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FÜZI LÁSZLÓ 

„Kecskeméti piacon…”
A kecskeméti piac kultikus hely, irodalma van, s fényképek őrzik elmúlt időszaká-

nak emlékét. Az a kép, amelyik a régi időkről az én emlékezetemben felmerül, köny-
vek lapjairól őrződik az emlékezetemben, természetesen, s még a Fő téri árusokat mutat-
ja, lovas kocsikkal jöttek a városba, és a Városháza előtt tették ki árujukat. A városnak 
nagy határa volt, itt, ahogy Erdei Ferenc írta, a zegzugos utcák a mezőkre vittek ki, s a 
város „a tornyai közt is végtelen mezőségnek a levegőjét árasztja”. Ennek a nagyobb 
térnek a kert- és gyümölcskultúráját aligha kell méltatnom, megtették ezt a magyar iro-
dalom nagyjai, Erdei mellett Németh László, Móricz Zsigmond. Németh Kecskemétbe 
látta bele a maga Kert-Magyarországát, Móricz gyakorlatibb ember volt, mint Németh, 
ő azt vetette fel, hogy „a kanadai alma ízetlen húsa hol marad e mellett a leves, zama-
tos magyar gyümölcs mellett”? S sorolta a számokat: „S ebből a felséges hazai termés-
ből Kecskemét 1930-ban 256 vagon szőlőt, 113 vagon barackot és 202 vagon almát kül-
dött külföldre. 1931-ben 221 vagon szőlőt, 165 vagon barackot és 240 vagon almát.”

Arról, ami a huszadik század első felének kecskeméti és Kecskemét környéki gyü-
mölcskultúrájából a huszonegyedik század elejére megőrződött, ma alighanem a kecske-
méti piacon tudhatjuk meg a legtöbbet. Olyan ízletes őszibarackot, amilyenhez itt hoz-
zájuthatunk, sehol másutt nem ettem. 

Emlékszem, amikor a Károlyi Amy és Weöres Sándor által a Forrás szerkesztőségé-
nek címzett levelet kibontottam, s a kéziratos versek között Weöres Kecskeméti piacon 
című versét elolvastam, nem az azóta antológiadarabnak számító vers játékossága, s a 
népköltészetre visszautaló naivsága, talán naivitása, s nem is a mondókákat idéző légkö-
re fogott meg, hanem a rámutatásnak az az erőssége, amivel a képzeletbeli történet hely-
színét Weöres megjelölte. S az, ahogy Kecskemét egyik legfontosabb terét, mondhatom 
talán, hogy a Fő tér melletti legfontosabb terét mítoszi fénnyel látta el. Merthogy a piac 
Kecskeméten ma már nem a Fő téren van, igaz, nem is messzire attól.

Weöres azzal az erővel és határozottsággal tette azt, amit tett, amelyikkel a Szekér 
Endréhez írott versében az egész várost is képes volt kiemelni a realitásából, s azt egy 
másik, meglehet a valóságosnál lényegibb összefüggések közé emelte: „Mi mindent 
látni Kecskeméten, / mílyet a világ nem terem! / Ázsiát-Amerikát járunk / és minden itt 
van egy helyen.”

Azóta, hogy a kéziratos verset elolvastam, s azonnal az emlékezetemben rögzítettem, 
azon tűnődöm, hogy járt-e, járhatott-e valaha is Weöres Sándor a kecskeméti piacon.

A régi kecskeméti piacra a város hatalmas határának minden pontjáról érkeztek áru-
sok. Azóta a város határa megváltozott, de a piacozók változatlanul hatalmas terü-
letről érkeznek a városba. Az egyik szombaton, a szombat a mi hagyományos piacra 
járó napunk, felmértem, ki honnét hozta-hozza a maga áruját ide. Félegyháza, Cegléd, 
Csemő, ennél a névnél eszembe jutott Ladányi Mihály, Fülöpszállás, Soltszentimre, 
Ágasegyháza, Nyárlőrinc, csak párat sorolok a szemem elé bukkanó helységnevek 
közül, a városhoz közeli határneveket, mint például Szarkás, nem is említem, ezek azt 
mutatják, hogy a kecskeméti piacra legalább a város körüli harminc kilométer sugarú 
körből érkeznek az árusok, velük együtt pedig ugyanekkora körből érkezik az áru is.

Ekkora terület tartja el a várost, s a városba koncentrálódó tőke ekkora területre áram-
lik szét, ekkora területet éltet a város.

Leszámítva, természetesen leszámítva mindazt, amit ma már mindebből le kell szá-
mítani, de a város és vidéke közötti kapcsolat még mindig létezik.  

„Kecskeméti piacon / almát árul hét asszony” – írja a versben Weöres Sándor. Árul 
bizony almát is, s még minden mást is hét asszony, és hétszer hét asszony is, s még annál 
több is. S nemcsak asszonyok, hanem emberek is, mellettük gyermekek és unokák, az 
árusok közt termelők, ma már mindenkinek az asztalán ott a kis igazolvány, hogy hol 
termelte az áruját, a termelők mellett pedig ott vannak a kofák is.

Bent a piaccsarnokban a kofák, a csarnok meghosszabbításában, a lebetonozott aszta-
loknál nagyobbrészt a termelők árulnak. A termelők, s már itt is a kofák.

A kofákhoz a legritkább esetben megyünk. Látszik az emberről, s látszik az áruról 
is, hogy a maga portékáját hozta-e a piacra, vagy a nagybani piacon vásárolta azt, amit 
aztán igyekszik továbbadni.
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Munkában megöregedett emberek állnak velem szemben, míg az árujukat mérik, 
kezük mintha a nagyszüleimé lenne, bütykök, kiszáradt-kirepedt bőr, annak, aki nem 
látta még, hogy milyen a földet művelő emberek keze, ide kellene eljönnie.

A hajlott hátú öregek mellett középkorúak-fiatalok is feltűnnek, földművesek ők is, 
de nem a tanyán vagy a ház körül művelik a földet, mint a náluk idősebbek, ők már vál-
lalkozók, érezni, hogy egy-egy területre „álltak rá”, csak azzal foglalkoznak, s azt árul-
ják, amit céltudatos munkával megtermeltek. 

Állandó alakja a piacnak a déligyümölcs-standok uralkodója, magunk között Ágival 
„nyomott orrú barátunkként” emlegetjük, orrát mintha szétverték volna, fülei mint a bir-
kózóké, lehet, hogy valóban az ökölvívást és a birkózást gyakorolta valamikor, de az is 
lehet, hogy másféle küzdelmek nyomait őrzi magán. Amikor meglátom, mindig a vala-
mikori szegedi léggömbárus jut eszembe. Tolókocsija mellett kutya állt, ő maga léggöm-
böket árult, s közben, ahogy Baka István megírta, figyelte-figyelhette az egész várost. A 
Kárász utcán napjában egyszer mindenki keresztülment, így láthatta a városlakókat és 
a városba érkezőket is.

A kecskeméti piacon is felvonul minden városlakó, nyomott orrú barátunk minden-
kiről tudhat valamit.

Alighanem övé a legnagyobb gyümölcsárusító hálózat a kecskeméti piacon. Kínálata 
mindig alkalmazkodik az évszakokhoz, ő pedig reggeltől estig mindennap ott áll a stand-
ja mellett.

A piac nem létezne bizalom nélkül.
Nem tudom, Kecskemétre kerülésünk után mennyi idő kellett ahhoz, hogy kimen-

jünk a piacra, de valamikor megtettük ezt, inkább előbb, mint utóbb, aztán pedig nyil-
ván, nyilván, mondom, mert az állandóság miatt emlékrétegeket nem tudok elkülöníte-
ni egymástól, fokozatosan felfedeztük magunknak. 

Feltehetően hosszú időre volt szükség ahhoz, hogy rászánjuk magunkat a töpörtyűs 
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pogácsák és bukták megkóstolására, s ahhoz is, amíg a tejet, sajtot és túrót árusító nénik 
külön birodalmába bemerészkedtünk, s ahhoz is, hogy a kínálatot felmérjük magunknak, 
és kikössünk annál az árusnál, akinek a sajtja-túrója a legjobban ízlett nekünk. Így vol-
tunk a hússal, mézzel, mindennel, még a savanyú káposztával is, szóval hosszú idő kel-
lett ahhoz, hogy állandó árusaink legyenek, állandó hentesünk, állandó helyünk, ahova 
halat vásárolni járunk, s így tovább. 

Bizalom nélkül ez a rendszer nem működne. A vásárlóknak az árusokba és az azok 
árujába vetett bizalma nélkül. Sokáig azt hittem, a piacon csak ez az egyirányú kapcsolat 
létezik, pedig a rendszer bonyolultabb, nem csak a vásárló keresi a maga árusát, hanem 
az árus is a maga vásárlóját. Beméri, mire van szüksége, mit ajánlhat neki, merre kell 
mozdulnia a maga kínálatával.

S azt is felméri, hogy kínálatára, akár különleges, asztalra ki nem tett árujára mikor 
hívhatja fel a figyelmet.

Mert a piacozók nem csak azt árulják, amit az előttük lévő asztalra kitesznek.
Legalább tíz év telt el, míg az az árus, akitől minden szombaton megvettük azt a 

fél kilónyi túrót, amire a következő hétre szükségünk volt, megjegyezte, a jövő héten 
vágnak egy marhát, s megkérdezte, marhahúsra lenne-e szükségünk. Azóta, s nyil-
ván előtte is, nem csak marhát vágtak, hanem disznót és borjút is, bárányt is és bir-
kát is, mi pedig így jutottunk és jutunk jó húsokhoz, friss hurkákhoz, kolbászokhoz, 
s így tovább.

Felmértem, nem csak nekünk van szükségünk a piacon megvásárolható javakra, a 
gazdáknak is szükségük van ránk, ez a rendszer kettős kapcsolódásban és kettős szorí-
tásban létezik. Ezért aztán a fenntartásáért próbáljuk is megtenni mindazt, amit megte-
hetünk. Tavaly húsvétkor így vásároltunk három gazdától is egy-egy fél bárányt, tudtuk, 
kapcsolatunk megköveteli az ajánlat elfogadását.    

Régen, mondják, a kecskeméti piac központ volt, ott találkoztak az emberek egymás-
sal, ott találkoztak a rokonság tagjai, s ott cserélődtek a hírek is. Azt, hogy mi történt a 
városban, főképpen pedig azt, hogy mi fog történni, nem az újságból lehetett megtudni, 
úgy tűnik, onnét soha semmit nem lehet megtudni, hanem a piacon kicserélődő hírekből.

