volna.96 

94 Mu Guiying guashuai 
95 Mei Lanfang  (1894–1961).
96 Erről jut eszembe, hogy egy magyar vállalkozó invitálásának eleget téve részt vettem egy magyar-kínai ve-
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A sanghaji óváros felújított kereskedelmi negyedében, a Városvédő Isten templomá-
nak közelében történt (ahol a Lin Yutang-féle állatpiac volt). Egy magyar kormánytag-
gal nézelődtünk a hullámzó tömegben, a fekete lakkfestéktől, aranyos írásjegyektől csil-
logó portálok között. A vendég egy régiségbolt kirakatában meglátott egy faragványt és 
elhatározta, hogy megvásárolja. Szép darab volt, borsos áron. Szóltam, hogy ne fizes-
sen, mert alkudni fogok. A tulajdonos hölgynek megajánlottam a vételár negyedét, ami-
től kissé elhűlt. Amikor az induló ár hatvan százaléka körül tartottunk, a hölgy határo-
zott és meggyőző hangon így szólt: nézze, én épp ennyiért jutottam hozzá, mégis oda-
adom, bár így nem nyerek rajta semmit, de hát végül is egy magyar miniszterről van szó 
(nem tőlem tudta). A történet mottója ez is lehetne: két kóbor magyar a figyelem közép-
pontjában egy huszonötmilliós megalopoliszban. 

Nem hallgathatok el egy kantoni történetet, mely nem velem esett meg, hanem egy 
magyar kereskedelmi utazóval. Az illető Kanton egyik vásárló negyedében megpillan-
tott egy árust, aki földre terített zsákvásznon, csavarhúzó és villáskulcs társaságában, 
egy makk alsót árult. Gondoljuk végig, hány véletlennek kellett volna szerencsésen 
összejátszania ahhoz, hogy ez a jóember eladhassa a makk alsóját. (Kell egy vevő, aki 
magyar kártyával játszik és akinek épp a makk hetes hiányzik a paklijából. Az illetőnek 
épp akkor és ott kell elhaladnia és meg is kell pillantania az árut. Ha mindez együtt van, 
akkor a szóban forgó makk alsó méretének és hátlapi mintázatának meg kell egyeznie 
a hiányos pakliéval.) Egyszer megkérek egy matematikust, hogy ez ügyben végezzen 
valószínűség-számítást. Bár a történetért nem vállalhatok felelősséget, mégis tovább-
adom, hátha másnak is tetszik. Egyébként Kínában bármi lehetséges, meg annak az 
ellenkezője is. A piac sem kivétel. 

Ami az én első kantoni piaci tapasztalatomat illeti, az a nyelvi sokk volt. Sem a pia-
con, sem másutt egy szót sem értettem abból, amit körülöttem beszéltek. Ma annyiban 
más a helyzet, hogy az iskolai oktatás eredményeként a kantoniak is képesek köznyel-
ven kommunikálni, igaz, szörnyű akcentussal. Egymás között azonban továbbra is saját 
dialektusukat használják, de legalább megértik, ha az ember kérdezi őket. 

Hasonló nyelvi trauma ért Hongkongban is, ahol szintén a kantoni nyelvjárást beszé-
lik. Egy üzleti negyedben a bolt előtt üldögélő idős hölgy kérdésemre tört köznyelven 
kb. ezt válaszolta: nem ércsük mink esztet, kedveském.

Az észak-kínai piacok áruválasztéka nem versenyezhet a dél-kínai piacokéval, ahol 
zsibog a Dél sokszínűsége. Kínálnak mindenféle húst (Kantonban macskát, kutyát és 
kígyót is), friss és szárított halakat, déligyümölcsöket és zöldségeket (soknak nincs 
magyar neve) és ezen kívül még mindent. Szecsuanban volt alkalmam megtapasztalni, 
hogy a piaci (és más) vendéglőkben tálalt ételek túlnyomó többsége olyan erős, hogy 
az embernek evés közben szinte lángot vet a haja. A szecsuani piacokra bambuszpipáim 
emlékeztetnek. Kantonban inkább a lágyabb, édeskés ízek dominálnak. Aki ott jár, ne 
hagyja ki a „tigris és sárkány harca” nevű levest. A sárkány a kígyó, a tigris a macska. 

Kínai vidéki búcsúban járva igazán mulatságos látvány volt, amikor az orvosok sorba 
állított asztalai előtt ülő páciensek a nyelvüket nyújtogatták. Az igazsághoz tartozik, 
hogy mindkét csuklópulzusom gondos kitapintása, nyelvem és arcom alapos megszem-
lélése után az orvos pontos diagnózist adott általános egészségi állapotomról.

