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IHARA SZAIKAKU

Evilági hívságok
– Részletek –

Könnyebb tavasszal piros juharlevelet találni, mint újévre 
langusztát vásárolni

Régi idők óta újévkor1 az emberek Hórai hegyet2 készítenek a házaikban, melyet 
fenyőágakkal, páfránnyal díszítenek fel. Elkomorul azonban a hangulatuk, ha e zöld 
háttér előtt nem vöröslik a languszta. Igaz, gyakran a languszta nagyon drága, és ilyen-
kor a szegény családok és a szerény tartalékokkal rendelkező házak enélkül ünneplik 
meg az újévet. 

Néhány éve például alig termett narancs, darabját négy-öt funért3 adták, emiatt az 
emberek keserű narancsot vettek, de még ennek az árát is igencsak magasnak tartották. 
A keserű narancs színe és alakja legalább hasonlít a narancséra. Ha viszont a langusz-
tát garnélarákkal pótoljuk, az körülbelül olyan, mintha egy idegen ember használt ruhá-
ját húznánk magunkra. A szegényeknek azonban nincs más választásuk! A gazdagokkal 
viszont egészen más a helyzet. Még a szél is másképp fújja a házukat! Közönséges toló-
ajtó nem véd meg attól az esőtől, melyet az északi szél hoz; a falakat deszkákkal borít-
ják, melyeket ragacsos gyantával, bambusszal, szalmával tesznek ellenállóbbá, és ez 
egyáltalán nem számít fényűzésnek. 

Az emberek számára nincs nagyobb öröm, mint úgy öltözködni, úgy enni és élni, 
ahogy a legjobb körülmények megengedik. De ehhez okosan kell gazdálkodni! Nem 
lesz sikere az ifjú gazdának, ha változtat azokon a szokásokon, melyeket a családja nem-
zedékről nemzedékre követett, azon a renden, amelyet az apja betartott. Bármilyen éles 
eszű az új nemzedék, lépten-nyomon azt látja az ember, hogy az év végére az ifjú gazda 
épp csak eltengődik, mert az elszámolásába itt is, ott is hiba csúszott! 

Mielőtt beköszönt az újév, Oszaka zsibvásárrá változik: az égvilágon mindent meg 
lehet itt venni, amit elképzel az ember. Már hatvan éve a boltosok csak azt panaszol-
ják, hogy ímmel-ámmal megy az üzlet, az üzletekben azonban mégsem hever ott az áru. 
Vegyük például az őrlőmozsarat. Azt hinné az ember, hogy ezt csak egyszer kell meg-
venni és kitart száz évig, még a gyerekek meg az unokák is tudják használni, és mégis, 
napról napra, évről évre készítik az új őrlőmozsarakat. Az már biztos, az összeset grá-
nitból csinálják. Meg aztán a sok apró holmi, az ötödik hónapban a papírból készült 
sisak a fiúünnepre, az újév megünnepléséhez szükséges kellékek, melyeket két-három 
napig használnak mindössze… No meg a szertartási legyezők, a templom ajándékai a 
híveik számára. A hívők még ki se nyitják a dobozukat, és máris a szemétbe hajigál-
ják úgy, ahogy van. Az egész csak kidobott pénz, az emberek tudomást se vesznek róla. 
Nagyzolásban és fényűzésben Oszaka alig marad el Edótól, itt is nagylábon élnek! Ha 
már languszta nélkül nem lehet feldíszíteni a Hórai hegyet, akkor megveszi mindenki, 
még ha ezer kanba is kerül. Ezért aztán az újév előtti napokban szétkapkodják a langusz-
tát az összes halüzletből, és ezután olyan nehéz beszerezni, mintha valami tengerentú-
li csoda volna. Az utolsó napon pedig még egy árva langusztabajszot sem lehet találni! 
Erre mindenki nekiáll langusztát keresni. Százszor könnyebb ilyenkor őszi piros törpe-
juhar levelet találni, mint ezt! Az emberek telekiabálják az egész tengerpartot, az öblök 
közelében álló szegény halászkunyhókba is beüvöltik, hogy „Langusztát veszek!” 

Egy Era nevű halkereskedő üzletében maradt még egy darab languszta, mire meg-
kezdődik az alkudozás. Először egy monme öt funért akarják megvenni, mire akadnak 
olyanok, akik négy monme nyolc funt is megadnának érte, és persze az eladó ilyenkor 
nem tiltakozik, mert hát kevés a languszta. A szolgálók meg nem mernek engedély nél-
kül ekkora összeget kifizetni érte, hazarohannak nagy sietve, s mikor a gazdájuk meg-
tudja, hogy a halkereskedő ilyen borsos árat kér, tüstént dühbe gurul:

1 Az író a holdújévre gondol, amely minden évben más időpontban van.
2 A japán legenda szerint a tengerben áll a Hórai hegy, a halhatatlanság hegye, s azon áll a gazdagság fája.
3 Ihara Szaikaku korában, az Edo-korban (1600–1867) a japán aprópénzeknek számos változata volt forga-

lomban. A legkevesebbet a rézpénz érte. Ennél nagyobb volt a rin, ennek tízszerese a fun, majd ennek tízsze-
rese a monme, a kan pedig ezer monmét ért. A mon és a bu lyukas pénzérmék voltak, ez a lyuk pedig négy-
zet alakú volt.
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– Egész életemben arra törekedtem, hogy soha ne kelljen háromszoros árat kifizet-
nem! Mindig készpénzt adtam és mindig a legjobb időben, amikor a legalacsonyabbak 
az árak: a tüzelőt a hatodik hónapban, a gyapotot a nyolcadikban, a rizst a szakéfőzés 
előtt, a fehér vásznat pedig mielőtt beköszönt a halottak ünnepe. Igaz, hogy amikor az 
apám meghalt, túlfizettem a koporsókészítőt, de azóta is rettenetesen bánom! Vajon 
miért kell feltétlenül languszta az újévre? Nem lenne jobb megvárni, mikor már több 
van belőle és egy languszta csak három monméba kerül? Akkor kettőt is meg lehet kapni 
ebből a pénzből, és behozza az ember, amit elmulasztott! Egyáltalán nem fogom szé-
gyellni, ha nem látogat meg az idén az újévi Szerencseisten, aki mindig valami lehetet-
len követeléssel áll elő. De higgyétek el, még akkor is hallatlanul drága volna a langusz-
ta, ha tízszer olcsóbban adnák! 

A gazdasszony meg a fiúk vitatkozni kezdenek a gazdával:
– Ugyan már! Mit fognak gondolni rólunk az emberek?! Ma jön el a sógor hozzánk 

először újévet köszönteni! Eridj, oszt vedd meg, kerül, amibe kerül! 
Elküldik megint a szolgát a halüzletbe, de azóta már megvette a langusztát a nagybani 

kereskedés ifjú segédje az Imabasi utcából. Öt monme és nyolc bu volt az ára!
– Nincsen ünnep languszta nélkül! Ilyenkor nem garasoskodik az ember! – magya-

rázta, azzal leperkálta a kívánt összeget, amit még meg is toldott húsz rézpénzzel. Fogta 
a csomagját és távozott. 

A szolga pedig sokáig járta az utcákat, benézett az összes halüzletbe, de minden 
hiába! Mikor már végigcaplatta az utcákat, rádöbbent, hogy milyen nagy város is ez az 
Oszaka. Hazatérve beszámolt mindenről a gazdáéknak. Erre dühbe gurult a gazdasz-
szony, a gazda meg fogta a hasát a nevetéstől:

– Nehogy elhidd, amit ez a nagybani segéd mond, biztos a tönk szélén áll, és az iste-
nekhez akar könyörögni, különben miért is adott volna ennyit a langusztáért! Azok meg, 
akik olyan könnyelműen kölcsönt adtak neki, olyan rosszat fognak álmodni, hogy csak 
na! Ha pedig még mindig azt állítjátok, hogy languszta nélkül nem lehet Hórai hegyet 
csinálni, akkor erre olyan remek ötletem van, hogy még az ünnep után sem kell kidob-
nunk a langusztát!

Azzal rendelést küld egy iparosnak, hogy készítsen egy gyönyörűséges langusztát 
vörös selyemből és kartonból, ami nem kerül többe két monme öt bunál. 

– Ahogy elmúlik az ünnep, jót fognak játszani vele a gyerekek. Ez aztán a fifikás ész-
járás! Na, mit szóltok hozzá, a mi langusztánk négy monme nyolc bu helyett csak két 
monme öt buba fog kerülni, és ráadásul később még használni is lehet – dicsekszik büsz-
kén a gazda, és mindenki egyetért a bölcs eszmefuttatással.

– Nem akárkinek adatik ekkora éleselméjűség! Nem véletlenül sikerült a mi gazdánk-
nak ilyen szép vagyonra szert tennie! 

Ebben a percben belép a főépületbe a gazda édesanyja. Van neki külön háza, maga 
vezeti a háztartását. Már kilencvenkét éves is elmúlt, de jól lát, és olyan egyenes derék-
kal jár, akár egy fiatal.

– Hallom, hogy azon vitatkoztok, milyen drága mostanság a languszta – kezd a mon-
dókájába. – Hát bizony, gyerekek, elég nagy meggondolatlanság volt, hogy már koráb-
ban nem gondoltatok a langusztára! Ugyan-ugyan, hogy szabad így háztartást vezetni! 
Jegyezzétek meg, amit mondok: a languszta mindig drága azokban az években, amikor 
a tavasz kezdete megelőzi az újévet. Tudjátok, hogy Isze4 az istenek országa, és ezért 
nemcsak az ottani szentélyekben, nemcsak a papok házaiban, hanem az összes város-
ban és az összes faluban fejet hajtanak a japán istenségek előtt. Így aztán nem meglepő, 
hogy elképzelhetetlenül sok langusztára van szükség ilyenkor. Az a rengeteg languszta, 
amit minden évben Kiotóba és Oszakába visznek, csupán az isteneknek felajánlott áldo-
zatok maradéka. Előre gondoltam már erre, ezért a hónap közepén vásároltam két lan-
gusztát bajusz nélkül, négy rézpénz volt darabja.