A döntések is a piacon születtek.
Mindebből máig megőrződött valami.  
Nem sok, valami.
Apró töredék.
A csarnokból apró teret szakítottak ki, kávézó, reggelizőhely, délben étteremként 

szolgál, aztán napi programját be is fejezheti, délután a piac már nem piac, sem pén-
teken, sem szombaton, a legnagyobb piacnapokon. Délután már csak odarohannak az 
emberek a csarnok mögötti részhez, s azt veszik meg, amit találnak maguknak, válogat-
ni akkor már nem lehet. Délutánonként már nem is árulnak mást, csak gyümölcsöt, s azt 
is leginkább nyáron és ősszel.

Bent, az „étteremben” is reggel vannak a legtöbben, állandó társaságokat figyelhe-
tünk meg, ügyvédeket, hivatalnokokat, egy-egy bíró is feltűnik, régen még politikusok 
is kávéztak, beszélgettek ott, így terjedhetett el az, hogy valójában a piacon dől el mind-
az, aminek valamilyen módon el kell dőlnie. 

Politikusok ma már alig járnak a piacra, igaz, máshova sem, színházban, de boltokban 
sem találkozom velük. A Fő téren sem, s az utcán sétálva sem. Valamikor, egy-két cik-
lussal ezelőtt a választások előtti szombaton három képviselő-jelölt is végigsétált a pia-
con, öltönyben, nyakkendősen. Mintha nem is a piacon lettek volna, a piac a vásárlóknak 
és a kávézóba-étterembe beülőknek is a kikapcsolódás tere, a piacra senki nem a munká-
ba-hivatalba járó ruhájában érkezik, itt mindenki szabadabban érzi magát, mint máshol.

Bent az „étteremben” az összeverődő társaságok tagjai érezhetően jól érzik magu-
kat, általában röviditallal kezdik, aztán sörrel folytatják, a kávéról sem feledkeznek 
meg. Hosszan, hangosan beszélgetnek, érezni, hogy szombat délelőttönként van idejük 
a beszélgetésre.

Ebbe a térbe mi ritkán léptünk be. Harminc év alatt talán háromszor, akkor, ami-
kor egy-egy ottani törzstag meglátott bennünket, s elkerülhetetlennek mutatta magát a 
hosszabb beszélgetés. Ilyen betérésekkor ismertem meg az ottani tempót, unicum vagy 
pálinka, aztán sör, néhányszor megismételve.

A piacra mi vásárolni járunk, leginkább az árusokkal beszélgetünk, s barátokkal, ha 
véletlenül velük találjuk szemben magunkat, vagy egymás mellé sodródunk egy-egy 
árusnál. Igaz, akadtak soha meg nem tervezhető, fontos találkozásaim is, éppen akkor, 
amikor azokra szükségem volt. A piacról visszük haza a reggelit, a lazítás, a beszélgetés 
számunkra otthon következik.
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Így éltünk akkor, amikor a gyerekek mindig velünk voltak, szombatonként nekik vit-
tük haza a reggelit, s onnét indítottuk el a napunkat.

Ezt a ritmust azóta is megőriztük magunknak.

Szombat reggelente mi az éttermet a csarnoktól elválasztó üvegfalon kialakított bukó-
ablaknál állunk, töpörtyűs pogácsát, hétszer hajtogatott töpörtyűs pogácsát, hatalmasra 
kelt túrósbuktát és diós vagy mákos buktát vásárolunk magunknak. Velünk szemben, az 
üvegfal túloldalán két fiatal nő és két fiatal férfi ül, általában ugyanannál az asztalnál, 
akkurátusan reggeliznek, hol buktát esznek ők is, hol rántott húsos szendvicset, minden 
szombaton reggel ugyanakkor, amikor mi beállunk a sorba a magunk pogácsáiért és buk-
táiért. Mindig mindent késsel és villával esznek, a túrós buktát és a rántott húsos szend-
vicset is, minden szombaton reggel, késsel és villával, a buktát és a szendvicset. Utána 
vastag habos süteményt tesznek maguk elé, s kávét kérnek maguknak, majd jókedvűen 
távoznak. Mintha a bécsi piac kulináris örömöket kereső társaságai közül érkezett volna 
az itteni homokra egy.

A töpörtyűs pogácsánál és az említett buktánál jobbakat még nem ettem. A család-
ból senki nem evett jobbat ezeknél, kinek-kinek megvan a maga kedvence, ha haza-
érünk, akkor egyből a reggeli következik, ahogy az következett akkor is, amikor a csa-
ládból még mindenki itthon volt, erre még a legtovább alvók is felébredtek mindig. A 
töpörtyűs pogácsához friss túrót vagy gomolyát, esetleg vastag házi tejfölt teszünk az 
asztalra, paprikát, paradicsomot, vagy újhagymát, a bukták önmagukban is megállnak, 
ahogy a pogácsa is megállna önmagában, ha nem halmoznánk az élvezeteket. A legjobb 
szombati reggelik a kertben történnek meg, hátul a fügefánk árnyékában, apró kör alakú 
asztalunk mellett, reggeli után hosszan teázunk, kávézunk még, tulajdonképpen nem is 
lenne szabad felállnunk onnét soha.

Hagyományos töpörtyűs pogácsás, buktás szombati reggelinknek akkor támadt vetély-
társa, amikor felfedeztük, hogy ott, ahol a pogácsáinkat és a buktáinkat sütik, kocsonyát 
is főznek. Azóta egyszer-egyszer pogácsa és bukta helyett kocsonyát veszünk magunk-
nak. Otthon is ettem kocsonyát, Ági is főzött szinte minden télen, most már csak a piacon 
vettet esszük, néha. Itt, az Alföldön tanultuk meg, hogyan kell a kocsonyát elfogyasztani.

Pirítóssal, apróra felszelt, besózott, rövid időt kint, a hidegen eltöltött lilahagymával. 
A lilahagyma akár Balavásárról vagy Kibédről is származhat.

„Kecskeméti piacon / almát árul hét asszony. / Egyiké piros, / másiké csikos, / harmadi-
ké cirmos, / negyediké pettyes, / ötödiké zöld, de édes? / hatodiké sem közönséges, / hetedi-
ké olyan fajta / aranyalma, / hogy aki azt megeszi, / lányságát vagy legénységét / már nem 
soká élvezi” – áll Weöres Sándor versében. Ez a vers nem a reáliák törvényei szerint létező 
világot állítja elénk, így kár lenne a vers aranyalmáját, a mindannyiunk képzeletében élő és 
sokunk által keresett aranyalma valóságbeli megfelelőjét keresni, akár a kecskeméti piacon 
is. (Bár a tudósok által gránátalmának vagy birsnek „beazonosított” aranyalma megfelelő-
jét már itt is megtalálhatjuk, igaz a gránátalma csak az utóbbi időszakban tűnt fel a kofák-
nál. A kérdésről, mármint az aranyalma mibenlétéről Surányi Dezső írt tanulmányt, leszö-
gezve, ha vele kapcsolatban egyáltalán szabad botanikai fajra gondolni, akkor a küdónai 
almáról, vagyis a birsről lehet szó. Weöres mélyen érezte és tudta is, hogy az aranyalma 
képzete a termékenységi mítoszhoz kapcsolódik, különben a versben nem azt írta volna, 
amit írt. Surányi Dezsőről viszont nekem kellene új bekezdést kezdenem, a kerti növények 
regényének szerzője számos tanulmányt jelentetett meg a Forrásban, maga mellé viszont 
akkor állított visszavonhatatlanul, amikor igazolta azt a mondatomat, amelyikben az ország 
egyik legszebb útjának neveztem a Fertőszentmiklósról a Lés oldalában Eszterházára veze-
tő utat. Megtette ezerszer, mondta, amikor a vonatról leszállva a kastélyhoz közeli kutató-
intézetbe ment. Új bekezdésre korábban is szükség lett volna, például Balavásár említése-
kor. Marosvásárhelyt elhagyva Segesvár irányába ott nyílik ki hihetetlen erővel és szépség-
gel a táj, hatalmas távlat mutatkozik ott, a másik irányba fordulva pedig Szováta, Parajd, 
Korond, Farkaslaka és Székelyudvarhely rejtelmei felé indulhatunk el.)

A Weöres Sándor által említett aranyalmát ne keressük a kecskeméti piacon, mondtam 
az előbb, de ha azt nem, akkor mit keressünk itt, kérdezem most. Harmincévnyi piacra 
járás után nem mondhatom, hogy szombat reggelente, amikor a piacra elindulunk, nin-
csenek megérzéseim azzal kapcsolatban, mi vár bennünket ott, mégis azt mondom, leg-
jobb, ha nyitottan indulunk a piacra, s hagyjuk, hogy a látvány vezessen bennünket, azaz 
azt kell megvásárolnunk, ami az adott pillanatban megtetszik, s a terveinket is ennek 
megfelelően kell átalakítanunk.  Az adott lelkihelyzetünknek is ez felel meg, szombat 
reggel két szabadnap képzete jelenik meg előttünk, s gondolatainkat a szabadságról kár 
lenne azonnal határozott tervekkel megbéklyózni.
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A csarnokban még általában a beidegződöttségek vezetnek bennünket, tej, túró, sajt, 
ezeket mindig ugyanazon a helyen vesszük meg magunknak, pár mondatot váltunk is 
Marika nénivel, évekkel-évtizedekkel ezelőtt az ő túróját találtuk a legjobbnak. A piac-
nak ugyanis az egyik legfontosabb jellemzője az állandóság, a már említett bizalom az 
állandóság formájában mutatkozik meg. A túró és a sajt, tejföl megvásárlása után elme-
gyünk a reggelire való buktákért és pogácsákért, a hentesek előtt csak végigmegyünk, 
hátha látunk valami szépet, esetleg egy kis füstöltet veszünk a levesbe, húsért mostanság 
Lajosmizsére megyünk ki, ha szólnak onnét, hogy vágtak egy disznót, kérünk-e belőle 
valamit, máskor előre jelezzük, hogy mire lenne szükségünk, hurkát is készítenek, kol-
bászt és szalámit is. Korábban Ballószögre, már-már a tanyavilágba mentünk így húsért, 
ottani hentesünkről regényt lehetne írni (a fentebb említett bekezdés ehhez nem lenne 
elegendő), van, amikor Nyárlőrincről is kapunk ajánlatot, onnét behozzák a húst a város-
ba, s úgy terítik.  

A csarnokban ezt követően már csak körülnézünk, itt a sorok közt célirányosan kere-
sünk még ezt-azt, az áruk tüzetes átnézése kint a szabadban kezdődik. Lent, az alsó 
soron kezdjük, itt általában minden olcsóbb, mint följebb, s innét küzdjük fel magunkat 
egyre följebb, így látjuk át az egész felhozatalt. Talán májusban és júniusban a legszebb 
és a leggazdagabb a kecskeméti piac, bár az őszi kínálat sem szegényesebb.                   