Sok magyar filatelista nem adná egy vak lóért, ha bóklászhatna a hatalmas Sanghaji 
Bélyegbörzén. Itt minden bélyeg megvásárolható, a kínai „kulturális forradalom” idején 
megjelentek is, s talán még azok is, amelyeket soha, sehol nem adtak ki.

Különös hangulat fogadott a lhaszai Dzsokhang kolostor körüli piacon, vagy inkább 
szabadtéri bazárnegyedben, mely a kolostort övező rituális útvonalra települt. Ezen a 
piacon is majdnem mindent árulnak: élelmiszert, ruházatot, napi használati eszközö-
ket, ékszert és kegytárgyakat, közöttük áldozati mécseshez való jakvajat, hatákat97 és 
imamalmokat. Az árusok egy része han-kínai, akiknek többsége – mint mondták – nem 
állandó lhaszai lakos, csak a kedvezőbb éghajlatú hónapokra utazik a tibeti fővárosba, s 
a hideg beálltával hazatér. (A han-kínaiak egyébként nem nagyon bírják Tibet tengerszint 
feletti magasságát, bár Lhasza még hagyján, csak 3650 méter magasan fekszik.) A vevők 
szinte kizárólag tibetiek, akik végigjárván a kolostor körüli zarándokutat, vásárolnak is. 

Hatával akkorra már többször megajándékoztak, így inkább megalkudtam egy taka-
ros imamalomra, amit szorgalmasan forgattam, csakúgy, mint később a kolostor szin-
te gépezetnek ható, robusztus imahengereit. Ahány fordulat, a jámbor hívő annyiszor 

gyes vállalat igazgatótanácsának tiencsini ülésén. A hölgy azzal kezdte: egyáltalán nem vagyok megeléged-
ve magukkal. Nem csodálkoztam, hogy a vállalatot a kínai társtulajdonosok később csődbe vitték. 

  97 Hata: könnyű selyemből készült, hosszúkás, sálszerű üdvözlési ajándék, melyet tibetiek (és mongolok) a 
vendégnek adnak át, és – tiszteletük jeléül – buddhák és szentek szobraira is elhelyeznek.
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mondja el a malomba rejtett imákat, leggyakrabban a szanszkrit Óm Mani Padme Hum 
fohászt98. (Vigyázat! A forgatás akkor áldásos, ha iránya megegyezik az óramutató járá-
sával.) Ez a legkevesebb, amit az ember Tibetben megtehet lelki üdvéért, karmájának99 
javításáért, hogy halála után szerencsésen reinkarnálódjon, esetleg a Tusita paradicsom-
ban100, sőt, az újjászületések láncolatát megszakítva, élete végén a Nirvánában lobban-
jon el. A malomforgatás még mindig kényelmesebb, mint a kolostor kövezetén száz-
nyolc teljes leborulást végezni, vagyis álló helyzetből hasra feküdni és a kezeket a fej elé 
kiterjeszteni, miközben a lábak a boka fölött szorosan össze vannak kötve. A számtalan 
leborulás révén a tibeti hívő nemcsak karmatikus érdemeket szerez, hanem – welnessről 
mit sem tudva – gyakorolja az egészséges életmódot is.101 

Most hagyjuk ezt a tárgyat (mondaná messire Marco Polo), és hadd beszéljek Saigon 
kínai negyedéről. Saigonban, a mai Ho Chi Minh Városban akkor jártam, amikor a viet-
nami-kínai viszony épp feszült volt. Hanoiból két kísérő társaságában érkeztem, akik 
– mielőtt üzleti ügyeik után néztek – azzal igazítottak el, hogy menjek bárhova, csak a 
kínai negyedbe ne, mert az nagyon veszélyes. Első utam természetesen oda vezetett. Ez 
a városrész nem annyira lakókörzet, mint inkább bevásárló- és szolgáltató negyed, tele 
szorosan összeépített házakkal, melyekben a földszint a bolt, az emelet a lakás. Attól 
fogva, hogy az első utcába beléptem és megszólítottam a tulajdonost, szinte kézről, 
kézre adtak. Buddhista ünnep lévén megmutatták feldíszített templomukat is. De nem 
ereszkedem mélyebben e tárgyba (mondaná a haza bölcse).

A kínai piacokról szólva nem feledkezhetem meg a budapesti kínai piacokról sem. A 
legnagyobb eredetileg a józsefvárosi piac volt, melyet a nálunk élő kínaiak „Négy tig-
ris piac”102 néven emlegetnek. De ma már ez nem kínai, sokkal inkább vietnami piac. 
Mára a kínai árusok többsége két csarnokba tömörült. A kínai piacok és boltok egyfe-
lől hasznosak, mert szociális funkciót töltenek be, a magyarok számottevő része ugyan-
is olyan szegény, hogy csak e piacok, boltok árait képes megfizetni. Másfelől dezinfor-
málnak, mert sok magyar, tévesen, az itt vásárolt olcsó, ámde gyengébb minőségű áru-
cikkek alapján ítéli meg a nemzetközi élvonalba emelkedő Kína termelési kultúráját. 