Amint ezt meghallják, mind tapsikolni kezdenek örömükben:
– Hogy tobzódik a javakban a mi idős úrasszonyunk! Két langusztát vesz, pedig elég 

lenne neki egy is. 
– Én aztán soha nem teszek olyat, aminek nincs értelme – mondja a magáét az idős 

hölgy. – Amikor az emberek eljönnek hozzám újévet köszönteni, mindig hoznak nekem 
öt csokor bojtorjánt5, de van, amikor csak hármat, ha elég húsos a levele. Viszonoznom 
kell ezt az ajándékot, ezért azt gondoltam, hogy adok nekik egy langusztát, így aztán 
az egy monmét érő bojtorjánra csak négy mont kell ráfizetnem. De szerencsétek van! 
Eddig nem jött hozzám még senki újévet köszönteni. Persze, mi rokonok vagyunk, de az 

4 A legnevezetesebb japán sintó szentély Iszében található.
5 A japánok a bojtorjánból főzeléket készítenek.
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elszámolásokat egymás között is illő pontossággal kell végezni! Ha szükségetek van lan-
gusztára, akkor hozzatok nekem öt csokor bojtorjánt. Másra nem vagyok hajlandó cse-
rélni! És nehogy azt gondoljátok, hogy languszta nélkül meg lehet úszni az ünnepet! Jól 
jegyezzétek meg: nem a fukarság szól belőlem, de minden ünnepnél jól fel kell becsül-
ni, hogy mennyibe kerül az ajándék, amit kapsz, és körülbelül látszatra ugyanolyan, de 
a valóságban olcsóbb árban viszonozni, így legalább van rajta valami haszon is. Minden 
évben, amikor a paptól ajándékba kapok egy dobozkában egy papírból készült amu-
lettet, egy köteg szárított tonhalat, egy doboz fehér arcfestéket, egy naptárat és öt cso-
kor zöld algát, mindig kiszámítom, mi mennyibe kerül, és mindig két monme nyolc bu 
lesz az eredmény. Ilyenkor három monmét adományozok a szentélynek. Vagyis hát két 
buval fizetek többet, hiszen az iszei papot mégsem hagyhatom hátrányos helyzetben! És 
bizony így csinálom már vagy három évtizede! Amióta lemondtam a javatokra a gaz-
dálkodásról, ti minden évben egy egész ezüstpénzt adományoztok a szentélynek. Lehet, 
hogy nem vagyok elég istenfélő, de ezt nem tartom helyesnek! Egész biztos, hogy a 
Daidzsingu-szentély istennője sem értene egyet ekkora pazarlással! Itt van a bizonyí-
ték, figyeljetek ide, az iszei szentély külön pénzérmét veretett az adakozóknak, amely-
nek galambszem lett a neve. És ez a galambszem mindössze hatszáz monnak felel csak 
meg! Ugye belátjátok, hogy maguk az istenek is azt akarják, hogy a hívők, akik eljön-
nek a szentélyhez, ne költsék a pénzüket feleslegesen. 

Hát így van ez! A mi világunkban csak úgy virul a kapzsiság! Isze százhúsz szenté-
lyében az összes istenség közül a legtöbb adományt Ebiszu6 és Daikoku7 kapja. A szen-
télyekben a verebek8 állandóan azt csiripelik, hogy „Taga a hosszú élet istene, Szumijosi 
a hajósok védelmezője, Izumo a sorsok egyesítője, Kagami no Mija a szűzlányok arcá-
nak szépségére vigyáz, Szanno huszonegy ifjú istenségnek parancsolgat, Inari9 a tönk-
remenéstől oltalmaz, nem hagyja, hogy a vagyon kicsússzon a kezünk közül, mint a 
róka farka”. 

A zarándokok busás adományokkal ajándékozzák meg ezeket az isteneket, mert oltal-
mat várnak tőlük. A többi istenről általában megfeledkeznek. Így aztán mostanság még 
az isteneknek sem könnyű pénzt keresni! Mit szóljanak akkor az emberek?! 

Óriási mennyiségre van szükség az újévköszöntő amulettekből, melyekkel a hívőket 
ajándékozzák meg Isze papjai, ezeket egy kalligráfus írja le egy meghatározott össze-
gért. Egy rézpénzt fizetnek neki darabjáért. Egy egész évbe is beletelik, míg elkészül-
nek, mert ezek írásához különleges erőfeszítésre van szükség. A kalligráfus egy nap 
alatt kétszáz rézpénznél többet nem képes megkeresni! Az újévi köszöntő pedig így 
szól: „Szálljon örök nyugalom, béke és virágzás népünkre, melyet az istenek óvnak!” 
Segítsen a kalligráfuson is, hogy legalább az ennivalójára valót megkeresse.

Esti árverés az újévet megelőző napon
Évről évre csak panaszkodik mindenki, hogy egyre kevesebbet vásárolnak az embe-

rek, no meg az élet is mind többe kerül. Ha azonban valamelyik kereskedő leengedi egy 
tíz monmés árucikk árát kilenc monme nyolc bu értékűre, a vásárlók azon nyomban 
szétkapkodják. De ha mondjuk, valaki azt veszi a fejébe, hogy egy áruért kilenc monme 
nyolc bu helyett kerek tíz monmét kér, akkor a pultokon rögtön megjelenik ugyanaz az 
áru, de már kétezer kanme az ára. A nagyvárosokban a kereskedés igencsak nagyvonalú-
an zajlik! Furfang nélkül nem vásárolhat, haszon nélkül nem adhat el semmit az ember! 

Aki azt mondja, hogy a világon a pénz nem cserél gazdát, az nem is látta, hogyan 
élnek a gazdag emberek. Ha van valami, amiből igazán jut felesleg, akkor az a pénz! 
Az elmúlt harminc évben látványosan meggazdagodtak nálunk az emberek. A szalmate-
tős házak helyett ma már az épületeket mindenütt fából készült tetőzet védi. Most cse-
repek fedik Fuva őrállomásnál még azt a kunyhót is, melynek tetőjén keresztül besüt a 

6 A sintó vallás hét szerencseistene közül az egyik. A hét szerencseistent egy csónakban evezve ábrázolják, 
közülük hat férfi és csupán egy nő van. Ebiszu isten Izanagi és Izanami istenpár, a japán szigetvilág megte-
remtőinek harmadik fia. A 17. századtól a halászok és a kereskedők istenének tartják. Egyik kezében hallal, 
másikban horgászbottal szokták ábrázolni.

7 A sintó vallás hét szerencseistene közül az egyik, mint Ebiszu isten. Daikoku a gazdagság istene, általában 
úgy ábrázolják, hogy két lába alatt egy-egy zsák rizs, vállán pénzes zsákot hord, jobb kezében pedig szeren-
csekalapácsot tart.

8 Szentélyi verebeknek nevezték Szaikaku korában azokat a papokat, akik a zarándokokat kísérték szentély-
ről szentélyre. 

9 A termés istene, a 17. századtól a kereskedelem védője is. Inari istenség jobb és bal oldalán két róka üldögél, 
a két állat közvetítő szerepet játszik az isten és az emberek között. 
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holdsugár – ahogy valamikor a költő is megénekelte10 –, s kívülről fehér festék borít-
ja. Egy kis lerakat van benne, a kertben pedig egy magtár áll. A tolóajtót nem aranypor 
vagy ezüstpor fedi, ahogy régen, a mi századunkban ez már nem divat, hanem vékony 
arany- és ezüstszínű festékréteg borítja, melyet tusfestmény díszít, pontosan úgy, ahogy 
a fővárosban szokás. 

Az egyik régi könyv szerint a Nada tengerparton élő asszonyok, akik sólepárlással 
foglalkoznak, régebben egyáltalán nem viseltek a hajukban egyszerű, saját készítésű 
fésűt. Manapság azonban ezek a tengerparti nők bizony nagy gondot fordítanak az öltö-
zékükre, a fővárosi divatot követik. Tudják, hogy ma már nem hordanak fenyőágas bor-
dűr mintázatot, s a legutolsó divat szerint bambuszleveles minta díszíti ruhájukat, mely-
nek a felső részén, a vállnál a „felkelő Nap” írásjegyeit szőtték az anyagba. Míg Kiotó 
és Oszaka környékének lakói kimonóikat apró mintás páfránnyal és császárfa levelekkel 
díszítik, a falvakban is olyan pompában járkálnak, ahogy a fővárosi divat megkívánja. 
Némelyikük a kimonója vállára a „kakukk” írásjegyét hímezteti, egy másik hölgy vörös 
falevél és szőlőfürt mintás ruhában ékeskedik. Elbűvölőek ezek az öltözékek, újszerű-
ségük elkápráztató! Ha az embernek van pénze, éljen bárhol is a világon, mindent meg-
engedhet magának.

Sohase jó a szegénység, és különösen az ünnepek idején! Bizony nehéz betartani az 
újév megünneplésének szabályait, ha nem párosul a szándék a megfelelő mennyiségű 
pénzzel. Hiába, ha üres a polcod, minek is keresel rajta bármit, egy fityinget sem találsz! 
Éppen ezért egész évben mértékkel kell élni mindenkinek. Ha naponta csak egy rész-
pénzt spórol meg a dohányon, akkor egy év alatt háromszázhatvan rézpénzt gyűjt össze, 
tíz év alatt pedig három kanme hatszáz mont. Még a teán, a tüzelőn, a miszón11 és a són 
is lehet spórolni, s akkor még az olyan szegény ember is, mint a templom egere, egy 
év leforgása alatt harminchat monmét is összegyűjthet, tíz év alatt pedig háromszázhat-
van monmét. Ha harminc esztendőn keresztül gyűjtöget, akkor kamattal együtt nyolc 
ezüst kanme lesz a jutalma, s már egy kis vagyonra is szert tesz. Ésszel kell tehát gaz-
dálkodni és mindenen meg kell próbálni spórolni. És ami a legfontosabb: nem szabad 
inni, mert már a régi öregek is megmondták, hogy minden pohár szakéval csak a sze-
génység szökken virágba. 

Úgy beszélik, hogy egy kovács, aki negyvenöt éven át még a koldusnál is szegényebb 
volt, naponta háromszor is elment az italboltba, ahol nyolc rézpénzért vett magának sza-
két, abból még egy üvegbe is töltött, és elvitte Inari istenhez, a kovácsok védőszentjé-
hez. Ha napjában két és fél gó12 szakét megivott, az huszonnégy rézpénzébe került, ha 
viszont negyvenöt év leforgása alatt negyven koku13 öt to14 szaké csurgott le a torkán, az 
pedig már komoly vagyon ám: négy kanme nyolcszázhatvan monne ezüstpénz. Időnként 
figyelmeztették a szomszédai: 

„Aki az ivást hajszolja, annak nem marad lóvéja!” 
Mire úgy válaszolt, mint aki mindenkinél jobban tudja, hogy kell gazdálkodni:
„Ha valaki az italt ki nem állja, nem biztos, hogy tele a magtára!”
És ott folytatta az ivást, ahol abbahagyta.
Az óév utolsó napján ez a kovács szomorúan készülődött az újév megünneplésére. 

Még a Hórai hegyet is feldíszítette, amikor rádöbbent, hogy nem maradt pénze szakéra. 
Bánatosan így szólt a feleségéhez:

– Negyvenöt esztendeje nap mint nap megiszom a magamét, és látod, újévre nem 
maradt egy korty italom se. Még az ünnepnek se tudok örülni! 