Most már csak egyetlen kérdésen gondolkodom, azon, hogy miért is megyünk ki 
Ágival minden szombaton reggel a piacra. 

A kérdésre adott első lehetséges válasz a hagyományhoz kötődik. Azzal, amit régen, 
otthon fogyasztottunk, azaz a kertben, magunk körül megtermeltünk, a piacon besze-
rezhető áru azonosítható a leginkább. Megírtam már, otthon nálunk nem volt piac, azt 
ettük, ami a kertben volt, s hát szüleim disznókat hizlaltak, tyúkokat, csirkéket tartot-
tak. Gyümölcs sok és sokféle volt a kertben. Eper, málna, meggy, cseresznye, sárga-
barack (a kajszibarackot hívtuk így), körte, őszibarack, ribizli (fekete is), egres, alma, 
szőlő. A kertben volt még paprika, paradicsom, sóska, spenót, borsó, sárgarépa, zöldség 
(fehérrépa), káposzta, karalábé, kelkáposzta – minden, amire egy család életéhez egy-
egy évben szükség volt. Bizonyos szinten túltermelés jellemezte a mi otthoni életünket, 
merthogy abból, amit a kertben megtermeltünk, talán több is volt, mint amennyire szük-
ségünk volt, bizonyos szinten viszont hiánygazdaságban éltünk, mert ahhoz, amit nem 
tudtunk megtermelni, más módon nem férhettünk hozzá, így bőségeink mellett hiánya-
ink is keletkeztek.

A piac, legalábbis a kecskeméti piac megadja azt, a legjobb minőségben, amihez gye-
rekkoromban otthon hozzáfértem és pótolja azt is, ami akkor hiányzott nekem. S most 
mégis írok pár sort az említett bekezdés helyett. Nem tudom felbecsülni, hogy ez a fajta 
„házi ipar” hány család szükségleteit fedezi, s azt sem tudom, hányan élnek meg belő-
le, érzéseim szerint ma többen, mint korábban, ehhez pedig még azt is hozzá kell ten-
nem, hogy itt szó sincs a kamionból fagyasztott húst árulók mentalitásáról, mindig kivá-
ló minőségű áruhoz jutunk hozzá, s mindig a legnagyobb pontossággal, fertőzésről és 
más efféléről szó sem lehet, a feldolgozás ezeréves hagyományainak követése ezt kizár-
ja, ahogy kizárta nálunk otthon is, amikor otthon még tartottunk állatokat, s vágtunk 
disznót. A húsért, kolbászért, hurkáért menetel pedig egy-egy pince meglátogatásához 
hasonlít. Talán otthon szoktam hozzá ahhoz is, hogy mindig az évszaknak megfelelő 
gyümölcsöt, zöldségfélét kívánjam, chilei cseresznyére, olasz szőlőre, ki tudja, honnét 
hozott dinnyére soha nem fájt a fogam.

Választott életformánk kapcsán még egy összefüggést kell megemlítenem, válasz-
tás húzódik meg ennek a mélyén is, inkább ösztönös, mint tudatos választás. 
Alapkiindulásként jelent meg előttünk, hogy a hétvégeken nem törődhetünk azzal, ami-
vel hétközben foglalkozunk, még akkor sem, ha munkánk a legteljesebb érdeklődé-
sünket leköti. Ahhoz, hogy valódi családi életet élhessünk, a hétvége két napján való-
ban a családdal kell törődnünk, s mellette azzal, ami valójában hozzá is tartozik, csalá-
di főzésekkel, étkezésekkel, a (sor)ház körüli munkákkal, s így tovább. Ha azt tesszük, 
amit tenni akarunk, még akkor is számos kényszer uralkodik rajtunk, olyan kényszerek, 
melyek elől inkább menekülnünk kellene, mintsem hagyni, hogy uralkodjanak rajtunk.

Szombat reggel még mindig elhisszük, hogy legyőzzük az életünkre ránőtt kénysze-
rűségeket, amikor a piacra elindulunk, minden héten képzelt kétnapos szabadságunkat 
kezdjük meg.
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BAÁN TIBOR

Piac és költészet
Nem vállalkozom a piac kultúrtörténetének felvillantására, csupán remélem, hogy az, 

aki egyszer is megfordult ebben a közösségi térben, az könnyűszerrel kapcsolatba kerül, 
ha máshogy nem, akkor saját piacélményén keresztül, a pénz és az áru örök csereberéjé-
nek Szellemével, aki mind a mai napig türelmesen kínálja az „örök föld”, a kiskert féltett 
termését, zöldbabot, karalábét, karfiolt és egyéb zöldségféléket, és nem mellesleg a gyü-
mölcsöskertek érett gyümölcseit, kezdve a cseresznyével, a bíbor meggyel s folytatva az 
édesen savanyú nyári almák kupacaival és hegyeivel, habár, most jut eszembe, a nyári 
alma, az aratóalma egyre ritkábban bukkan fel a piacokon. A régi piac ugyanis, nem-
zedékem költőinek és íróinak egyik alapélménye, egyre kevésbé hasonlít az újra, habár 
a halhatatlan kofák egyike-másika még föllelhető az új, csillogó-villogó piaclétesítmé-
nyek helypénzzel megváltott szegleteiben. Ha valakik, hát ők azok, akik a jelent össze-
kötik a múlttal. Otthon vannak a piacon, mely az emberi társadalom rituális színhelye. 
Az a hely, ahol a társadalom hagyományos osztálytagozódásával nem kell sokat törőd-
ni. Minden az eladók körül mozog. Nélkülük nincs piac. Ám vevők nélkül sincs, akik 
bárkik lehetnek, szegények, gazdagok, fukarok és bőkezűek, jönnek, mennek, nézelőd-
nek. Sokan nem is vevők, hanem nézelődők, s valósággal úgy kell előcsalogatni belő-
lük a vevőt. Egy jó szó, az áru csábítása, az adjusztálás művészete az, amely különböző 
tudati folyamatokon, leginkább a látás és a szaglás benyomásain keresztül a közönyös 
kíváncsiskodót jóindulatú vásárlóvá változtatja… Persze ennél jóval bonyolultabb, ha 
tetszik élőbb viszonyról van szó. Igazi jövés-menésről, zsibongásról, egy nyüzsgő sok-
szereplős színpadról, ahol a véletlen, a nagy rendező akaratából ismerősök és ismeret-
lenek, férfiak és nők, csodaváró gyerekek, talán épp nagyanyjukba fogódzva, családias 
közelségbe került törzsvevők és a piac mitológiájába illő árusok találkoznak, ízes hang-
súlyok, pletykafoszlányok úsznak a levegőben. Vagyis az élet a maga zsongó, zsibongó 
teljességében felvonul, kínálja magát ezernyi módon. 

Ez a piac, melynek számos arca van, sajátos módon jelenik meg az irodalomban, 
jelesül a közelmúlt és napjaink néhány versében. Hogy mégis miképpen, arra nézve áll-
jon itt néhány példa. Károlyi Amy költeménye a Fenyő, káposzta, sárgarépa. Így indul: 
„Én az életet szeretem. A halál elől elrohanok, / ki a fülledt, gyertyaszagú szobából, / 
a Szénatéri-piacra. / Itt örökéltűek a piros arcú kofák, / örökzöldek a fenyőgallyak. / 
Fadézsából káposztát falnak, esznek, árúlnak, alkudoznak.” A piac, mint a soha nem 
szűnő, mindig friss, eleven élete egyszerre jelkép és valóság, az elmúlás ellentéte. Innen 
csak egy lépés a hangulatos kiskocsmák pörköltjéig, a Berda által megénekelt kulináris 
örömökig. Az evés öröme a szegény ember boldogsága. Az ágyrajáró Berda ódai hevü-
lettel dicséri a ízek nyújtotta örömöket. Elég neki a látvány (Egy tömött libához) és máris 
megjelenik előtte a terített asztal. Az evés művészeként, mint Krúdy Szindbádja, fontos 
tanácsokat ad: „Igyál egy pohárka diópálinkát, hidd el: ettől / jön meg az étvágy! Nem 
jelszó ez, erre jöhet / aztán ama jó borsos tokány is akár!” (Ebéd közben filozofálván) 
Mindezek után a Szőnyi Istvánnak ajánlott Piaci éjszaka jól illusztrálja, hogy a költő 
minden élethelyzetben a szinte klasszikus értelemben vett derűt és szépséget kereste.
Egyszerre tudott, nincs rá jobb szó, hétköznapian emelkedett, klasszikusan hétköznapi 
lenni: „Ördög tudja, mi volt akkor; szép volt mégis, / megható volt, s oly illatos, mint 
az a sok teli szekér / petrezselyem és paprika, mely úgy szállt szét az éjszakában, / úgy 
ömlött szerteszéjjel illata, mint a hangtalan szerelem…” Tagadhatatlan, Berda József e 
versrészlete is bizonyíthatja, hogy világképében valamiféle Szent Ferenc-i egyszerűség, 
a teremtett világ elfogadásának ihlete muzsikál. 

Lapozva egyet a képzelt képeskönyvben, ahol a felidézett költők a piacot festik, 
hol háttérként, hol beléhelyezve magukat a sokadalomba, ugyancsak különleges viszo-
nyulást jelez Lator László Piac című verse. Vajon miben különbözik az ő tapaszta-
lata a korábban felidézettektől? A különbség ezúttal is túlmutat a primer valóságon. 
Ahány ember ugyanis, annyi piacélmény. A téma tűhegyén, hogy a skolasztikára réve-
dő Pilinszkyt idézzem, számtalan angyal helyezkedik el. A látható mögött a láthatat-
lan hagyományként létező, zsongó emlékezet piacai is elő-előtüremkednek. De talán 
ennél is fontosabb, hogy a téma visszautal a szerzőre. Az én világlátására, létélményé-
re. A „káprázó képek” kavalkádjából Lator verse is az én világképét kifejező ábraként 
tűnik elő. Így: „Ez délies, csak zsírosabb világ, / vastag gyönyörrel habzó földi éden. / 
Izzadt füstölt, paprikás szalonnák / a súlyos nap kemencemelegében. // Káposzta, répa, 
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hagyma, paprika, / a zöld alól világít már a sárga, / paradicsom pirosa omlik a / kék 
véraláfutásos padlizsánra. / Nyers, édes, csípős, kesernyés szagok, / mélyben, napon 
más-más tervet betöltő, / versengve sokasodó anyagok / özönlenek elő a sűrű földből.” 
A vers, miképpen Lator László egész költészete, a szigorú megszerkesztettség jegyé-
ben íródott. Nehezen helyezhető el máshol, mint az újholdas líra által megalkotott tér-
ben, mely máig sem befejezett módon folyamatosan tágul, akár a világegyetem. Tágul 
és fejlődik, vagyis egyre újabb versmonumentumokat, titokzatos kristályalakzatokat 
szór elénk. Lator László élménye ugyanis maga az anyag. Annak sokféle: lüktető, szik-
rázó, osztódó, élettelenből élővé alakuló csodája, színeváltozása. Ennek meglátásához, 
az időfolyamat kirajzolásához elengedhetetlen a csodálkozó, az élet ünnepét fölfedező 
(mutatis mutandis, Kosztolányira utaló: „az égbe bál van, minden este bál van”), fogé-
kony gyermeki tekintet, amely fényévekre van korunk civilizációjának életcsömörétől, 
mely ennek következtében egyre kevésbé hisz a szépségben. Abban a sosem pihenő, 
mindig újabb és újabb vitális energiákat árasztó jövőben sem, mely a nyitott, minden 
percben újabb lehetőségeket létrehívó világegyetem költői egyenleteként valósul meg a 
versekben. Erről van ugyanis szó: a mikrokozmosztól, ezúttal a paradicsom, a paprika 
és a „méregzöld dinnye” megtestesülésétől a makrokozmoszig ívelő rend fölfedezésé-
ről. A szó és a versforma által sugallt harmóniáról, a szózenében a szavakon túli metafi-
zikai tartományokról, melyek akár a geometria törvényei kapcsolják egybe a láthatót és 
a láthatatlant. A piac témája tehát kozmikus elrugaszkodási pont, mely az érzékelés üdv-
tanát hirdetve jut el a „pihés, mézgás, édes hám alatti / hús” és a „sóvár, parázna bőr” 
pogány élet-öröméhez.