Piac és pláza, hagyomány és modernizáció
A modern kínai polgárság csak a XIX. század végén, a XX. század elején jelent meg, 

terhelve a komprádorsággal, a bürokratikus összefonódással. 1949 után az állam felvá-
sárolta (nem elkobozta!) tulajdonukat. Az 1949–1979 közötti időszak nem a polgároso-
dás kora volt. Kínának most kell bepótolnia azt, ami Európában már a középkori piacok 
idején elkezdődött és ma is tart. 

A piackultúra a civilizáció, a hagyomány része. Az első ópiumháborútól103 Kínára 
zúduló nyugati hatás, különösen a reform- és nyitási politika évtizedeiben kialaku-
ló piacgazdaság és a veszternizáció radikálisan átformálta a kínai piacok világát. 
Megjelentek a nagy külföldi kereskedelmi láncok, az országot ellepték a plázák104 
és a szupermarketek105. A nagyvárosokban, Pekingben, Csungkingban (33 millió), 
Sanghajban és másutt megszámlálhatatlan ezeknek az új kereskedelmi létesítmények-
nek a száma, méretük többszöröse a nálunk megtelepedetteknek. Beton, üveg, műanyag, 
műlevegő, műfény, műhangulat, egyszóval: plázafíling106. A vásárlóerőt a középosztály, 
az új nemzeti buruzsoázia és a multimilliárdosok jelentik (az egy milliárd négyszáz mil-
liós lakosságnak talán 10–12%-a). 

  98 E mantrának számos megfejtése van, közülük a legelterjedtebb: Drágakő a Lótuszban. A hat szótagra bon-
tott tibeti nyelvű változatnak üdvös hatásai: az OM megóv a büszkeségtől, a MA a szórakozási vágytól, a 
NI a szenvedéstől, a PE a butaságtól, a ME a birtoklás vágyától, a HUNG a gyűlölettől. Nálunk sem ártana 
recitálni ezt a mantrát. 

  99 Karma (szanszkrit), itt: a cselekedetek, a szavak és a gondolatok összessége. A karma minősége határozza 
meg következő létformánkat, végső soron a Nirvánában való ellobbanás esélyét. 

100 Akik a Tusita paradicsomban születnek újjá, azok a Nirvánába jutás biztos várományosai. Ugyanitt tartóz-
kodnak az eljövendő Buddhák. 

101 Hasonló módon leboruló híveket mongol kolostorban is láttam. Ott is a tibeti buddhizmus terjedt el.
102 Sihu Shichang 
103 1840–1842. A két ópiumháború következményeként kényszeríttették a gyarmatosítók Kínát a nemzetközi 

kábítószer-kereskedelem legalizálására, egyenlőtlen szerződések aláírására, melyek félgyarmati sorba süly-
lyesztették ezt az ősi birodalmat. 

104 A pláza kínai megfelelője, a guangchang , mely a pláza szó ’településen található tér’ jelentésének tü-
körfordítása. 

105 A szupermarket fogalmára is egy tükörszó keletkezett, a chaoshi , első tagjának jelentése ’meghalad’, 
a második ’piacot’ jelent.

106 E szó használata is bizonyítja, hogy a szerző lépést tart „rohanó világunk felgyorsult fejlődésével”.
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Saját környezetünkben tapasztalhatjuk, hogy a pláza-generációnak vajmi kevés kell a 
boldogsághoz: egy szűk farmernadrág, mely belenövés révén válik igazán feszessé, egy 
rövid női kabát, amiből kilátszik a has és a derék; egy fülbe dugható zajszerkezet; és a 
csodák csodája: az olykor gazdájánál is okosabb, „okos” mobiltelefon, melynek önfeledt 
nyomogatása nem csak a társas érintkezéstől, hanem a gondolkodástól is megóvja hasz-
nálóját. A mobiltelefon már a kínai kezekhez is hozzánőtt. A bennszülöttekre jellemző 
tetoválást és pirszinget a kínai plázákban alig láttam. Láttam viszont könyváruházakat, 
tele álló és földön ülő, olvasó fiatalokkal. Vajon meddig még?

Egyelőre kiszámíthatatlan, hogy a kínai és a nyugati kereskedelmi kultúra vérkeve-
redéséből milyen utód születik: életerős félvér, vagy kevert vérű korcs. De az látszik, 
hogy az új fogyasztási szokások merőben új magatartásformákat termelnek ki az ere-
dendően takarékos kínai társadalomban; szélesítik a szegények és a gazdagok, a falu és 
a város, valamint a generációk közötti megosztottságot, újabb összetevőt visznek be a 
modernitás és a hagyomány letisztulatlan kavargásába. 
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