Meghányta-vetette a dolgot a férj és a feleség, mit is csináljanak. Még zálogba adni-
uk sem volt mit. Aztán hirtelen eszükbe jutott a szalmakalapjuk, amely megóvta őket a 
perzselő nyári nap melegétől. Olyan volt ez a kalap, mintha vadonatúj volna, még csak 
meg sem fakult.

– Megvan hát a megoldás! – így örvendezett a kovács. – A nyár még messze, a java-
ink pedig azért vannak, hogy kihúzzanak a csávából. Mást nem csinálhatok, mint hogy 
eladom a szalmakalapot!

Így aztán a kovács elindult az esti árverésre, ahol minden évben kalapács alá kerül-
nek a használt holmik. Éppen akkor ért ki a piacra, mikor az adok-veszek a csúcspont-
ra hágott. Egy pillantás is elég volt ahhoz, hogy megérthesse az ember: akik idejönnek, 
mind tele vannak adóssággal és nincs kihez fordulniuk segítségért. A kikiáltó kétségbe-

10 Az író itt Fudzsuvara Nobuzane (1176–1265) festő és költő versére utal.
11 Miszo – szójapaszta, a japán konyha fontos összetevője.
12 1 gó – 0,18 liter
13 1 koku – 180,391 liter
14 1 to – 18,039 liter
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esetten kalimpált a kezével, miközben a licitárakat óbégatta, minden vágya az volt, hogy 
mielőbb megkaparinthassa a tízszázalékos bizományi jutalékát. 

Az év utolsó napján az árverésre került holmik láttán csak arra lehetett gondolni, hogy 
tulajdonosaik keserves ínségtől szenvednek. Volt, aki egy tizenkét-tizenhárom éves kis-
lánynak való sárgászöld színű, vászonból készült bordűr mintás újévi rövidujjas kimonót 
hozott. Tulajdonképpen csinosnak és ünnepélyesnek látszott a kimonó, rendesen kitöm-
ték vattával, rózsaszín volt a bélése, az ujjakat divatos minta díszítette. 

– Egy kimonó! Ki kéri? – üvöltötte a kikiáltó. 
Valaki hat monme három bu öt rint adott érte. Lehetséges, hogy a korábbi tulajdo-

nos annak idején csak a béléséért többet fizetett! Ezután egy kis makrélát kiáltottak ki 
féláron, melyet a Tango tengerparton fogtak ki. Gyorsan akadt rá vevő, annál is inkább, 
mert csak két monme két bu öt ri volt az ára. Egy két tatamis szobára15 való szúnyog-
hálót sehogy sem sikerült eladni, bár az ára a licitálás során megugrott nyolc monméról 
huszonhárom monme öt bura. Valaki meg is jegyezte:

– Mi a csudának kellett ezt a szúnyoghálót elárverezni! Nem élhet olyan rosszul a 
gazdája, ha eddig nem hozta el ide és még az újévig is kihúzta. Hisz ez egy gazdag 
ember! 

Erre mindenki nevetésben tört ki. Aztán a kikiáltó egy tíz lapból álló tekercset vett 
a kezébe, a gyönyörű papíron díszes kalligráfia, melyet alul a művész neve és pecsétje 
díszített. Az árát sajnos egy buról csak ötre sikerült megemelni. 

– Hisz ez a tekercs egy remekmű! – óbégatta a kikiáltó. – Egy lapja három monménél 
nem ér kevesebbet!

– Lehet, hogy a papír megér három monmét – válaszolta hangosan valaki a tömegből. 
– Csak az a kár, hogy össze van firkálva az egész! Ugyan kinek kellenek ezek a kriksz-
krakszok! Még öt monmét is sajnálnék érte! És akit maga művésznek nevezett, nem 
több, mint egy senkiházi gatyatologató.

– Hát az meg mit jelent? – lepődött meg a kikiáltó.
– Azt, hogy ez a kalligráfus úgy húzkodja az ecsetjét, mint a gatyáját!
Mire hatalmas kacagásban tört ki a tömeg.
Alig csitult el a közös nevetés, amikor különös óvatossággal tíz nankingi porcelán 

tányért hoztak be, melyekre kiotói és oszakai híres prostituáltak leveleit festették. 
– Nahát! – zúgta a tömeg, közelebb tódultak, és mindannyian olvasni akarták a leve-

leket. 
Később kiderült, hogy csak az év utolsó hónapjában írták ezeket, nyoma se volt ben-

nük szerelmi fogadkozásoknak vagy heves vallomásoknak, pénzért rimánkodtak mind-
egyikben gyönyörű udvarias kifejezésekkel: „Őszinte tisztelettel fordulok Önhöz, elné-
zést, hogy az idejét rabolom, de legyen olyan kegyes segíteni…”

– Mindent, még a szerelmet is meg lehet pénzen vásárolni ezen a világon – szónokol-

15  Japánban a szobák méretét tatamival határozzák meg. 
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ta a kikiáltó. – Bizonyára a tányérok tulajdonosa nagy szoknyavadász lehetett, és min-
den egyes irományért egy ezüstpénzt szurkolt le. Így aztán ezek a mosogatóba hajított 
levélkék jóval értékesebbek, mint a tányérok! 

Erre újból kirobbant a nevetés. A tányérok után egy Fudó16 szobrocska hívta fel 
magára a nézősereg figyelmét, a szertartásokhoz szükséges kellékekkel együtt hozták 
be: egy vasbot, egy virágtartó, egy csengettyű, egy kard és egy áldozati tűz gyújtására 
használt oltár tartozott még a figurához.

– Micsoda istenség ez – kiáltotta valaki, – ha még arra sem képes, hogy megvéd-
je magát! 

Legvégül került sor a mi kovácsunk szalmakalapjára. Ez a tárgy igencsak meglep-
te a kikiáltót:

– Ennek a kalapnak a tulajdonosa igencsak szánalomra méltó! Biztos nem csak egy 
nyáron át akarta viselni! Nézzék csak, milyen gondosan van becsomagolva ezzel a 
különleges papírral. Hát akkor ki veszi meg ennek a zsugorinak a kalapját? 

Elsőre csupán három rézpénzt ajánlottak érte, végül azonban akadt valaki, aki meg-
adott ezért tizennégy rézpénzt. A kovács a következő szavakkal vette át az összeget:

– Esküszöm az istenekre, hogy harminchat rézpénzért vettem ezt a kalapot az ötödik 
hónapban, de csak egyetlen egyszer, a Majom napján17 viseltem.

Őszinte vallomása újból mosolyra fakasztotta a sokadalmat.
Egy ember az árverés végén huszonöt legyezőt vásárolt, hiszen újévkor sokszor szok-

tak legyezőt adni ajándékba, aztán vett még egy doboz dohányt is, s az egészért mind-
össze két monme hét but fizetett. Otthon kinyitotta a dobozt, és csodák csodája, három 
aranypénzt talált az alján. Váratlan szerencse érte!

Nagy a sürgés-forgás az edói piacon
A mennyek alatti birodalomban, a mi világunkban, ahol a béke és boldogság honol, 

minden kereskedőnek az a vágya, hogy egyszer eljusson Edóba.18 Itt aztán az összes táj-
egység kereskedőházát meg lehet találni! Az edói nagykereskedők minden áldott nap 
töméntelen mennyiségű árut hozatnak szárazon és vízen. Meg aztán bőségesen van itt 
arany is, ezüst is, és csak azt sajnálja az ember, akinek nincs elég esze hozzá, hogy meg-
kaparintson valamicskét ebből a nagy gazdagságból.

A tizenkettedik hónap tizenötödik napjától a Tóri negyed úgy megváltozik, ha vala-
ki idetéved, azt hiszi, hogy itt kincseket osztogatnak, mert annyian tódulnak ide. Az 

16  Fudó mjóó – a Vadzsrajána buddhizmusból ered, ott Acsala néven szerepel. A japán Singon szekta szerint 
ő az „elmozdíthatatlan”, az öt bölcsességkirály egyike, egy kardot és egy lasszót fog a kezében, rongyok-
ban ábrázolják, egyik foga felfele, míg a másik lefele néz, és egy copfja is van. A hegyi papok védőszentje. 

17  A majom a távol-keleti horoszkóp egyik jegye. Ezen a napon ellátogatnak a sintó szentélyekbe, és az utazók 
istenéhez, Szarudahikóhoz könyörögnek. 

18  1968 óta Edo a keleti főváros, azaz Tokió néven szerepel.
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emberek csak azokat a boltokat keresik fel, ahol az újévre lehet vásárolni valamit, a 
többi árura rá se hederítenek. Van itt minden, ami szem-szájnak ingere: különböző lab-
dajátékokhoz tartozó ütők, ezüstözött és aranyozott kalapácsok gyermekjátékok számá-
ra, és mennyi drága mihaszna holmi! Például egy kis íjat és a hozzá tartozó nyilakat két 
arany áráért már nemcsak az arisztokrata ivadékok vásárolják meg, manapság a városi 
polgárok is megengedhetik maguknak ezt a fényűzést. Az utca közepén nagy a sürgés-
forgás a vándorárusok pultjainál, patakokban folyik a rézpénz, csillog-villog, akár a hó, 
akár az ezüst. A Nihonbasi-hídnál, ahonnan pompás kilátás nyílik a csodálatos Fudzsi-
hegyre, megállás nélkül özönlik a tömeg, és olyan hatalmas a lárma, mintha százezer 
kocsi dübörögne. Mennyi halat hoznak fel minden hajnalban a Funa negyedbe, a hal-
piacra! Lehet, hogy ezeket a halakat nem fogják, hanem úgy termesztik, mint a zöld-
séget?! De hát az az igazság, hogy hazánkat mind a négy oldalról tenger veszi körül! 
A Kanda-negyedbe, a Szuda utcai zöldséges boltokba óriásretekkel felmálházott lovak 
érkeznek szakadatlan. Olyan sok az óriásretek, mintha az egész veteményes útra kelt 
volna! Hát még a kosarakban szállított piros csípős paprikák! Ha csak ránézel, máris 
Muszasi mezején, a Tacuta-hegy lábánál érzed magad az ősz összes pompája közepette. 
A Szetó és a Kódzsi utcában mintha az égből a földre zuhantak volna a felhők, úgy feke-
téllnek a pultok a sok vadlibától és vadkacsától! A Honcsó utcában meg a kiotói ruha-
anyagok pompázó színei villannak fel! A szamurájfeleségeknek készített anyagokon a 
kiotói öt szín ragyog és a négy évszak jelenetei díszlenek. Úgy gyönyörködhetsz ben-
nük, mint egy ifjú nőalak szépségében! A Tenmacsi-negyed utcáiban gyapottal keres-
kednek, és ez a gyapot olyan csodálatos, mint Josino hegyén a felkelő nap sugaraitól 
csillogó hó. Este pedig minden utcában kigyulladnak a fények, melyeket az üzletekben 
gyújtanak, s ettől ragyog minden utca. Az újév előtti este ezer aranyat is el lehet költe-
ni! A tabit19 és a bőrszandált csak az utolsó pillanatban szokták megvenni, még pirkadat 
előtt. Egyszer az történt, hogy egész Edóban nem maradt még egy pár tabi és egy pár 
bőrszandál sem! Anélkül meg semmire se megy az ember! Ilyen is csak Edóban, Japán 
legnépesebb városában történhet! Este egy pár bőrszandál még csak hét-nyolc bu volt, 
éjfél után egy monme és két-három bu lett az ára, hajnalban pedig már két monme öt 
but is megfizettek érte. De még ezt az árat is boldogan megadták volna az emberek, ha 
egyáltalán lehetett volna kapni!