A konkrét anyagi világ kínálta érzés és érzetkultusz a versek tanúsága szerint a léte-
zés gyönyörűségének hírnöke. Ha van a piacnak valamiféle önmagán túlmutató, meta-
forikus jelentése, akkor az nem más, mint az életöröm, mely magából az érzékelésből 
származik. Pontosan tudja ezt Csukás István, akinek életműve fél lábbal gyermekiro-
dalomban, fél lábbal viszont az úgynevezett „felnőtt irodalomban” tartózkodik, habár e 
két diszciplínát szétszálazni nem érdemes, hiszen az alkotóban megbújó gyerek a maga 
szemfüles kajánságával valóságos alkotótársa lett a későbbi művésznek. A gyerekség 
vitán felüli kreativitása nélkül a Csukás István-i líra egyenletes meleget árasztó kedé-
lye aligha érthető. Holott valahol itt, ezen a területen bújik meg az író és költő stílusá-
nak receptúrája, az a bizonyos összetétel, amelyben van egy-egy csipet csodálkozás, 
egészséges irónia, a játékos kedély örökifjúsága, és folytatható a sor. Hogy ez mikép-
pen működik, arra vonatkozólag tanulságos példa a Rákóczi-túrós című írás alábbi rész-
lete: „Mit álmodhatott, aki Rákócziról túróst nevezett el? Hogy jobb hazafiak leszünk, 
ha beleharapunk? Vagy amikor habos kávét szürcsölünk, Vörösmartyra emlékezünk? 
Vagy Hunyadira, amikor keserűvizet iszunk? De elneveztünk Mátyásról is hasonló ízű 
sört, és Erkel vezényelte az ötórai táncot a cukrászdában. Naponta elszívtunk egy doboz 
Kossuth-ot, Dózsa focicsapatot edzett, Ady Endrét rányomattuk az ötszázasra, ne har-
coljon tovább a pénzért. S hogy ne duzzogjanak a többiek sem, lehetne még Bartók-
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ropi, Kodály-keksz, Árpád-csülök, Arany János-hurka, Krúdy-szörp…” Az idézet, ez 
a görbetükör az, amelybe tekintve a dolgok és jelenségek egy kicsit elváltoznak vagy 
éppenséggel fölfednek valamit. Tulajdonképpen apróságokat, ám ezek épp ezért nagyon 
is fontosak, nagyon is árulkodók. Ugyanakkor Csukás Istvánnak van egy másik arca is, 
melyben a csúfondáros világteremtés, a világ hibáit kiradírozó varázslat helyett a csodál-
kozás, a Berda József-i szenzibilitás képességére ismerünk. Példázhatja ezt A piacon az 
első utam című vers következő részlete, melyben meg is neveztetik a nagy előd: „A pia-
con az első utam a gombaárusokhoz / vezetett, csak futólag vetettem egy-egy pillantást 
/ az almára, a körtére, a paprikára, a hagymára, / a céklára, a krumplira, a padlizsánra, a 
petrezselyemre, / a dióra, a sütőtökre, csak épphogy köszöntöttem őket, / fölizgult orr-
cimpával és túlcsorduló szívvel, ahogy / a nagy és szent dolgokat illik, az ősz ajándékát, 
a derűs és illatos koszorút sápadt és keserű homlokunkon; / és remegve néztem, fogtam, 
szagoltam a gyűrűs tölcsért! / Még Berda is megnyalhatná a száját, ha volna neki…” 
A felsorolás mantrája a versben az élvezhető és gyönyörűséges életről szólva már-már 
ódai magasságokba emelkedik. Így lesz a piac, mint ez az Orr-beszámoló a Szépvölgyi 
út 67-től a Kolosy térig esetében is „földi csoda”, „tündéri ajándék”, „mogorva utcák-
évek közé beszorított darabnyi gyerekkor”.

A piac a költészetben, az eddigi példák erre nézve alighanem kellő bizonyítékkal 
szolgálnak, éppenséggel nem a marketingről szólnak, nem a pontosan működő gépezet-
ről, hanem a láncon függő ülésekben helyet foglalók mennyei röpüléséről, a világ érzé-
ki megtapasztalásának gyönyörűségéről. A formák, színek, illatok, ízek egymást hívo-
gató táncáról, vagyis magáról az emberről, hiszen – mint erre már korábban is utaltam 
– annyi piac van, ahány ember. Valahogy úgy, ahogyan Kuroszava filmjében (A vihar 
kapujában) történik. „Az egyetlen idő fogalmával szemben (az) egymásra vetített idők” 
(Bíró Yvette) sokfélesége, termékeny polivalenciája az, amelyben a piac rituáléja egyre 
mélyebb és egyre titkosabb jelentéshez jut.

A tragikusan eltávozott Deák László költészetében az élet epikureista szemlélete mint 
hatékonyan működő létstratégia érvényesült. Ugyanakkor – és ez nem akármilyen para-
doxon! – az állítás közelében mindig megjelenik nála a tagadás. Ez a fajta komplexitás, 
mint a tükrökben visszaverődő fények, árnyak, formák, fokozatosan elsötétülő, elválto-
zó kérdések és feleletek, különös erővel ragadják meg az olvasót. Lám, a valóságnak 
nem csak egy arca, nem csak egy jelentése van. Stílusa szerint ez a líra, miközben primer 
hétköznapi eseményeket sorol, Pest ismerős helyszíneit és helyzeteit, a nyolcadik kerület 
gangos házait, hűvös kapualjait, mindig többet és mást mond, mint az itt és most valósá-
ga. Olyasfajta hangot intonál ugyanis, mint Shakespeare valamelyik vérgőzös darabjá-
nak hőse, aki átlát az idő és a történelem fondorlatain. Az Utolsó önarckép ennek a sti-
láris szerepjátéknak tipikus megnyilvánulása. Igazi monológ. Így indul: „Hát élsz még 
te ostoba? ébredsz még? / Ihol megutált bőröd ó-aranya, mocskos lé-tükörben ázik el! / 
Bizony, híg lőre volt az is, milyenhez nem társul cimbora…” Az idézet pontosan mutat-
ja, hogy a veretes fogalmazásban önirónia rejtőzik. Egyfajta rejtett tudás, hivalkodás 
nélküli bölcsesség. Egy olyan líráról beszélhetünk tehát, mely duplafenekű bőröndjében 
végzetes súlyokat cipel. A könnyed és biografikusan hiteles történet álarca mögött a fáj-
dalmat, az idő sebeit, amik korunk íratlan törvényei szerint kimondhatatlanok és elbe-
szélhetetlenek. Így aztán valóban jó fül kell ahhoz, hogy a hangsúlyok rejtett jelentéseit 
megfejtsük. A felszínen ugyanis az élet élvezetének tényeit kapjuk. Az Ismeretlen elren-
delésben (Mustos pecsenye) így: „Még több kegyetlen húzás és készen a terű, / bálvány 
élet teljén sustorgó habzás, / konc-hús, konc után, rostélyon sül java még, / nehéz fűsze-
rekkel és lágy belű kenyérrel / kínálnak: csupán csak egy jó falatocskát! / S nézed a pör-
zsölt szeletet, vigaszra vágyva, / erősen, komor napokat hogy ideig felejts”. Az étel és 
ital nyújtotta érzéki örömök időről időre megkeserednek. A piac mint bőségszaru  jelen-
téskörében meg-megjelenik a létszorongás kísértete. Végül a halál is. Az 1999. decem-
ber 24–27. verskrónikájában a lehetséges öröm, az ünnep szurokfekete tragédiába for-
dul: „Képtelenség – mondom –, képtelenség! / Pedig, Istenem, de jókedvűen indult / az 
előző napon. Bevásárlás a csarnokban, / önfeledt készülődés, ujjongva és gyanútlanul. 
/ Halaknak mustrája, zöldségek gyümölcsök, / hiányzó díszek keresgetése, a még isme-
retlen / később a többi közt felénk hajló fekete fenyőre”. Ünnep és halál (a költő felesé-
géé), remény és reménytelenség mint az időben felénk közeledő titok.

Igen, ez a váratlan árnyék is ott van a piac metaforájának, életigenlésének árnyé-
kában, de ez semmit se von le gazdag jelentéséből, mely maga az élet fénye és ünne-
pe, maga az örök változás, kezdet és vég. Úgy, ahogyan ezt a nagy természet mindig is 
tanította. Tarkovszkij szavaival szólva: „ez egyszerre édes és keserű adomány, melynek 
révén az egyén saját célfelfogásával összhangban megalkothatja és meg is kell alkotnia 
a maga sorsát”. 
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KEMSEI ISTVÁN

Téli piac, fagyos krumpli
A magáról lemondó test a boka fölött kezd el dagadni. Először úgy 

tűnik, mintha kissé szoros lenne a zokni gumija, estére telve már a boka 
is elenyészik a puffadásban. Sokat ücsörögsz – mondják a tanácsadók. 
Járkálj. Megpróbálsz kelletlenül, fájva mászkálni, nyögve, döcögve, 
összeszorított foggal rovod az utcák hosszát a piacig, acsarogtatod a 
szorgalmas kerti kutyákat, mint vén tölgyfa a csalóka esti szélben. Aztán 
persze, valamikor vége.