Egy másik évben a halat vásárolták fel és aztán egy pár kis sügérért tizennyolc 
monmét is megkértek. Amikor pedig nem termett elég narancs, két aranyat is megadtak 
darabjáért! Mit gondolnak, mi történt? Még így is elkapkodták! Kiotóban és Oszakában 
egészen más a helyzet, az ottaniak még ünnep előtt sem hajlandók túlfizetni az árut. 
Nem hiába tartja a mondás, hogy az edóiak úgy élnek, akár a fejedelmek! Igaz, az utóbbi 
időben a kiotói és az oszakai kereskedők kezdik átvenni az edói szokásokat, és már nem 
nyúlnak reszketve minden rézpénz után. Még az aranypénzt sem mérik olyan nagy buz-

19  A tabi kemény talpú zokni, melyen a nagylábujj elkülönül a többi lábujjtól, hogy a szandálba be lehessen 
bújni.
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gósággal. Ha egy pénzérmének nincs meg a megfelelő súlya, megpróbálnak csendben 
túladni rajta. Minden örök körforgásban van ebben a mi világunkban, nincs értelme hát 
a pénzről fecsegni, akkor meg minek vacakoljon az ember holmi pénzérme súlya miatt?! 

Ha elsétálunk a tizenkettedik hónap tizenhetedik, tizennyolcadik napja körül azok-
nak a pénzszállítóknak a háza tájára, akik Edóból Kamigatába hordják oda-vissza a pén-
zeket, igazi ezüst- és aranyhegyek tárulnak a szemünk elé. Úgy csillognak-villognak, 
mintha mind vadonatúj volna! Aztán meg ugyanazt az utat hányszor, de hányszor bejár-
ják! Ha van, ami nem ismeri a pihenést, hát az a pénz! Mennyi pénz van széles e vilá-
gon! De még Edóban is élnek olyan emberek, akiknek egy fia arany nélkül kell az újévet 
megünnepelni. 

A szamurájoknál az a szokás, hogy az újév beköszönte előtt ajándékokkal lepik 
meg egymást. Ilyentájt gyakran küldöncök egész hadát lehet látni az utakon, akik siet-
ve viszik az ajándékokat, hogy még időben eljuttassák a megfelelő helyekre. A leg-
gyakrabban drága kardot, újévi díszes kimonót, egy hordó szakét, egy köteg halat, egy 
doboz gyertyát szoktak ajándékozni. Amikor az ajándékot vivők hosszú sorát nézi az 
ember, arra gondol, hogy ez az áldott ünnep talán nem ér véget soha az életben. Minden 
ház előtt ott pompáznak az újévi kapudíszek fenyőből és bambuszból. Elég egy pillan-
tást vetni rájuk, s máris magunk elé képzeljük, hogy ott állunk a Csitosze hegynél, az 
Ezeréves boldogság hegyénél, az örökzöld Tokuva-híd felett felkel a Nap, s bőkezűen 
szórja sugarait köröskörül. S ekkor köszönt ránk a felhőtlen Tavasz ünnepe. 

Vihar Judit fordítása
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BOŠKO IVKOV 

A piacozó poéta
Tegnap dél körül, miközben a Futaki úti piac tolongásában araszoltam, egyszer csak 

leszólít az egyik árus:
– Hé, te ott, uram, azzal a szatyorral!... 
– Mármint én?
– Igen, igen, azzal a reklámszatyorral!... Gyer’ közelebb, hadd lássam!...
Odaléptem a pulthoz, és szemmagasságba emeltem az újvidéki Budutynoszt Nyomda 

nejlonszatyrát, amelyen a cég neve mellett az alábbi, nagybetűs felirat olvasható: „Mi 
könyvgyár vagyunk”... 

– A nyomdában dolgozol? – kérdezte a piaci árus. 
– Nem én!... De együttműködöm velük... 
– Hu-hú, hogy mennyire köllene nekem egy könyv! – árulta el a piacozó, hol szorít-

ja a cipő. – Ha nekik megvolna, esetleg..., mit szólsz?... A délszláv költészet antológiá-
ja... Tudod, amelyikben mindannyian benne vannak: Branko Radičević meg Prešern is, 
P HJ � 1 MHJRã � � P HJ � . RV]WD� 5 DFLQ� � P HJ � . UOHå D� pV� 5 i NLW\ � LV� � � � ( QJHP � LV� 5 i NLW\ QDN� KtYQDN� �
Különben pedig a szarajevói Szvjetloszt adta ki, hetvenvalahányban!... Nekem is meg-
volt, de eltűnt valahová... Mintha a föld nyelte volna!...

– Ej, barátocskám, erre már nehezen fogsz ráakadni... A könyvesboltokban egy sincs 
már belőle... Talán csak valamelyik antikváriumban, de hát, ki tudja, melyikben?... Bár 
megvan valahol, tulajdonképpen egész biztosan megvan, ám csakis a könyvtárban. A 
Szerb Matica könyvtárában meg kell lennie, ott minden kiadvány megtalálható! 

– Na, hát ez az!... Kiveszem, oszt nem viszem vissza! Aszondom, elvesztettem!... És 
– természetesen – megfizetem az árát!... Kerül, amibe kerül! Engem, már megbocsáss, 
érdekel a költészet, az, ami már senkit sem érdekel többé... 

– Á, nagyon tévedsz... A költészet?... Bizony, érdekli az embereket, de még mennyire! 
– Ugyan kiket?!
– Hát... egy óriási... kisebbséget – válaszoltam Octavio Paz leleményes megállapítá-

sával, melyet a piacozó egyből elértett. 
– Na, ezt jó’ megmondtad!... Az óriási kisebbséget, he-he!...
– Hát, igen, azokat a nagyon, nagyon keveseket, akik azonban sehogy sem akar-

nak kihalni!... Akikből mindig megmarad valaki magnak, még ott is, ahol a legkevésbé 
várod!... Tessék, még a piacon is!... 

– Nono, de én írok is verset!...
– Erre egyből rájöttem, ha nem is mondod!... Hanem, mint tanácsoltam, böngéssz 

körül az antikváriumokban... A könyvtár..., arra ne számíts, meg se’ engednék, hogy 
hazavigyed a könyvet... Ellenben, tudod, mit? Add meg a telefonszámod, én meg majd 
kérdezősködöm egy kicsit, és megüzenem, ha rábukkanok valamire...  

Megadta a mobilja számát, csakúgy, mint az otthoni vonalas telefonét. Ugyanarra a 
cetlire ráfirkantotta a saját nevét is: Rákity Zorán. 

Ma reggel eszembe jutott őkelme, s nem voltam rest: felhívtam az Orphelin 
Könyvesboltban dolgozó Vaszkó Jovanovityot. 

Nem, nincs meg ez a szarajevói kiadású antológia, de van egy másik, Az újabb kori 
délszláv költészet antológiája, a zágrábi „Naprijed” Könyvkiadónál jelent meg, ha jól 
emlékszik, még 1962-ben, de mindenki benne van: a szerbek, a horvátok, a szlovénok, a 
macedónok is... Filip Visnyittyel indul, s egészen Iván V. Lality, Popa, Raicskovity nevé-
ig jut el... Dragan Kolundzsija a sereghajtó... 

Vaszkóval megállapodtunk, igen, félreteszi nekem a könyvet, mert meg akarom venni 
egy piaci árus számára. Ha meg nem tetszik neki, megtartom magamnak. Hiszen egy 
ilyen antológiát már nemigen hoz össze többé senki... 

Miután Vaszkóval letárgyaltam az ügyet, odaszóltam a piacozó poétának, hogy talál-
tam egy ahhoz hasonló versgyűjteményt, amilyent áhít, majd a könyvkereskedő tájékoz-
tatása nyomán, részletesen ecseteltem, mi minden van a könyvben. Mindenképpen meg-
veszem, mondtam, mivel mindössze csak 600 dinár az ára ennek a 900 oldalas műnek. 
Ha pedig nem nyeri el tetszését, megtartom magamnak. 

A piacos ráállt. 
Betértem az Orphelinbe, megvettem a könyvet, számlát is elfogadtam róla, nehogy 

becsapottnak érezze magát a megrendelő, majd elvittem neki a Futaki úti piacra. 
Sebtében átlapozta, na, megveszem, mondta végül. 
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Kifizetett. 
Ám nem jutott eszébe, hogy legalább egy kurta „köszönöm”-öt mondjon. 
Úgy hagytam ott, mint az ázott ürge. 
Mit képzel ez a pasas? Azt hiszi, nekem kötelességem, vagy valami érdek fűz hozzá, 

hogy neki, az ismeretlen személynek, könyvet hozzak a lábára? 
Egészen eddig a pillanatig, és – tessék – már éjfél múlt, mintegy kitartóan neheztel-

tem arra a neveletlen, hálátlan piacozóra.
Most azonban, íme, késő éjszakának idején, mintha megvilágosodnék...
Hiszen valamiképpen igenis köteles voltam megszerezni neki a könyvet, mert ő is 

ugyanahhoz a verskedvelő, éppen hogy csak ki nem halt „óriási kisebbséghez” tartozik, 
mint jómagam... Ejnye már, hiszen, ez a faragatlan fickó a testvérem, édestestvérem, 
vértestvérem, méghozzá duplán is: mert akárcsak én, nemcsak verset olvas még min-
dig, hanem verset ír is mindennek ellenére!... Nem is fontos, milyeneket!... Ugyan már, 
még kérdezed, milyet?!... Részéről már az is túlzás, hogy verset olvas, hát még, hogy ír 
is!... Több a soknál!... 

(2004. március 17.) 
Borbély János István fordítása 
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MILENA ŠURJANOVIĆ

A szenttamási vásárban
Egész évben mindenki a nyári vásárra várt. Több okból is elmulaszthatatlanul fontos 

volt bizony. Vettek, eladtak, enyelegtek, dorbézoltak, kockajátékot űztek ott az embe-
rek. Nagy dérdúrral összevesztek, majd ittasan békültek. Rég nem látott ismerősök talál-
koztak, örömest is, kelletlenül is. Folyt az alkudozás, míg az egyik túl nem járt a másik 
eszén. Vásárlásokat meg lakodalmakat ütöttek nyélbe az éppen érdekeltek. 