Leterített ponyvák. Ponyva takar ponyvát. Rajta újabb és újabb pony-
va. Ezernyi ponyva, ponyvára ponyvaponyva: rétegre rakott rétegtorta 
fagy ellen, elárvult, enyészetükre ítélt áruk halmaza alant, mint az ára-
dásoktól talajjá építkezett folyami iszap. Ha ásni kezded, sörös kupakot 
lelsz, rozsdállt sörnyitóval. Ha lejjebb jutsz: csirkecsont, gyufás doboz, 
üvegcserép. Még lejjebb: hamu: egy hajdani tábortűz itt enyészett.

A szív miazmás rétegei felől támad a fagy, szemmagasságból hiába 
feded le attakoló áramait. A tél fagyos krumpli, hófútta piac, bezárt 
pavilon. A fagyos krumpli különösen émelyítően édes múlásíze-illata. 
De senki nem evett még pavilont, paprikás ponyvát. A pecsenyesütő is 
zárva. A halas szabadságon. Kofák sutban.

Kevesen lézengenek veled. Többnyire sapkás-sálas néma árnyak. 
Vénasszonyok, vénemberek, vén szukák, kanok az érzéki sikátor beton-
ján szuszogva nyomodban botolnak. Földön a jegelt zsákmány, vagy ott 
se. Meszes, szűk erekben tombol a napi vágyakozás. Az ember ne hord-
ja másra nyűgét: régi szabály.
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IMREH ANDRÁS

Az eperszezon vége
Gyászolt férfikabátból
aki átszabta,
hol van már a szabó is

Szürke kiskosztüm
szürke kalap
szürke kesztyű

Június
tikkadt kutyaszája
ráliheg meghunyászkodik

Kívül az időn
időjáráson
a színeken

Kezében 10 deka
piros
eper

talán az utolsó
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NAGYPÁL ISTVÁN

Egy árus fabulája
Piacok, azok vannak, piacok. Én árus voltam.
Haszontalan és semmirekellő, bűzlő halszagú a bőröm.
Ocsmány teremtmények közt ültem és vártam,
Amíg narancsfű, fahéj, jeges fjordvíz,
Ecetes alma és szegfűszeg illatát hozta a szél. 
Értéktelen portékáim szagát lesöpörte nyomban.
Mellettem húst trancsíroztak, csámcsogtak,
Üvöltöztek és hangosan szellentettek.
Nem bíztam meg bennük, nem volt érdemes.
Senki nem volt hajlandó ajánlani, tehetetlenül,
Kétrét görnyedve vártam az első mosolyra.
De az asztalom, az asztalomat nem bánthatta senki.
Még édesapám fűrészelte, gyalulta, véste és
Állította össze, páratlan volt a maga nemében,
Páratlan lábú, mert szegény volt, a harmadikat
Köteles volt megcsinálni minden másból.
Sose tudtak kedvesek, lenni.
Mindig irigyek voltak rám.
A családból csakis én használhattam.
Én használhattam a vásáron.
Mert vasárnap mindenki templomba ment.
Mert én pogány voltam, zabigyerek, nem tudtam,
Mi az, hogy isten, jézus vagy Mária.
Persze erről semmit se tudtam, nélkülözhetetlennek,
Rendkívülinek tartottam magam.
Itt a tél, eljött a tél.
Ekkor adta meg magát az asztal, apám asztala.
Ekkor esett a földre a lecsópaprika, a paradicsom.
Vásott kölykök, mérgelődtem, fenyegettem 
A leeső zöldségeket. Ott álltam. A zűrzavarban.
Fejvesztve rohangáló szolgálólányok,
Hangoskodó halas kofák, hentesek között.
Úgy érzem, menten eltaposnak. 
Mint a halvaszületett borjút.
Nem látom a helyet, ahol eddig ültem,
Mást se látok, csak eltaposott paradicsomokat.
De ekkorra nem volt vérbeli vasárnap.
Nem volt már vasárnapi piac.
A légy magányos zümmögését hallottam.
A magára hagyott, üres piacon figyelt rám a légy.
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KELEMEN LAJOS

Akárhová termelünk
Egész éjjel gazt égettünk –
oda se neki, e rendezetlen szorgalomnak
hála, láttuk dombok fiatal mellét:
és láthattuk a fényesedő égen Isten hajnali fogásait;
mi is, mint a gerillák, kúszunk a kerten át:
vetni kell, mert a természet dinasztiákban hódít;
minden ágyába ejtett mag keresztelő
s himnusz az anyagban –
és akárhová termelünk, az érdekes az,
ami lesz; a kukorica sörényével játszadozol?
avagy tán pihenésképpen virágözönben állsz? –
a piacon úgy sincs olyan, hogy ragyogó pillanat,
mindig mindenki kapóra jön, senkise elhivatott,
de megismered, 
milyen az, mikor egyik markodban munkád gyümölcse
parázslik, a másikban meg a nyafka haszon:
épp, ahol a sorsvonalad;
és hűsíti vagy eltömi e kanyarodó árkot. 
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CZILCZER OLGA

Tulipánok tulipánja
Utcámat vágott és cserepes tarkaság
kétoldalt szegélyezi az egynyári
mennyiért az évelő milyen drága 
a kérdező az ellenkező irányban 
vész el szárastól karalábé hónapos
retek káposztafej imbolyog 
zöld tömegben a sóska lobban 
csak hogy kialudjék egy karon
himbálódzó kosárban a piac 
hegyet hág völgyet ér a hagyma 
piti csalók és alkuszok 
praktikáit űzi egy felhő idáig 
szememre száll ellebben 
már ébredek de az utolsó 
percben még egy kéz elér
ni csak mondja piros láng 
tulipánok tulipánja 
olcsó portéka kínálkozom
legyek vázája ékessége 
orcája tükrében nézhessem magam
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GÁL FERENC

Törzsasztal
A jóslat úgy szól: mielőtt bármi
megtörténne, más nézőpontokból is
megfogalmazódik, erre várunk.
Nem tágítva a teraszról, ahol szoktuk,
hogy a borbély nem borotvál,
a piacon újabb gyógyulásokról
beszélnek, munkánk adómentességét
pedig eltörölték. Mióta a cigaretta
felkerült a tiltott dolgok lajstromára,
szalvétát és fogpiszkálót nyüvünk.
Kezünket lekötve, egy irányba ülve
szemléljük a nem egészen néma
mindenséget, olykor félrenézünk.
Ahogy a másoló figyelme is elillan
időről-időre, a szövegbe meg olyan
részletek kerülnek, hogy a foltok
lenőnek körmeinkről. Hogy a közelben 
szélkakas nyikordul, és a húsrács
parazsa ennek ellenére bágyadt.
A kolosszus ránk vetülő árnyéka,
a válogatott illatok már a hivatalos
változat folytatását jelzik. Ahol a táj
nyugodt, szőrszál sem fúrja át a blúzt,
a nap meg útját a kanonizált jelzőkkel
bejárva fehérít, és barnít.
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VÖRÖS ISTVÁN

CIX. (piaci) zsoltár
Futás és közgazdaság

    Soros Györgynek

1 Én kételyeimnek és kereséseimnek
Istene, ne hallgass! Ne fogd be
pörös szád, ha tudod a választ,
de talán még akkor is jó volna,
ha beszélnél, hogyha sejtelmed 
sincs a megoldásról.
2 Hogyan lehetne, mondjátok
meg, hogyan lehetne két futó
teljesítményét összemérni,
ha nem a sebességük alapján?
3 Két futó teljesítménye sosem 
összehasonlítható. – feleled. Ezt 
elfogadom, csak így tovább! –
Az egyik boldog, a másik szomorú,
az egyik hisz, a másik dühös,
az egyik magáért fut,
a másik maga elől. 
Nem egymást kéne legyőzniük. 
4 Akkor a jóról nem is beszélhetünk?
Mert körülvettek engem gyűlölséges 
beszédekkel, és ostromolnak engem
ok nélkül.
6 Csak jobbról nem beszélhetünk, 
és legjobbikról. De jóról nyugodtan.
Bár fölösleges. A jó megvan magában, magától,
de nem magáért, és nem is érted,
hanem mindig valaki másért.
A jó, az valaki más.
7 A szeretetemért ellenkeznek velem,
pedig én imádkozom.
– Ne valaki ellen imádkozz, 
az ima nem harc, a futás nem verseny,
nem a gyengébbnek van 
szüksége támogatásra, hanem az erősnek.
8 Rosszal fizetnek nékem a jóért… 
– Mivel is lehetne fizetni a jóért,
mint rosszal? Különben nem szorulna
az illető jóra, ha neki is lenne.
És mért akar fizetséget egyáltalán
a jó? Mégis mit vár? Többet magánál?
Nyerni akar az üzleten? Akkor nem is jó,
de ezt már tudod. Hiszen
te is verseny nélkül akarsz
futni, matt adása nélkül
lépegetni a sakktáblán.
9 Azt mondják, a gazdaságnak 
is új irányt kell vennie. De senki
nem tudja, merre van az az irány.
Nos, gyertek ki velem a szigetre,
fussatok velem egy kört minél lassabban,
de ne akarjatok még a leglassabbak se lenni,
akkor talán majd megvilágosodtok.
A nap is sütni fog, nem kell
dzseki, de kell egy jó cipő.
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VILLÁNYI G. ANDRÁS

Nagymama Telekije
Varga Andrásné sz. Haluska Brigitta és a mostanában legyalult Teleki-piac emlékének