A vásártéren, mintegy a föld nyitott tenyerén, az emberek meg a kiterelt jószág soka-
ságának, a zsivaj és a kiáltozás, a káromkodás és a zenebona, a nótázás meg a táncikálás 
soha nem látott-hallott tarkasága, hangzavara térült szerteszét. 

Telivér, nyalka paripák nyerítettek, tehenek bőgtek, juhok, bárányok bégettek. „Vegyen, 
nagysád...”, hallatszott az unszolás. „Fejkendőt... kötényt... Papucsot a férjurának, kala-
pot a fiának, gyöngykalárist az eladó lányának...” Hömpölygő hullámzás képében zúgott, 
morajlott minden, akár a viharos óceán. 

– „Pomádét tessék, hogy kifehérítsd az arcod... pirosítót, hogy kipiruljál. Késre is 
szükséged lesz... meg nyújtófára... kisollóra vagy beretvára... Meg hinta is kell majd a 
gyerekeknek... vagy bili...” 

Ínycsiklandóan illatozott a roston sült hús, párállott a friss pogácsa, vöröshagyma 
szaga csiklandta az orrcimpákat. Habzott a sör a kriglikben. Mosolyogtak a mézeskalács 
babák, körömnyi tükröcskék villogtak csábosan a cukormázas gyöngyfüzéreken, piros-
ra festette a fogakat a cukorpipa szopókája, ágaskodtak a csokilovacskák, csörömpölve 
forogtak a szélkakasok, a gyerekek fülsiketítően fújták trombitáikat. 

A fotográfus a fejére borította a fekete kendőt, miközben az összeölelkező legény 
meg leány mosolyra húzta el lámpalázas arcát. 

„Vigyázz! Madárka!” – és máris kész. A fényképész elfutott a sátrába, hogy előhív-
ja a filmet, de addig is, míg abból a régimódi, harmonikaszerűen nyiti-csuki fényképe-
zőgépből kiröppent madárka nem tér vissza a még nedves, kész fényképekkel, a legény 
törökmézzel meg diósmignonnal vendégelte meg a leányzót. 

Ebbe a messze földön híres vásárba a papával együtt jártunk, a stájervágennek neve-
zett kisebbik fiákerén. Parádésan kiöltözött Józsi kocsisunk egész nap a bakon ülve 
bóbiskolt, szemmel tartván a lovakat, meg hogy belefáradva a vásárba, végre beszáll-
junk a fiákerbe. 

A papa a degeszre tömött bugyelláristól domborodó hátsó zsebére ügyelt éberen. A 
nővérem meg jómagam, valamelyik fiatalabb cselédlányunk kíséretében, fáradhatatla-
nul és álmélkodva hüledeztünk, szájtátian bámészkodtunk a rengeteg csipke meg üveg-
gyöngy láttán. Az idomított medvéket, majmokat, az ilyen-olyan kígyókat meg a beszé-
lő papagájokat bámultuk. 

Édesanyánk sohasem tartott velünk vásárnézőben. A papa viszont el nem mulasztotta 
volna! Kicsípve, megborotválkozva, szívélyesen elbeszélgetett boldog-boldogtalannal. 
Vett és eladott. Mesterien tudta megsaccolni, amit kellett. Mellesleg pedig sorra meg-
vendégelte a fuvarosokat meg a kondásokat. S élvezte a helyzetet... Mennyi, de meny-
nyi örömét lelte mindebben! 

Az édességektől megszomjaztunk, a szinalkótól meg a krachedlitól pedig büfögtünk. 
Egyébként izzadtunk a forró nyári napsütésben. Megdagadt lábunk fájt az ünneplőszan-
dálban. A sátorok meg hosszan sorakoztak a beláthatatlanul nagy vásártéren, és hívtak... 
csábítottak. Amikor végül elhanyatlottunk a fiáker kényelmes ülésein, elszunnyadtunk 
a hazafelé vezető úton. 

Nem emlékszem, hogy valaha is ebédhez ültünk, amikor hazakeveredtünk a vásárból. 
Sem arra, hogy otthon aztán megfürödtünk vagy megvacsoráztunk volna. Csupán arra a 
vásárfia kaucsukbabára emlékszem, melyet arcom mellett, a párnámon hagytam. Lassan 
álomba merültem. A vásári verkli dallamainak ringatására, álom és valóság határán, meg 
gondolataimtól elzsongítva, amelyek már a jövő nyári vásáron jártak.

Borbély János István fordítása
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SZEPESI ATTILA

Beregszászi piac
Sül a kolbász meg a hurka,
száll a gőze kunkorogva,
lesi fekélyes csavargó,
fejerezgő, gyomrakorgó.

Szájtátiak körülállják
javasasszony patikáját,
zuzát őröl, higanyt forral,
sápkórt kúrál veres porral.

Vén iszákos térdre hullik,
nyeklett árnya tovanyúlik,
kutya les a kotorékból,
délceg bolond kukorékol.

Rühes macska, kóc a farka,
kék pántlika lobog rajta.
Ilyen fajzat, olyan szerzet,
szélörvényben tovalengnek.

Szikrázik a köszörűkő,
rikongat a kártyavető,
rásandít a róka-szűcsre
krahácsoló kötélverő.

Cafka lófrál, körme veres,
ripőkökre csábítva les,
kusza haja mint a sáfrány,
ráncos csizma van a lábán.
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Vakon táncol nyűtt vonója,
öreg dádé húzza-vonja,
húrja foszlik, el is szakad,
csukló hangja fenn is akad.

Hol a seprűd, vén szipirtyó,
kémény fölött tovaringó,
szállsz, akár a szárnya-vesztő
szélűzött madárijesztő.

Kancsal kufár, gólyalábú,
társad égő szalmabábu,
sovány maradéka pernye,
tovaszáll – ki tudja, merre?

Rózsafüzért mormol mamó,
volt valaha szemrevaló
víg menyecske, drága kincsem,
most meg egyszál foga sincsen.

Sánta kódis harmonikáz,
társa mackó, bőszen bokáz,
pörög mint a víg motolla,
pohos törpe vele ropja.

Alkonyodik. Jönnek-mennek
mindenféle kósza lelkek,
dülöngélve kurjongatnak
kéményseprő ördögfattyak.

Tántorogva lép az egyik,
balga társa balra nyeklik,
ő meg jobbra, mintha húznák,
vonyít, pedig nem is nyúzzák.

Zsebes, narkós összehorkan,
lidérc röppen fenn a holdban,
zöld a szárnya, zöld a képe –
nincs ki tudná, visszatér-e?
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MIHÁLYI CZOBOR (FEKETE J. JÓZSEF)

Feszült unalom
(Részletek az Angyalok rozettája című, készülő kisregényből)

Mintha jégrianás hangja ívelne át az utcán, de csak dinnyét lékel az árus, reped a zöld 
héj, buggyan a lé, döngnek a darazsak, felhőkben lebegnek a muslincák. A gyümölcs-
piac orkesztrált szimfóniája. Rideg Alajos úgy vélte, egyedül ő hallja a fenséges muzsi-
kát, hiszen a zajok összhangzata nem létezhet, az összhangzat csupán az ő muzsikus (és 
kissé zeneszerző) fejében megképződött illúzió. Éterivé lúgozott ocsmány auditív sze-
mét, ami a lelkére telepedett feszült unalom káprázata lehet kizárólag.

A poszméhek, a metálzöld selymes döglegyek szapora tremolót húztak a kockakö-
veken széttaposott őszibarackok szeszes tetemei fölött, a fecskék cintányérként csaptak 
le a kábult rovarokra, a portékájukat kínálók zsivaja harmonikus rezgőmozgással ölelte 
körül a szárnyasok vezérszólamát.

Ilyen lehet a napkitörés dala, suhant át a gondolat Alajos zajokat hangszerelő 
agyán, és önkéntelenül fölpillantott az előtte magasodó falra. A ferences barátoknak a 
Szentháromság tér északi oldalán 1743-ban emelt kolostora falának málladozó vakola-
tára.

Mintha apró írógépek kopognának, a galambok csipegetik a gránitkockákról a beton-
ból öntött asztalokról lehullott, vagy szándékosan elébük vetett kukoricát, búzát, amit 
a kisállattartók kedvéért hoznak a kofák a piacra. A kattogó hangsorokat a madarak le-
lebukó fejének ritmusa vizuálisan nyomatékosítja.

Jó úton járunk, gondolta Rideg Alajos, a zene ismét átfolyt a képi világba, és az 
egészhez semmi köze az embernek. A természet komponálta a muzsikát, a természet 
hozta létre a látványt. Orfikus művészet! A világ erőit megfékező, elrendező, harmoni-
záló és megbékítő művészet leszállt a földre, a tarka zsivajú gyümölcspiac dinnyelétől 
csorduló közepére, lecsapott a szemétre, hulladékra, zajra, és kristályszerkezetbe ötvözte 
azokat, rendet teremtett a világ rendetlenségében! Még a bogyófához kötött ló is ennek 
a mennyei harmóniának hódolva hessegeti farkával a marjára telepedő legyeket, mint-
egy újabb és újabb zenei futamokra késztetve őket. A levegőben háromezer éves rózsa-
csokor illata terjengett, s a kipányvázott ló egy hosszan elnyúló pislantással nyugtázta, 
hogy immár új dimenzió nyílott a kisvárosban, az önteremtő művészet áthangolta a múlt 
és a jövő egymásba fonódását. Lehunyt szemhéja alatt tisztán látta, hogy az isteni bőrbe 
öltözött angyalok visszaterelik a város alatti őszsombékból a legmélyebb örvényekbe az 
ott lakozó elementárokat, basztárdokat, a világkígyó édes gyermekeit, hogy esélyük se 
legyen megrontani Harmónia istennőnek a pillanatban kikristályosodott lényegiségét.

Rideg Aladár tekintete feljebb kúszott az előtte magasodó kolostorfalon. A homlok-
zaton állapodott meg a szeme, az 1852-ben Csokor János, a csillagászattal kacérkodó 
iskolaigazgató által a rendház falára álmodott, és állítólag a folyton korgó gyomrú remek 
illusztrátor, Juhász Árpád restaurátori keze nyomát is magán viselő napórán. A falfest-
ményen egy szárnyas angyal kinyújtott bal kezében tartja az óramutató vasrudat, vele 
szemben pedig egy kakas trónol a leomlott babiloni torony romján, alatta csontkoponya, 
s a fölirat: Egy ezekből végórád! Hosszasan a képre meredt, a rézsút beeső napsugár 
pászmái rácsot égettek a retinájára. Képtelen volt kivenni, vajon a kakas, vagy az angyal 
mondja ki a képen a kíméletlenül kijózanító mondatot, sokáig meredt mindkettő szemé-
be, hátha felfedezi mögöttük rejtett gondolataikat, de csak az óramutató árnyéka kúszott 
egy árnyalatnyit odébb. Még nem mutatott kerek órát, az árnyék még nem vetült egyik 
számra se, csak lebegett a végtelennek tűnő percek között, akár egy, az időbe vetett vas-
horgony tükörképe.
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Úgy teszi el

Noha dohánytermesztő faluból származott, a cigarettasodrást csupán felnőttként, 
a seregben sajátította el. Nem azért, mintha a laktanya kantinjában nem lett volna bő 
választékban és kiapadhatatlan tartalékokba halmozva mindenféle, az akkori egyben-
ország különböző köztársaságaiban gyártott füstölnivaló, amiből mindenki ízlésének 
megfelelőt választhatott, illetve amit már megszokott odahaza, hanem mert az óváros 
piacán rendkívül csábító vágott dohányt kínáltak úton-útfélen. Az otthoni karcos, szur-
kos, keserű kapadohánnyal még csak egy napon se lehetett említeni a Vardar partján ter-
mett, az aranysárga elképesztően gazdag, ragyogó árnyalataiban pompázó, inges karton-
dobozokba pakolt, szárított növényt, a hajszálvékony szálak bármelyikét ujjai közé csip-
pentve a doboz teljes tartalmát ki tudta emelni.

Később ugyanilyen dobozba csomagolva hozta Rideg Aladárnak a Neretva mellől a 
hasonlóan finom cigarettadohányt a szomszédja, aki egy jószágtetemeket szállító vál-
lalat sofőrjeként járta az országot, majd amikor az állam kezdett darabjaira szakadoz-
ni, akár egy próbabábúra fércelt papír szabásminta, dalt küldött a helyi rádióban a fron-
ton állomásozó Alojznak, s mire az magához tért a kéretlen kaland benyomásai alól, 
Fenyőcske szomszédot, mert magyarul talán így hívták volna, ha magyarnak születik, 
családostól elvitte az alkoholizmus és a neurózis.

Előbb édesapjának küldte postán kilószámra a dohányt Aladár, apja még tudta, hogy 
a termelők ugyanabból a zsákból árulták az erős és a gyenge szűz, vagyis finánc nem 
látta dohányt egyaránt. Aki gyengét keresett, azt a legvastagabb levélerekből, már szinte 
kocsányból csavart cigarettával kínálták, mondván, ha a vastagja ilyen gyenge, milyen 
lehet a levél zsengéje, az erősre utazók meg a legfinomabb szálúból kaptak, ami ennek 
a növénynek az esetében csípősebb füstöt ad a levél vastagabb részeinél. Vagy vala-
hogy így.

Aztán maga is rákapott a macedón dohányra. Sokkal jobban telt vele az idő a sereg-
ben, minden szálat meg kellett sodorni, nem csak szempillantás alatt kiütni a pakliból, 
és máris bodorodik a füst a bajusz alatt, hanem türelmesen eligazgatni a szálakat a papír-
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ban, megsodorni, elcsipkedni a kilógó végeket, végignyálazni, körbetapogatni a rudacs-
kát, egyenletesen kemény-e, szellőzik-e majd kellően, majd egyik végét betuszkolni a 
meggyfaszipkába, és innentől már majdnem olyan, mintha kész szivarkára gyújtana az 
ember. 

Kezdetben az egységből többen is kérték Aladárt, aki akkoriban és ott inkább az Alojz 
névre hallgatott, sodorjon nekik is, hiszen olyan élvezettel pöfékel, maguk is szeretnék 
kipróbálni. Alojz szívesen tette, mert a kötelező foglalkozásokon már nemigen akadt 
dolga, viszont az időt csak el kellett ütnie valamivel. Muzsikálni meg csupán a felette-
sei által megszabott szabad idejében volt módja.

Később már az odahaza járt bajtársak hozták a náluk termett dohányokat is, de a 
Szkopjéban árusítottnak nem akadt párja. Különösen egy szandzsáki ikerpár erősködött, 
dózniszámra nyomták Alojz orra alá a szilvafa levelével illatosított dohányt, de ő csak 
ócsárolta, akárcsak a fiúk által kínált szilvapálinkát, amit szerinte felénk még a boros-
hordók mosására se használna senki, ellenben a füstön aszalt, pálcikára fűzött szilvá-
jukban nem talált kivetni valót. Azt viszont nem kérdezte tőlük, a szilván kívül terem-e 
még feléjük egyéb is.

Valamelyik kimenőnapon újra a piacon csámborgott, vizsgálta a gazdag dohánykí-
nálatot. Hozzácsapódott egy korosnak vélt idegen, öltözékéből Aladár úgy vélte, előbb-
utóbb előhozakodik, hogy ma még nem evett, szívesen venne valami alamizsnát, de nem 
így történt. Az idegen Alojz egyenruhájából úgy ítélte, aligha lehet helybéli, ki is kér-
dezte, honnét jött, mennyi ideje van még hátra a seregben, meg hasonló semmiségekről 
faggatta. Aztán megkérdezte, ismeri-e a valóban jó dohány felismerésének fortélyát. A 
nemleges választ követően bemutatta.

A dohány minőségének megítéléséhez három szál cigarettára van szükség, magyaráz-
ta. Egyet megsodorsz, rágyújtasz, majd az égő cigarettát leteszed a piaci betonasztal lap-
jára. Megsodrod a másik szálat, azzal megkínálod a barátod, majd a harmadikat magad 
szívod. Ennek megfigyeled a megnyálazott csíkját, annak nem szabad megbarnulnia a 
szívás alatt, mert ha igen, akkor rosszul fermentálták vagy pörkölték a dohányt, kiüt rajta 
a kátrány. Ha óvatosan szívod, a csikkig egyben kell maradnia a cigaretta hamujának, 
akkor jó a dohány vágása. Az asztallapra helyezett szálnak pedig szívás nélkül a végéig 
el kell égnie, akkor megfelelő a nedvességtartalma. Végül kikéred a barátod véleményét 
a dohány zamata, erőssége felől, és ezt összeveted saját tapasztalásoddal. Amennyiben 
a dohány kiállta mindhárom próbát, nyugodtan megvásárolhatod.

Rideg Alajos asztaltól asztalig araszolva ízlelgette a dohányokat, szívta a cigarettákat.
Egyszeriben galambraj tűnt fel a piac fölött, de nem a szokványos villámröptében, 

amikor szárnysuhogásuk elnyom minden egyéb zsivajt, majd mintegy vezényszóra lete-
lepednek egy épület tetején, némi idő után pedig újra levegőbe emelkednek, tesznek 
egy kört, viharzó sebességgel szelik a leget. Ezek a galambok a szokásosnál magasab-
ban szárnyaltak, mintha egy távozó angyal keltette légörvény rántotta volna magához a 
madarakat, köröztek, hanyagul, méltóságteljesen, mégis elszántan, szemmel láthatóan 
egymástól elszakíthatatlanul, a madártestek alkotta felhőalakzaton, a tubán belül újabb, 
kisebb örvények alakultak ki, egymástól elszakadni nem kívánó formációkat alkottak. 
Alajos ámulatában úgy vélte, a kvantumvákuum testet öltésének tanúja, a galambok kel-
tette örvények egyetlen közös örvénybe szervesültek, és elkezdődött köztük az informá-
cióáramlás az idő természetének birtokolhatatlanságáról.

Miután levette tekintetét a jelenségről, hogy ellenőrizze cigarettája pernyéjének álla-
potát, mert nem szerette volna kiégetni az ünneplő mundért a lehulló parázzsal, hiába 
kereste újra az égi tüneményt, ami nem első látomása volt életében. Rápillantott a mel-
lette higgadtan dohányzó idegenre, majd mélyen leszívta cigarettájának füstjét.

Egy másik város piactere jelent meg előtte, miközben egyszerre látta a ferencesek, a 
pravoszlávok, a karmeliták templomait, Mihálik kongótéglás utcáját, a bogyófához pány-
vázott, antracit-tekintetű lovat, az önnön tengelye körül megperdült fagylaltoslapátot, az 
eső elől a terasz kellékeit menekítő fölszolgálót, akinek tálcáján kürtcsigaként tekergett 
a nyákos idő sodrától elszakadni akaró két hamutál, majd mintha három évtized múlott 
volna el a két, egymásba áttűnő jelenet között, az egyik hamutál dobhártyát szakító dör-
renéssel a kávézó teraszának platójához csapódott és kukoricagránátként robbantotta 
szét a pillanatot, vele együtt a látomást.

A pislantást követően az idegen városban a dohányválasztásban segédkező idegen 
úgy teszi el dohányos dózniját, mintha az illékony Szentlelket zárná belé. Kattan a fedél 
zárja, és az idegen nem búcsúzik kioktatott, alkalmi ismerősétől. 
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MESTER YVONNE

A változó piac
„Materiális anyag nélkül csak a literátor vagy a muzsikus alkot.”

(Gundel Károly)

„Mondd meg, mit eszel, s megmondom, ki vagy.”
(Anthelme Brillat-Savarin) 

„Az evés és az ivás életünk fenntartására szükséges, s mint minden életműködésünkbe, úgy 
ebbe is törekednünk kell művészetet belevinni.”                                                                                            

(Magyar Elek)

„Nem ismerek a természetfölöttitől elszakadt művészetet.”
(Nikolaus Harnoncourt)

„Az ételkészítés a legrégebbi művészet, mivel Ádám éhesen született.” 
 (Anthelme Brillat-Savarin)

„A nemzetek sorsa attól függ, hogyan étkeznek.”
(Anthelme Brillat-Savarin)

1. Az érzékszervek birodalma
„Az érzékek azok a szervek, amelyekkel az ember kapcsolatba lép a külvilággal.”

(Anthelme Brillat-Savarin)

„Hercegnőm”, szól hozzám egy álmosító, borongós reggelen „Hentesem”, és egy 
szempillantás alatt más színben tűnik fel előttem a világ. 

A piac olyan, akár a Balaton: soha nem egyforma. Nem csupán az évszakok váltakoz-
nak, hanem minden évnek, hónapnak és napnak megvan a maga egyedisége és egyéni-
sége. A piac az örök értékbe foglalt örök változás. A piac szerves anyagok kavalkádja, s 
mint ilyen, igen sok köze van érzékszerveinkhez, mind az öthöz, hogy önfeledten bele-
feledkezhessünk varázsába, s megmártózzunk benne. Intelligenciánk tiszteletben tart-
ja a természet, a társadalom és a kultúra harmóniáját; látásunk, szaglásunk, ízlelésünk, 
tapintásunk és hallásunk pedig mutatják az utat, s vezetik a szemünket, orrunkat, nyel-
vünket, kezünket és fülünket.  