A nagymamai húsleves emlékében nemcsak a fizikai alkotórészek és a velük kap-
csolatos történések sereglenek össze, hanem a leves alkotója iránti emlékképek, sze-
retet, és a haszontalan sóvárgás is. A piacot, ahová jártunk, hogy megejtsük a hétvégi 
nagybevásárlás rítusát, egyszerűen „a Telekinek” hívta. „Indíts, megyünk a Telekire!” 
– szokta mondani, azzal vette „cekkerét” és kezembe nyomta kicsiny vesszőkosara-
mat. Négy-ötéves lehettem és a szóbeszéd szerint megejtően szép kisfiú. Igaz lehetett, 
mert szüntelen szenvedtem arcomon az idegen tekintetek bámész tolakodását. „Milyen 
szép a kisfia szeme” – szokták megszólítani Nagymamát, majd „Hogy hívnak?” – for-
dultak felém. „Nem a kisfiam, hanem az unokám.” – válaszolta Nagymama alig palás-
tolt büszkeséggel. Igen, őt mindig anyámnak, anyámat, az ő leányát pedig nővéremnek 
vélték. Sebaj. Óriás, kék szemem és seprű szempillám még a fukar kofákat is megada-
koztatták. Kosárkámba ezt-azt tettek, én pedig büszkén cipeltem az ajándék falatokat. 
A kofák többnyire feketébe öltözött vénasszonyok voltak vidékről, ráncos, barna arcú-
ak, sötét, árkos kézzel, babos vagy fekete kendővel. Koruk megbecsülésénél most elbi-
zonytalanodom: lehet, hogy a régvolt kisfiúnak tűntek csak öregnek, mint az ország-
út? Néha „ember” is volt velük, szürkére mosott fehér ingben, fekete nadrágban és csiz-
mában. Nagymama mindenre alkudott. „Hogy a paradicsom kilója?” – kérdezte, s nem 
tudtak úgy válaszolni, hogy azonnal igent biccentett volna. „Olyan drágán kínálja? Adja 
ide a feléért, akkor viszek másfél kilót is.” Emlékszem, egyszer gyönyörű, óriás szemű 
paradicsomra egyezkedett, 50 fillért kértek kilójáért. Ennyi nekem, a kölöknek is kép-
telenül csekélynek tűnt, ám Nagymamám akkor sem állta meg alku nélkül. A felnőttek-
nek e vásári kavargása, a gyakori megállások, rövid párbeszédek és a vasvázas, lécla-
pos asztalok tömérdek zöldség és gyümölcs színpompájával terhesen, ezerszer izgalma-
sabbak voltak a gyermeknek, mint a játszóterek koszos homokozói a rozsdás mászókák-
kal, alpári és erőszakos fiúfalkákkal. Itt minden szín volt és illat, kitárulkozó csoda, akár 
egy kóstolgatható angolpark. A növény- és állatvilág miriádnyi formában jelent meg az 
izgatottan gusztáló, bámészkodó és kosarakat, cekkereket cipelő nők és férfiak áradatá-
ban. Henteshez hébe-hóba jártunk akkoriban. Csontért, amit ritkán lehetett kikönyörög-
ni az egyezményesen hájas, tagbaszakadt, ám mégis kemény húsú hentesuraktól. Persze 
a marha velőscsontról beszélek, ami lelke, való veleje volt az ünnepnapi húslevesnek. 
Tőkehúst csak elvétve vásároltunk, gyakrabban csirkét vagy tyúkot, néha kakast vagy 
gyöngytyúkot is: mindezt megkaphattuk a közeli Józsefvárosi pályaudvarra óriás cso-
magokkal hajnalban érkezett kistermelőktől. Húsvétra és karácsonyra libát vagy kacsát 
vettünk. Emlékszem az izgalomra, amikor utóbbiak belső szervei szemlére kerültek a 
nagy, fehérre mázolt konyhaasztal viaszosvászon abroszán. „Már megint olyat adott, 
aminek semmi mája nincs! Pedig aszonta, hogy ennek biztosan jó nagy lesz” – düny-
nyögte elégedetlenül Nagyanyám. A máj ritkán került rántásra, leggyakrabban a liba 
vagy kacsa zsírjában sült meg, így zárták befőttes üvegbe, amelyből heteken át bányász-
tuk a reggelit. A kenyéren szétkentünk valamennyit a sárga zsírból, majd megkoronáz-
tuk néhány leheletvékonyra szelt májlemezkével. Sózás, paprikázás után, ha került mellé 
paradicsom vagy zöldpaprika, a tartalmas lakoma boldog elégedettségét keltette. Az idő-
ben a magára kicsit adó háziasszony a világért sem vett volna konyhakész baromfit. Az 
akkortájt hódítani indult mirelit szárnyas puszta említésére orrát felhúzta, és miközben 
szemét a mennyezet sarka felé meresztette, kezével arca előtt legyezett, így jelezvén, 
hogy efféle bűzös húst semmi pénzért nem tenne a családi asztalra. A piacon léckeretes, 
dróthálós ládákból kínálták a parasztok a szárnyasokat, ezekben ültek a szeppent csir-
kék és tyúkok, gyakran tátott csőrrel védekezve a támadó nyári hőség ellen. Szerettem 
a tyúkokat. Kedvesnek tartottam kotyogásukat és meleg szemüket. Magányos, koravén 
kissrác voltam, és éreztem a belőlük áradó rokon-magányt, miközben várták végüket 
ládáikban vagy már minálunk, a konyhában, a Fried und Gottlieb feliratú fehérzomán-
cú, rézcsapos falikút lefolyócsövéhez kikötött lábbal, mindig megadóan, türelmesen. 
Volt, amelyik napokig lakott a lakás egyetlen szerény forrásánál, a csap alatt, a szórt-
mintás műkövön. Kukoricát kapott, és kis tálkában vizet, és akadt, amelyik élete utol-
só reggelére megtojt.

Most a ritkán készülő vasárnapi húslevesben is rátalálok a hangra, amely vádol hajda-
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ni mulasztásaimért: a hála elmaradt gesztusaiért. Aztán rálelek arra, amely derűsen tanít 
kóstolni és elfogadni az idő múlását gyógyíthatatlan mulasztásainkkal egyetemben. Ám 
a levesben – amit öreganyám nyomdokain készítek – a felbuggyanó ízek, nyers valósá-
gukban, a személyes spirituális vonatkozásoktól csupaszon is lenyűgöznek. Magukkal 
röpítenek, mellettünk élő, mégis oly távoli lények mesebirodalmába. A zeller mámo-
rítóan rejtélyes zöld- és földszerűsége, ásványi sók lelkülete, klorofillal és csipetnyi 
cukorral ötvözött sugaras sejtesség. A karikázott sárgarépa rigófüttyös, szemboldogító, 
narancsvörös napkorong. A bors szerecsen, puskaporos illatú, forró égövek elemi tett-
vágyával. A fokhagyma lankadt cikkelye egy tárna homálya, amiből sárgán gomolyog 
a földgyomor vulkánikus kénbűze. A húsleves aranysárga leve, zöld villanásaival egy 
opera tágasságát idézi, melyben a seregnyi szereplő egy városka összes kellékével meg-
fér takarosan, anélkül, hogy bárhol rendetlenség lenne. Mint horgadnak fel a gyermek-
kor képei ebben a zsibvásárban! A piaci tejeskofánál szereztük be a tehén- és juhtúrót. 
Ez utóbbi családunk minden férfitagjának kedvenc napi étke volt – természetesen körít-
ve. Nyáron hagyma helyett metélőhagyma került krémjébe, amit jobbára otthon nevel-
tünk cserépben. Egy falat juhtúró misztériuma! Vándorút az állatvilág szagai között: hús 
és szőr, ivarsejtek párája, halványan szemcsézett krémesség. Vöröshagyma? Ebben is 
fellelhető az „állati” motívum. A hagymafélék avatott komédiások, akár a bor: növény 
létükre bestiális szagokat tettetnek. Animális gőzök párolognak belőlük, és egy kentau-
ri érosz gerjedelmeinek lüktetése. Még langyos cipón ízleld a kőrözött szimfóniáját. A 
héj szikrázó ellenállása, amint szádban szilánkokra törik, hamar a kenyérbél lágy meg-
adásába ér. Nyelveden íz zenekar hangol. A sercli hajának kisasszonyos illata már össze-
ölelkezett a hagyma csípős férfiszagával. A női és férfi princípium egymásra fonódtak. A 
száj teljes üregében epedő vágyat a falatkával beteljesülő mámor követi. Kenyeret job-
badán a péknél vettünk, nem közértben, de legjobbat a Király – akkor Majakovszkij – 
utcai zsidó apóka péküzeméből kaptuk, bár ez macerás volt, nem lehetett bármikor beál-
lítani a pincében sürgölődő üzembe, csak a korai órákban. Néha engem küldtek pékáru-
ért. Ma is látom az izzadt pékfiúk meztelen hátán csorgó verejtéket. Szállongnak emlé-
kezetemben a lisztfelhők, és a mindent betöltő, körbesimogató, barnásan telt lágymeleg 
illata a sült vekniknek. A kenyér misztériumát mára számomra a boré követi. Amikor a 
pincében palackjaimat nézem, középső, a rejtett dolgokra látó szemem hunyorogni kezd 
a ragyogástól, ami a flaskók könnyében őrződött a nyári és őszi nappalok forró káprá-
zatából. Egy pompás bor képes felidézni a szivárvány teljes spektrumát lángolásában, 
forró vagy kékesen hűs izzásában. Táncolnak a nyár tüzes sárgái, vagy az ősz felizzított, 
de halkan hűlni készülődő vörösei, sőt, akár hideg fehér villanások is. Az ízek lendü-
letében, az illatok szárnyalásában, avagy szárnyaszegettségében, a szín langyában, for-
róságában, a helyenként fellelhető hűvösebb zugokban mindenütt meghatározó a fény 
és a ragyogás és az általuk korbácsolt árnyak rezzenései. Ám a bor mítosza már a fel-
nőttkoré, azé, amelyre felkészített a piac és a belőle születő nagymamai húsleves haj-
dan volt alma matere.
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LÁBASS ENDRE

 Hajnali cigánysátor
Hetek óta készülök e történet leírására. Na, így ne írjunk első mondatot. Mert egy élet óta. 

Mindegy. Nekem fontos, hát odafigyelek a körülményekre – madárfürdőzöm – aki már látott 
ilyet, tudja, milyen felszabadult őrület egy ilyen igazi, szárnycsapdosó fürdő –, befűtök a cse-
répkályhába, és csak akkor ülök neki az emlékezés és megértés feladatának, amikor a tölgy-
fa illata már körbejárta a szobát. 

A két burnusz legyen a legelső. Fehér alapon szürkéskék csíkosak voltak, reggel az utcán 
feküdtek. Jött az utolsó kilencedik kerületi lomtalanítás. A szegények azt mesélik odalent, 
hogy ennek örökre vége, jövőre már ilyesmi nem lesz – zavarták az itteni lakókat a minden-
féle emberek.

Volt egyszer, hol nem volt, egy hajnal sok száz évvel előbb. A sokemeletes házakból aznap 
is kidobták az utcára megunt, túl nagy, vagy halottakra emlékeztető holmijaikat. Egy óriás téli-
kabátját, varázscsomóba font prakkerét és lószőr matracát. Évszázadok óta így zajlott a jele-
net, csörömpölve, dübörögve, azon évszakokban, amikor a kiszabott rend szerint e szertartás-
nak egyetlen nap és egyetlen éjszaka folyamán meg kellett történnie. Mágikus piac ilyenkor 
az utca egy éjen át, a város az aszfaltra önti mindenét, odvak mélyén rejtegetett penészvirágos 
kincseit. Sötétedés után a feliratos vállfákkal együtt akasztják a tér fáira a halott férjek öltö-
nyeit, Május 1 Ruhagyár.