Milyen benyomások érnek bennünket egy szupermarketben? Különbözőfélék… Az 
egyes cégeket nem lehet „egy kalap alá vonni”, már ami a fogyasztókhoz, a társadalmi 
elvárásokhoz, a környezethez, az ár–minőségi arányhoz, a hazai termékekhez stb. való 
viszonyulásukat illeti. Ez is egy alternatíva, s igen előnyös feltételekkel kínálnak temér-
dek árucikket.    

Bizonyára sokan emlékszünk még azokra az időkre, amikor érett pálpusztai-szag 
ködfátyola homályosította el tekintetünket, és a műanyag tálban bomladozó, ám jófaj-
ta krumpliból, zöldborsóból, sárgarépából, almából és uborkából kavart franciasalá-
ta jobban megérte a rizikót, mint a különféle szilárdító és sűrítőanyagokkal, módosí-
tó összetevőkkel, xantán és guar gumikkal, fruktózokkal, színezékekkel, szorbátokkal, 
benzoátokkal, fenil-alanin forrásokkal, aceszulgámokkal, aszpartamokkal, édesítősze-
rekkel, megjegyezhetetlen számokkal jelölt tartósítószerekkel, ilyen-olyan savakkal és 
ál-aromákkal „dúsított” franciasaláta-imitátor. Ilyenkor szegény érzékszerveink szervet-
len anyagok áldozatául esnek, s elmegy a látásunk, a szaglásunk, az ízlelésünk, sőt még 
a hallásunk is (se nem látunk, se nem hallunk…). Tapintásunkról nem is szólva, hiszen az 
áru hermetikusan elzárattatik a fogyasztó elől, s feltörhetetlen zárak mögött lappang, meg-
csúfolva és hibernáltan. Mintha vasfüggöny választaná el tőlünk. (Az indiaiak elsősorban 
azért esznek kézzel, hogy mind az öt érzékszervükkel élvezzék az evés gyönyörét…) 

A dolog pikantériája, hogy az úgynevezett progresszív vagy avantgárd „molekulá-
ris konyhaművészet” olyan anyagokat és technikákat alkalmaz, amelyek eredendően 
az élelmiszeripar sajátjai. Különös módon a mostanában oly divatos „szferifikációs” 
eljárás egy katalán sztár-séf, Ferran Adriá nevéhez fűződik, s az első európai középko-
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ri szakácskönyv is Katalóniából ered. A felhasznált adalékanyagok és különböző zselé-
sítő oldatok nem „mérgek”; a technika lényege, hogy az alapanyagok természetes álla-
gát, halmazállapotát megváltoztatják, majd (redukált méretben) visszaállítják őket ere-
deti formájukba. Egyesek szerint ez egyfajta izgalmas kirándulás a tudomány és az étke-
zés határmezsgyéjén, mások azonban valami „fából vaskarikát”-féle módszernek tekin-
tik, amely kiöli a lelket a termékekből és nyersanyagokból (hacsak nem spirituális érte-
lemben, örök esszenciaként vesszük a „lélek” fogalmát…). Vajon ugyanolyan élveze-
tet okoz bekebeleznünk egy púpozott tál zöldborsós raviolit, mint magunkhoz venni 
egy kanál folyékony zöldborsó-raviolit? Mit ennénk szívesebben: beluga-kaviáros blinit 
és céklasalátát, vagy cékla-kaviárt? Ezt mindenki szabadon eldöntheti; mindenesetre a 
21. század Évájának már nem kell beleharapnia az almába: elég, ha magához vesz egy 
nyeletnyi alma-kaviárt. A kör négyszögesítése immár sehol nincs a franciasaláta, vagy 
az amúgy is gömb alakú paradicsom gömbösítéséhez képest…      

Egy kortárs európai írónő szerint nem mindegy, hol úszik az ember: természetes víz-
ben avagy uszodában. A differencia a szerelmes összeolvadás és a bordélyházi közösülés 
közötti különbséghez hasonlatos. A piac is más, mint a szupermarket – mások az „állo-
mások” és a „szereplők”:

PIAC = TERMELŐ → PORTÉKA → ELADÓ →  „EVŐ” 
SZUPERMARKET = FORRÁS → ÁRU → PULT → FOGYASZTÓ 

„Az állatok táplálkoznak, az ember eszik. Csak az értelmes ember tud enni.” 
(Anthelme Brillat-Savarin)

2. Gourmet-piac
 

„Az ínyencség az ember kizárólagos kiváltsága, de nem mindenki ínyenc, aki az akar lenni.” 
(Anthelme Brillat-Savarin)

A bioboltok fellendülését követően a piacok  is kezdenek „divatba jönni”, szin-
te reneszánszukat élik. Ez nyilvánvalóan a folytonosság iránti vágyból, az eltünedező 
hagyomány megőrzésének igényéből fakad. A gasztronómiai tárgyú könyvek, tv-műso-
rok és rendezvények sokasága is bizonyára erősíti ezt a tendenciát. Mindenesetre nem 
árt tisztázni magunkban a különböző „élelmiszer-elosztó egységek” fogalmát, s hogy 
milyen társadalmi rétegekből kerül ki az egyes kategóriák vásárló- és célközönsége. Az 
sem utolsó szempont, vajon mennyire van tisztában a fogyasztó fogyasztói igényeivel a 
fogyasztói társadalomban, s hogy miként befolyásolják és manipulálják vásárlási szoká-
sait, konyhaművészetét, sőt, már-már ízlésvilágát.

A  bioboltok az egészséges, minőségi táplálékok fogyasztását és a tudatos vásárlói 
attitűd fejlesztését irányozzák elő, s remek élelmiszer-beszerzési alternatívát jelente-
nek, csakhogy számos olyan „különleges élelmiszerek”-re szakosodott bolt is felütötte a 
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fejét, melyeket sokan összekevernek a bioboltokkal, és amelyek a szuper- és hipermar-
ketek globális kereskedelmi módszereihez hasonlóan lassanként láncokba szerveződnek.

Számos ilyen üzlet afféle elegáns, drága kirakat, ahol mindent háromszoros áron 
kínálnak (példának okán a néhány éve még kuriózumnak számító, azóta igen nagy nép-
szerűségre szert tett medvehagymát, amelyet immár a piacok mellett a metróállomások 
közelében éppúgy megtalálunk, akár az étkezdék árlapján). 

A biopiacok árai sem épp alacsonyak, ám ennek oka más természetű problémákra 
vezethető vissza – nevezetesen a magántermelők hátrányos helyzetére, miután a multi-
láncok üzletpolitikája megszabja a termékek elosztását, és csökkenti a termelőgazdasá-
gok sokszínűségét és életben maradási esélyeit. 

„A génmanipulált élelmiszerek valódi veszélye – amellett, hogy szabályozatlan ökoló-
giai változásokat okoznak – az, hogy előidézik a tudás és a bölcsesség elvesztését.”
  (Matthew Fort)

3. A terített asztal szentsége
„Ahelyett, hogy megerősítettük volna az egyének jogai által az Ember jogait, a 

Kollektíva jogairól kezdtünk beszélni.” 
(Antoine de Saint-Exupéry)

Sajnos „kitermelődött” egy réteg, amely olyan helyekre jár vásárolni, melyek a 
hagyományos piaci értékrend köntösében a kizsákmányolás apró melegágyai. Az efféle 
boltok törzsközönsége nemigen frekventálja a sörszagú piaci talponállókat.

Meg kellene tanulnunk kiszűrni azt, ami „nem jó”; meg kellene tanulnunk „fogyasz-
tani” – meglehet, a mézesmadzagok szövevényében nehéz rálelni a vezérfonálra. Nem 
szabad megrészegülni az óriási választékból áradó csábító-kábító illatfelhőktől, hiszen 
mindez szemfényvesztés, fogyasztás-orientáció, s a különféle szabályok, rendelkezé-
sek, minőség-ellenőrzések, címkék és etikettek célja, hogy kontrolláljanak és elbutítsa-
nak bennünket. 

Ha jobban belegondolunk, a kapitalista módszerek lényegi célja ugyanaz, mint a 
kommunista célkitűzéseké volt: az egységesítés. A különbség pusztán a „túl nagy”, illet-
ve a „túl kicsi” választékban rejlik. A bőség zavara szükségszerűen az egyéni árnyala-
tok rovására megy, ugyanakkor a tradicionális gasztronómiai értékeket, a hagyományos 
étkezési szokásokat és a bevásárlás rituális jellegét aláássa. Bizonyos európai országok-
ban továbbra is tiszteletben tartják az ebéd (időponthoz kötött) „szentségét”, akár odaha-
za, akár étteremben kerítenek rá sort, lehetőleg közösségben. Ne keverjük össze a közös-
ségi értékeket a kollektív érdekekkel!

A volt kommunista országokban félig-meddig kimaradt egy időintervallum, s fel kell 
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támasztanunk bizonyos hagyományokat. Újrateremteni vagy újjáéleszteni nem ugyan-
az, és az sem mindegy, hogy egy ötszáz éves kisvendéglőben falatozzuk-e eleink étkeit, 
vagy olyan helyen, ahol a választék „hagyományos”-nak feltüntetett, gyökértelen fogá-
sokból áll. 

S talán nincs a világon még egy olyan nyelv, amely annyiféle néven illeti a különbö-
ző vendéglátó helyeket, mint a magyar (noha volt idő, amikor a „vendéglátóipari egy-
ség” megjelölést mindenre rá lehetett húzni): étterem, önkiszolgáló étterem, vendéglő, 
kisvendéglő, kocsma, kiskocsma, csárda, talponálló, étkezde, kifőzde, söröző, borozó, 
és még sorolhatnánk…  

Matthiew Fort „a nemzedékek közti civilizációs és gasztronómiai folytonosság” meg-
határozó szerepét hangsúlyozza, „amit a legtöbb nemzet már elfeledett”. Fort az olasz 
példa vonatkozásában mutat rá, milyen „ironikus, hogy a társadalom konzervatív, kon-
formista értékei vezettek az étkezési függetlenség legkeményebb védelméhez”.

„Nincs a világon elszigetelt individuum. Aki elsáncolja magát, megsért egy közössé-
get. Aki szomorú, elszomorítja a többieket.” 

(Antoine de Saint-Exupéry)

4. Búcsúk, piacok, vásárok
„Hadd mondjalak el, te piac,
piac te, kit megvet az ünnepi szónok
s a nyavalyás költő,
mily szép vagy a fényben, milyen diadalmas.”
 (Kosztolányi Dezső)

A piacok, vásárok és búcsúk mindig is a közösségi élet szerves részét képezték; olyan 
fórumok voltak, amelyek növelték egy-egy város, illetve térség presztízsét. Mint tud-
juk, eredetük igen messzire nyúlik vissza, s mindenkor és mindenhol jó beszélgetések-
kel, ismeretségkötési lehetőségekkel, találkozásokkal, új hírekkel és különféle eszme-
cserékkel kecsegtettek. A régebbi időkben új vidékek, munkamódok és szokások meg-
honosítását, s különféle anyagi és szellemi javak megosztását tették lehetővé. E jelenség 
az egyszerű piacoktól a vásárokon át a világkiállításokig mind a mai napig érzékelhető.

Balassa Iván és Ortutay Gyula Magyar néprajz c. műve szépen taglalja, hogy az ere-
dendően egyházi eredetű búcsúkkal ellentétben a piacok és a vásárok világi és keres-
kedelmi jellegűek, ugyanakkor társadalmi és kulturális jelentőségük is vitathatatlan. A 
búcsú ótörök eredetű szó, jelentése ’felmentés’, ’bűnbocsánat’. A piac és a vásár között 
a magyar nyelv különbséget tesz, miután más-más fogalmat takarnak. A piac az olasz 
’piazza’, ’tér’ átvételéből alakult ki, s már a középkorban jellemző esemény volt – erre 
utalnak bizonyos helységnevek,  pl. Csíkszereda, Szombathely, Péntekfalva stb. A vásár 
honfoglalás előtti jövevényszó, s innen származik a ’vasárnap’ szó, azaz ’a vásár napja’. 
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Érdekes adalék, hogy két másik szót is használtak a vásárokra, ezek a sokadalom és a 
szabadság. A mezővárosokban a hét csaknem minden napján tartottak piacot, ahol a 
kofák kecskelábú asztalon, az alkalmi árusok pedig a földről kínálták portékájukat (aho-
gyan ez még sokáig jellemző volt).

Az ún. vásárvonalak cserekereskedelmét a 19. sz. első felétől Pest irányította. 1880-
ban 21 nyitott élelmiszer-piac működött a városban, a 19. század utolsó évtizedeiben 
azonban a közegészségügyi helyzet olybá fajult, hogy az árusok ezrei többnyire víz 
nélkül árusítottak. 1891-ben megszületett a vásárcsarnokok építéséről szóló határozat, 
amely igen szépen beleilleszkedett a millenniumi tervekbe. A Pest és Buda egyesítésé-
től az első világháborúig terjedő időszakban rohamosan fejlődő városban az élelmiszer-
csarnokokat immár nem csak terekre, hanem házsorok közé is építették.

Néhány kivételtől eltekintve a csarnokok „békebeli” hangulatát sikerült megőriz-
ni, noha az építészeti, társadalmi és kulturális szempontból egyaránt jelentős nyitott és 
fedett piacokra, illetve vásárcsarnokokra komoly veszélyt jelenthetnek a nagyszabású 
ingatlanberuházások. Mintha ez a folyamat némiképp megtorpanóban volna, s az utób-
bi időben az urbanisztikai és kulturális értékmegőrző szempontok egyre tudatosabban 
érvényesülnének. A lakosság, illetve a különféle társadalmi szerveződések immár hatá-
rozottabban kelnek a védelmükre, s Magyarországon egyre több a vásár, kirakodóvásár 
és a gasztronómiai rendezvény, melyek szintén hozzájárulnak az értékek átmentéséhez. 

A statisztikai adatok szerint az elmúlt tíz évben duplájára nőtt a piaci vásárlások érté-
ke. Hazánkban jelenleg négyféle élelmiszer-piac létezik: a piac, a vásárcsarnok, a ter-
melői piac és a biopiac, melyeket önkormányzatok, magánvállalkozások és magánsze-
mélyek üzemeltetnek.

A piacok a kellemes, személyes és közvetlen adásvétel helyszínei, a vidéki hangulat 
és a kozmopolita miliő különös keverékei.

„A feltételek egyenlőtlensége a vagyonok egyenlőtlenségét vonja maga után, de a 
vagyonok egyenlőtlensége nem hozza magával a szükségletek egyenlőtlenségét.”

(Anthelme Brillat-Savarin)

5. A csarnokok kora
„Alkonyatkor hirtelen Párissá alakul. Kicsi, de piszkos kávéházak, boltok, melyekből 

izgalmas gyümölcs-, főzelék- és hússzag árad, különös figurának megjátszott emberek; 
mögöttük egy elhanyagolt folyópart, mint a Szajna, és rájuk világít a Citadella, mint az 
Eiffel-torony.” 

(Szerb Antal)

1897-ben megnyílt a Központi Vásárcsarnok, amelyet újabb, kerületi csarnokok 
követtek Budapesten. Ezek komoly építészeti értéket képviseltek, és szervesen illesz-
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kedtek a városszerkezetbe. A francia, angol, német és osztrák példák szerint tervezett, 
kulturált vásárlási körülményeket biztosító, impozáns külsejű vásárcsarnokok a forgal-
masabb tereken vagy csomópontoknál létesültek, és – a rentabilitás mellett – azt a célt 
szolgálták, hogy megfelelő higiénés körülmények között jó minőségű, friss, gazdaságos 
áron hozzáférhető élelmiszer-választékot kínáljanak a lakosságnak. Az 1800-as évek 
végén megkezdődött a vidékiek városba áramlása, s a budapesti piacok a „vidék” és a 
„város” fúzióját jelentették. Ekkortájt számos nyitott piacot felszámoltak, s a számos 
piaci zsánerkép értékes dokumentuma az akkori állapotoknak.   

A gondos, igen körültekintő vásárcsarnok-rendszer kialakításakor az volt az irány-
elv, hogy a különböző európai példák nyomán a hazai körülményekhez legjobban igazo-
dó megoldásokat alkalmazzák. A Pecz Samu-tervezte Központi Vásárcsarnok az impo-
záns, neogótikus stílusú kőkapukkal, a Zsolnay-kerámiákkal, a felszín alatti rakodóvá-
gánnyal, s a dunai rakparthoz vezető alagúttal Európa egyik legkorszerűbb építménye 
volt. A kerületi csarnokok bérházak szomszédságába épültek (ezekben természetszerű-
leg kisebb helypénzt kellett fizetni). A viszonylag magas fenntartási költségeket a csar-
nokokban üzemelő boltok, vendéglők, raktárak stb. bérleti díjaiból befolyó összegek-
ből fedezték. 

„Lüktetve zsibongasz. Az élet
ütemére pezsgesz előttem,
roppant-teli szaggal, a túró és a tejföl
savanykás szagával, a sajtok kövéredő,

Sz
am

ód
y 

Zs
ol

t 
fo

tó
ja

muhely_17.indd   104 2012.10.01.   12:19:56



105

sárga illatával,
vanília ízzel, bűzzel és szeméttel,
gyermeki forgók papír-viharával,
vartyogva a vidám 
kofák kacajától.”

(Kosztolányi Dezső)

6. Kofák
„Ott árulnak abban a fényes palotában, a mely majd kétmillió forintba került. (…) 

Legjobban növeli önérzetüket az a czégtábla, a melyik mindenik áruló-hely felett, szép 
nagy betűkkel hirdeti, hogy itt Tóth Sára árul, amott meg Kis Mária vagy Werner Jozefa. 
(…) Egyik-másik elmerengve pillant csinos czégtáblájára, elgondolkozik a világ haladá-
sán s úgy érzi, lám biz ő is egyszerű piaczi kofából valóságos czégtáblás piaczi kereske-
dő lett! (…) Magától rátér, hogy most már illedelmesebb modor illeti meg, mint hajda-
nában, s habár még most kissé nehezére esik is az, de nyelvét igyekszik lehetőleg korlá-
tozni, amiben (…) nem kis segítségére vannak a csarnokban uralkodó szigorú és tréfát 
nem igen ismerő rendszabályok is.”

(Vasárnapi Újság, 1897)

A kofák a magyar piacok és vásárok jellegzetes, elengedhetetlen figurái. Régen tevé-
kenységüket különféle rendeletek szabályozták; többnyire állandó helyen árultak, ezzel 
szemben a gyalogkofák piacról piacra jártak. A kofákat termékeik szerint nevezték: vol-
tak gyümölcsöskofák, tejeskofák, baromfikofák stb.

A piacok fedett csarnokba „terelése” után, a födött piacz-okon új szabályokat vezettek 
be, pl. tilos volt kiabálni, énekelni és káromkodni, a kofák pedig névvel ellátott, számo-
zott helyeken árultak. Igen sok újság, szépirodalmi mű és képzőművészeti alkotás témá-
ja volt a piaci miliő; a Mikszáth Kálmán főszerkesztősége alatt működő Országos Hírlap 
rendszeresen közölte „a nagyban eladott élelmi czikkek hivatalos árjegyzésé”-t, s 1897-
től a Vásárcsarnoki Értesítő is tájékoztatta a vásárlóközönséget az aktuális hírekről.

Az 1405-ös Budai Jogkönyvben a következő szabályozást olvashatjuk a kofák tevé-
kenységét illetően:

 
„Először is meg kell jegyezni azokról a kofákról, akiket gyümölcsös kofáknak nevez-

nek, hogy szám szerint kilencen legyenek, ebből kétharmad német, a harmadik harmad 
magyar. Elárusítóhelyük a patikusok előtt legyen, és kezdődjék a Boldogasszony temp-
lommal szemközti patika sarokházánál, egészen Gubelwein Konrád uram házáig. És a 
következő dolgokat árusíthatják: alma, körte, cseresznye, meggy, szamóca, zöldborsó, 
lóbab és bagolyborsó, dinnye és burgonya, tök és zöldmandula, kökény, szilva és kökény-
szilva, őszibarack, zölddió és mindenféle zöld gyümölcs.”

A kofák közti perlekedések pedig a következő megtorlásokkal jártak:
 
„Az, aki a perlekedést kezdte, hatalmas követ vesz a hátára. A sértett asszonyság most 

a háta mögé lép egy hegyes végű bottal. Megindulnak a városházánál, s ballagnak le, a 
Szent György templomig. A sértett szúrós végű bottal döfölje a követ cipelő kofa hátul-
só részét… Ha a sértett,  botos kofa menet közben egyszer is elneveti magát, az ő hátá-
ra rakják a követ.”  

A kofák rendíthetetlenül „tartják a frontot”; még mindig személyes, közvetlen kap-
csolatot lehet teremteni velük, és ízes jelenlétükkel fűszerezik a különféle piaci „részt-
vevők” elegyét.

„Stabil” hidat alkotnak a korok közt, s a mindenkori „korszerűség” jegyében ész-
revétlenül megkönnyítik a régi tapasztalatok és az aktuális körülmények harmóniáját. 

„Velem született, s úgy látszik, gyógyíthatatlan optimizmusom, a jobb jövőben való 
töretlen bizalmam serkent régi tradíciók, szokások szent örökségének elevenen tartásá-
ra, s hogy a kettő, a múlt és a jövő között a kissé szegényes, sovány jelen elviselhető-
vé váljon.” 

(Gundel Károly)
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