Hömpölygő ördögszekereiken akkor értek Pest városába a vándorcigányok Tharr sivata-
gából. Medvék cammogtak a poros úton, értelemszerűen medvetalpnyomokat hagyva a kere-
kek kottacsíkjaiban, gyönyörű lányok hajszálai röpültek ki a recsegve-ropogva döcögő sze-
kéralkotmányok ponyvája mögül, az öt folyón át, az Indus túlpartjára, hogy ott egy eltévedt 
ifjú utazó nyakára tekeredjenek bűvösen, a fülére akadjanak, hogy tudós tanulmányait örök-
re hátrahagyva az élet végéig bódult szerelmesen járjon az utakon a hajszál illatához illő lányt 
keresve, míg végül az úton hal meg vakon, öregen – hiszen sosem találja őt. Fekszik csönd-
ben a porban. Tőle alig ötméternyire ott kanyarognak majd a szekérkerekek kottacsíkjai, és 
bennük, az életútnak megfelelő hangmagasságokban, terjedelmes macitalpnyomok Punjab 
homoktengerében.

Forgószelek égig érő dzsinnjei kapták fel néha a ponyvás szekereket, egyik-másik szekér 
szabálytalanul, jobbról előzött a sivatagi szélben, oldalt napszítta csontvázak hevertek évezre-
dek óta, látták a lidércet is, akinek csak jobb feje, jobb mellkasa és jobb feneke volt, elhalad-
tak mellette, mozdulatlanul állt, lehet, hogy bal láb nélkül nem is tudott volna utánuk futni, ez 
bizony meglehet. Bal arc nélkül még csak-csak elvan a sivatagi félember. 

A lányok olyan finomak és durvák voltak egyszerre, hogy nem lehetett őket mutogatni a 
lányrablás közvetlen veszélye nélkül. A szekerek mélyén kártyáztak hát pénzben, férfiszív-
darabokban, kisfiúszemekben, ezeket réztálkákban tartották, némelyik feketehajú hercegnő 
keménykalapot viselt, úgynevezett Homburg-kalapot. Talán volt köztük egy, aki rám vágyott, 
legalábbis valami ilyesmire. 

Az ólomszörnyekből és vetőkártyákból pontosan tudta, hogy ez a kutyaszegény ember 
majd csak ötszáz év múlva fog megszületni, mikorra ő már malomkeréknyi asszonyság lesz, 
és ez még semmi, mert ahogy az ifjú halandó öregszik és lassan papírzsebkendőnyi, szakállas 
vénemberré fogy, ő, a halhatatlan még mindig növekedni fog, aztán egyszer egy reggel olyan 
lesz, mint egy lányördögszekér, és a valaha nádszálkarcsú cigánylány a sivatag porában ijesz-
tően gurul a sziklarepesztő örök éjjel-nappalokban. Lassan véget ért a sivatag, homokhegyek-
kel sakkoztak az ördögök. 

Csigaházak látszottak a távolban, halványkék üveghegyek, és megfordult a szél is. A szeke-
rek betonozott útra értek. Kamionok húztak el dübörögve, hegyhatalmas reklámokon mezíte-
len nők hajladoztak, szúrós kénbűz terjengett, valami lassú, félelmetes zene szólt, összevissza 
keveregtek a sorsok, neonfeliratok, nappalok és éjszakák, kivilágított benzinkutakon bádog-
dobozokból árulták a cukrozott vizet, Zampanó elővette a nagyanyjától örökölt szájharmoni-
kát. Az ostornyeles lámpák alatt, a zene hullámain, remegve közeledett, feldagadt és félelme-
tes lett a város. Smaragd szemek csillantak a sötétben. 

Amint megérkeztek, szétszéledtek, fehér lovakra és zsíros fekete földekre cserélték arany 
karpereceiket, fülönfüggőiket. Összes bizánci aranyaikat, barlangok ölén évezredeken át rej-
tegetett kézirataikat, bűvös mécseseiket ebbe az új világba fektették a kígyóbűvölők. Cserébe 
mindenükért macskáikkal és lányaikkal együtt megtelepedhettek a város szélein, mint a 
kutyák. Gipszből fehérembereket öntöttek, azokat bekormozták gyertyákkal, fáklyákkal, 
mécsesekkel, és az olajos-zsíros kormot szétkenték a repedezett gipszalakokon. A gipszet 
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nagyon szerették, Egyiptomra emlékeztette őket, átkeltek azokon a sivatagokon is, ezerévek 
alatt jutottak át a piramisok között, büszke fáraók omoltak sziklasírba, míg ócska szekereik 
keresztüldöcögtek a királysírok között, át a homoktengeren, hogy ideérjenek. Valakinek büsz-
kének kellene lennie, ha hozzá ilyen távoli időutazó érkezik, a Fáraók népe. Így hívták magu-
kat. A messzeség és az idő sorsvonalakat koptat az arcokra és a ruhákra. Ragyogóvá teszi az 
arcokat és a rongyokat ez a háló, minden vonalnak szép értelme van. De semmit nem tudhat 
az utazóról, aki vele együtt nem járta végig az utat. Kopott szemétnek nézi a másik szent bur-
nuszát. A szeretet nagy csapdája ez, a megértés lehetetlensége, az időcsavar, a Möbius-szalag 
– és már megint itt jön szembe a tavalyi katicabogár. Ezek egyébként egymás hegyén-hátán 
alszanak, hétszerhét petty melegíti egymást. 

Eljött az ősz, elérkeztek a lomtalanítások, a gipszemberek kirakták csigaházaik elé a kacat-
nak hitt holmijaikat, és mindent hamar meg is tagadtak egyből a kidobás után – a szerelem 
neve ekkortól a tévedés, a szalmakalapé meg lent a földön már szemét. 

A cigányok, ezek a fekete emberek, elábrándoztak. Elszívtak egy Blue Gitanes Caporalt, 
és, mivel még voltak emlékeik régi hazájukról, az útról, gondolataik elkóvályogtak, pláne ha 
spirituszokkal is táncra késztették a múltat. A hegyek medvetáncoltatói először kissé idege-
nül érezték magukat a nagyvárosban, aztán már nagyon idegenül. Esténként még zenéltek, de 
már csak a félelem ellen. Pedig akkor még nem bántotta őket senki, meghallgatták a zenéjü-
ket, néha dobtak nekik aranyforintokat is, részeg éjjeleken. Lányaik még mindig szépek vol-
tak, az ő árnyas szemükben is megcsillant még a szépség, de egyre vacakabbul zenéltek, és 
zavarosak lettek éji gondolataik, mint a hajótöröttek és magányos öreg férfiak álmai az első, 
lelküket felőrlő évek után. Aztán, ahogy az agglegények hamar iszákosok lesznek, a hazáju-
kat veszített népek is elveszítik méltóságukat, és végül mind-mind apró, felismerhetetlen cse-
repekre töredeznek, mint a szétrúgott amforák. Ekkor, mindig későn, jön el a pillanat, amikor 
végre leszáll értünk az ötölnyi mélybe a gyöngyhalász.

De valami rendet azért kell tartani – na nem a rendkedvelők miatt, csak az emlékek kavar-
gásából az álmok saját rendjével együtt egy keveset a jövőbe elmenteni, valami épp csak meg-
ragadhatót, amíg el nem enyész végérvényesen, és akkor már, úristen, hol a régi rend – ne vic-
celjünk, csak a káprázat örök, és porcica csupán az összes, részegen álmodott szabály. A leg-
kisebb cigány tehát délben etette meg a disznót, aki ehhez a rendetlenséghez szintén hamar 
hozzászokott, ő is délig aludt. Így mindkettőjüknek délben volt a reggel, ráadásul egyikük 
sem vetette be széna-szalma ágyát. Skandalum. Évek sorakoztak az ól és a viskó előtt, végig 
a falun sorban álltak az évek. 

A gipszemberek csupán szfinxek voltak a királyi úton. A disznó egyre nagyobbra dagadt, 
a cigányok néha már-már elszégyellték magukat, de aztán mégsem. Akkoriban születtem, és 
állítólag egyből olyan mélyen aludtam, hogy ágyút lehetett mellettem sütögetni – édesanyám 
ötvenhatban volt velem terhes, nem véletlen, hogy a legártatlanabbul lusta kisfiúk kapcsán is 
ilyen harcias hasonlatokat mondtak a kismamák. A forradalom kórházában születtem, elsős 
koromban a város egyes részein még embereket akasztgattak az állatok. 

Végre elérkeztem ahhoz a reggelhez a sivatagon át, amikor megláttam a két burnuszt, nem 
is emlékszem, lehet, hogy csak a csíkos anyag tűnt föl, elmentem mellette, nem számoltam, 
hány darabból áll a kupac az utca elején. 

Napközben a Ráday utcát jártam, a Lónyayt és a keresztutcákat, nem nagy ez a terület, amit 
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ilyenkor a lomtalanításra egy absztrakt rendbe összevonnak. Szétment a cipőm – ahogy újab-
ban mondják, behalt. Próbáltam máshogy járni, de ez pár lépés után nem megy, saját magunk 
vagyunk, nincs kegyelem – a színpadi színészekkel majd kéne erről beszélni, mennyire lehet 
mássá alakulni, hogy az ember ne akarja felképelni saját magát. Addigra háromszor kerültem 
meg a körzetet. 

Sok minden történt, annyi sok, hogy éppen annyi év során fog eszembe jutni belőle az a 
pár emlék, amennyit megkímél majd az idő, az meg titok... délutánból lassan besötétedett. A 
cigányok elsétáltak a kupacoktól, odább, magas házak sarkainál megálltak és telefonáltak, de 
lehet, hogy csak hirtelen leereszkedett rájuk valami végtelen szomorúság és mindannyian két-
ségbeesve fogták fejüket – Ó, jaj, jaj nekem.... Csak nem hallatszott ki aurájukból a jajongás. 
Álltak a sötétben és jobb kezükkel megtámasztották fejüket. 

Az asszonyok maradtak a hokedliken, kisszékeken, meg körülöttük a kidobott játékok-
kal boldogan játszó gyerekeik. Az ablakokban kigyúltak a tévék kékes fényei, egy-két lakás 
közepén csillárok világítottak – ez egy elpusztíthatatlan hagyomány, a szoba közepén a csillár, 
annyira örök ez a szokás, hogy a legyek már ilyen, csillárkörülröpülő génekkel születnek –, ha 
leakasztjuk a csillárt, hogy a kampóhoz férjünk a kötéllel, a legyek akkor is a szoba közepén 
röpülnek körbe a csillár hűlt, sötét helye körül. Légy hű. 

Besötétedett, a kocsmák egyre hívogatóbban világítottak, az utca közepe viszont érdekes 
módon sötétségbe merült. Tervezetlen beszélgetésekkel, idegenekkel teltek az órák, együtt 
kavarogtunk a szélben – a lomtalanításban mindig ez bűvölt el leginkább... és a fények, árnyé-
kok és az illatok és még egy csomó dolog, amik most nem jutnak eszembe, bakugrásokat 
teszek, mint Velez de Guevara sánta ördöge, áthidalom a kimaradó, sötét részeket. Mint rémült 
macska, megnyúlik az este. Sikerül benne időznöm, nagyon szeretnék ebben az estében jó ala-
posan körbejárni, időbányászlámpával a fejemen. Találtam például egy brazil zászlót selyem-
ből, rajta 1889 egy novemberi éjszakájának csillagállásával, a zászlón és az égbolton is ősz 
volt, és leltem egy szakadt papírlapot is, rajta kartonból, fából kivágható emberek körvonala-
ival, equilibristáknak nevezte őket a régi lap – szép volt a légtornász bábu az utcai sötétben.

Mindig, mindenütt végtelenül sokan élnek benned, becsüld meg magad, ha megállsz és 
megnézel valamit. Hagyj időt mindegyikőtöknek, minden emberrészednek, hogy mindent ala-
posan végignézzenek, lehet, hogy legközelebb már nem együtt jártok, ezek az együtt járások 
nagyon is alkalmiak, az egész kevereg, mint dzsinnek a sivatagi szélben. Átjárunk egymáson, 
és azt mondjuk a mellettünk állónak – Ó, drágám, ölelj át, valahogy hirtelen úgy átjárt a hideg. 

Részegen beesteledett a Ráday utcán. Turisták érkeztek harsány, durva csapatokban, a cigá-
nyok már kezdtek odébbállni – az öreg cigány férfiak nyolc óra magasságában már szeret-
nek vacsorálni, a nők, akik hajnaltól a kapuk előtt ültek, pletykáltak és lestoppolták a kira-
kott cuccokat, ilyenkor hazamennek, és jön nekik a második műszak, a megszokott, finom, 
házias, fokhagymás, illatos kajával megetetgetni a népes családot, míg a nagybajszú férfiak 
kongó, megnyugtató hangjai a kertből hallatszanak, ahogy az ól mellé, a sufniba szétrakják a 
fehéremberek szemetét.

Láttam egyszer egy öregurat az utcán, a félhomályba vesző kupacok cigiparázs fényei mel-
lett haladtunk, ahogy közeledett felém, meghallottam, hogy magában beszél, egyszerre az hal-
latszott alakja felől, hogy – Dögöljenek meg, mások kidobott holmiját árulják... –, aztán már 
ellenkező irányba mentünk, és már csak foszlányokban hallatszottak szavai – dög, mások, 
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holmiját –, darabokra estek mondatai, ahogy lassan eltűnt a sötétben. Olyasmi csodadolgokra 
várt, amit valaki kidobott és mégsem őrzi senki, éjsötéti cigány, csak miránk vár a szénfekete 
öltöny, mi leszünk az elsők, akik viselik. A nyugdíj és tajkártya nélküli, reménytelenül millió-
éves öreg este éppen most született ismét újjá, a szemeink előtt. 

Valahol az utca Kálvin tér felőli végén járhattunk, nem tudom. Kivilágított kocsmák sora-
koztak, fényük már nem ért el az utca közepére. Ott magasodott a kupac. Lapos volt, széle-
sen terült el, végei nem is látszottak, egyik-másik végét nem is most felejtettem el, hanem 
sohasem jutottak el a megjegyzésemig, nem kerültek emlékezetembe. Nagyon mély volt az 
az éjszaka. 

Koromsötét felhő, hideg leheletek, érkezett a késő éjszaka mélye. Ilyenidőtájt csavarint 
egyet az ember agyán az alkohol, ez a szokása, ízeket is éreznek egyesek. Olyan volt, egyre 
inkább olyan számomra az az éjszaka, mintha papírlapokon rajzszenet dörzsöltek volna szét, 
a dolgoknak elveszett a körvonala, akkor tűnt el az utca közepére halmozott szeméthalom 
összes széle is, annyira, hogy csak a bejárata látszott. Egy hajlottember méretű luk, egy fada-
rabokkal, ródlival, síléccel megerősített ki-bejárás. Leültünk két kidobott székre a sötétség 
mélyén, az utca közepére. 

Volt ott egy nő. Kortalan, apró, koszos és büdös, cigije fénye ragyogott a szemétház ajta-
jában. Ama gyöngy, ugye. Ültünk a székeken, turisták csapatai váltakoztak, le-fel haladtak az 
utca folyása szerint vagy folyás ellen, ki melyik égtájról érkezett. Jött egy-két alak, aki bele-
rúgott a szemétház oldalsó támasztékaiba, ahogy arrafelé elhaladt. Laza mozdulatok voltak, a 
jókedv jelei. – Miért rúg szét valaki egy babaházat? Miért, miért, ez az örökös miért – az érte-
lemre vágyó árva gondolat keresi a gyilkosban is az anyát, a logikát. Odabent álmában hor-
kantott a láthatatlan ember. 

Ezek szerint a cigiző manónőnek van párja, amit én magamról nem mondhatok el. Ennyi 
volt: Dénes a zenész meg én a sunyin hűlő hidegben, a nő cigiparazsa a szemétház bejáratá-
ban, bentről felhördülő horkolás, szabálytalanul. Akkor valahogy arra gondoltam – miért ne 
aludjon ma este a nő odabent a párja mellett, a tákolmányban, az utca közepén zavartalanul? 
Reggelig is megfelelő helyzetbe csusszantunk a kidobott fotelokon, a zenész meg én. A tör-
penő nem mozdult, csak védettebb helyzetbe tolta magát. Elülte az ólbejáratot. Mekkora lehet 
odabent a láthatatlan ember? Ő sem lehet valami túlnagy óriás... Próbáltam saccolni a látha-
tatlan élettárs méreteit. Kicsi, gondoltam végül, hát ma éjszaka két egészen kicsi ember álma-
it fogjuk vigyázni... ránéztem a zenészre, szeretném megjegyezni a pillanatot, szemében a 
jókedvű elhatározást. A nő még maradt, csevegtünk felszabadultan, lazán a huszonegyedik 
század ölén, messzi utasok. Körben turisták csoportjai haladtak erre-arra el, mindegyik cso-
port valami drága italszagot hagyott maga után, és elvitt a szemétház mellől valamennyi időt. 
Hideg lett, de tényleg.

A nőeszkimó egyszerre kialudt, már nem láttuk a parazsát. Négykézlábra ereszkedett, és 
bemászott a férfi mellé. Csönd volt egy darabig, és valami nyugalom. Az éjszaka közepe. 
Beszélnek ilyenről. A semmi. Feketeség lent, mélykék, valahogy világító csillagos éjszaka az 
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időtlen végtelenben odafent. Laposnak tűnt ekkor a szemétház. Elfeküdtek benne a lakók, az 
emberi pár. Akikre mi vigyáztunk. Nekem eddig soha nem volt gyerekem. Voltak a közelben 
valami kidobott burnuszok – na jó, bútorszövetek. 

Most turisták se jöttek egy darabig, ilyenkor a falfehér pincérek isznak a karikás szemű pin-
cérnőkkel, és meggyónják bűneiket, a libabőrös tetoválások is neonkéken eltorzulnak. Ezek 
nem az udvarlás pillanatai. A Vörös postakocsi konyhai neonja is műtőszerűen jeges lila. De 
ezek halvány messzi hangok, felcsillanások. A fények már mindannyian szigetek. Mindegyik 
távoli kis fürtnek tűnik, a fényszigetek hajnalra összezsugorodnak, köztük láthatatlan ház-
számok, a falaktól nem különböznek az ablakok. Egy-egy fénypont a magasban – égve hagy-
tak egy villanyt, vagy magára hagytak egy embert.

Aztán sokáig már csak a semmi. A burnuszt lehúztam az orromig. Közben gyanakodva 
megszagoltam, elvégre szemét – finom szappanillata volt, frissen mosva dobták ki a halom-
ra. Átderengett az utca kevés fénye. Beszélgettünk a gitárossal. Jó tompák voltak a szavak 
a pokrócok alól, halkan dünnyögtünk, mint a Retyezáti havasokban a tábortűz körül kupor-
gó öreg vándorcigányok, akik nem akarják hangos szóval felriasztani a gyilkos barnamedvét. 
Megpróbálom leírni, hogy telt az az idő. Emlékszem az ég színeire, a feketére, a mély párizsi 
kékre, végül a fakó szürkére, előttem lebeg a burnusz illatos szürkéje, megvan az a csönd, a 
kis pár mocorgása odabent, lábmagasságban, a házban. Mi hiányzik mégis onnan? Hogy lehet-
ne megfogni azt az időt? Mondjuk, nagyon jó érzés volt virrasztani, és az érzések is változ-
tatnak valamit az idő határain. Éreztem, nyilván mindketten éreztük, a lassan csontba hatoló 
hideget. De azt is gondoltuk, hogy nem fagyunk meg, mocoroghattunk, nem jósoltak éjszaká-
ra fagyot, vastag ruhákba is burkolóztunk, én például két talált kabátba, erre jött a szürkecsí-
kos burnusz, amit leeresztettem elöl a szívemig. Eltakartuk magunkat. Csöndben ültünk, már 
nem beszélgettünk, próbáltunk elaludni mi is, két alvó őr éppen elég, akkor már senki nem 
meri felrúgni a házikó sarkait. Szfinxek voltunk pár pillanatig. – Mi akarsz lenni? Hangzik a 
hülye kérdés Margó nénitől. – Szfinx. – Erre Margó néni hallgat. – Mi akarsz lenni? – hang-
zik már kicsit felszólítóbban, agresszívebben. – Mi akarsz lenni!!! szííívem, kicsi bogár.... és 
ez a kérdés ekkorra már egészen kemotox. – Őr akarok lenni, Margó néni. 

Eljött a hajnal. Nem jött el a hajnal. Csak szürkeség derengett a szürke burnuszaink mögött. 
Felhúztam, kellemes illata volt még mindig, nem hagytam rajta rontó nyomot. Ez jó. Ne fer-
tőzzük el a szemetet. A szürkeségben egy alak jött a szemétházhoz. Őt Dini nem annyira látta, 
de lehet, hogy igen, majd megkérdezem. Én láttam a kicsi pasit. Odaért, mert nem láttam 
jönni, csak érkezni, tehát oda jött, sőt, ott volt a szemétházunk sarkánál, és felébresztette a 
párt, valahogy mintha lerúgta volna róluk a házat. Lényeg, hogy felnyílt az ég felé a lapos ház, 
a heringesdoboz, és előbb négykézláb, majd térdre állt belőle a két álmos manó. Dörgölték 
a szemüket. Mi meg elgémberedve felkászálódtunk a romfotelokból és hazamentünk, ki-ki 
ahová. Harmadnap sajnos kidobtam a szürkecsíkos burnuszomat, de Dini nevetett bánatomon 
és azt mondta a telefonba, hogy az övé még megvan – eladja nekem sörért.
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