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PODMANICZKY SZILÁRD

Örökcsütörtök
Csütörtök reggel arra ébredtem, hogy közvetlen közelről néz a feleségem.
Mi történt, Noémi?
Tavasz van, mondta.
Odakint ragyogott az ég, a fák harsány zöld sapkában bólogattak, az orgona futólé-

pésben bontotta a virágjait.
Közelebb csúsztam a takaró alatt és megöleltük egymást. Forró volt még az ágymat-

rac is. Noémi hátat fordított, a fölcsúszott hálóing alatt gömbölyű altestéhez húztam 
magam. Becsuktam a szemem, mintha még aludnék. Álmomban valahogy soha nem 
ér véget a szeretkezésünk. Sokszor arra riadok, hogy megcsaltam a feleségem a felesé-
gemmel. Fullasztó érzés. Megmarkoltam a fenekét és magamhoz húztam, fölemelte a 
bal lábát. Haladt a makk, mint kés a vajban, mondanám, de legyen inkább porszívócső 
a tejszínhabban. Soha nem szabad arra gondolni, vajon mit érezhet a másik. Elég legyen 
az, hogy átadod magad.

Már a hátunkon feküdtünk, mint két sütésre váró bejgli. Régen, mikor a szüleim meg-
látogattak, a fogkeféik feküdtek így egymás mellett a fürdőszobaszekrényen. Anyám és 
apám fogkeféje. Félelmetes volt.

Hosszú hétvége lesz, mondta Noémi, és nincs itthon semmi.

A piac nálunk egy magaslaton található, ahonnan belátni az egész környéket. Régen 
hatalmas jegenyék bólogattak a szélén, de egy uniós projekt keretében kivágták őket, 
mert állítólag ezen a tájon nem őshonosak ezek a fák. Azon a télen kizárólag fával fűtöt-
tek az iskola kombikazánjában, és végre nem zárt veszteséges évet az önkormányzat.

Többször megfordult a fejemben, hogy jelöltetem magam polgármesternek, és négy 
év alatt összerakom a várost, értek annyit a gazdasági ügyekhez. Viszont a politikához 
nem. Fogalmam sincs, milyen lehet mocsok mélyen korruptnak lenni. Naiv vagy, mond-
ta Noémi, rendesen flörtölni sem tudsz. Engem is hetedjére csábítottál el, mire megcsó-
koltál, mondjuk, akkor majd’ leégett a nyelvem.

Betettem egyesbe a biciklit, és fölnyomtam magam a magaslatra. Valahogy mindig 
olyan megérkezni ide, mintha államot akarnék alapítani. Jön majd a többi vezér is, elrág-
csálunk néhány répát, eszünk egy kis véres hurkát a lacikonyhán, széjjelnézünk a tágas-
ságban, és úgy döntünk, mától ez a mi országunk.

A mi piacunk olyan, mint a társalgó. Mindenki ismeri a másikat, és elég csak egy csí-
pős paprikát venni, hogy jól eldiskuráljunk. Csakhogy a hosszú hétvége komoly dolog, 
bezárnak a boltok, föl kell tölteni a kamrát. Mondom ezt azért, hátha egyszer ufók is 
olvassák, amit írok, és nem árt pontosan tudniuk, mi is az a hosszú hétvége.

Elsőként egy szép fehér karfiolt pillantottam meg, akkora volt, mint a fejem. Dezső 
már tudta, hogy nekem le kell szedni róla a zöldjét, mielőtt mérlegre teszi. Egy kiló har-
minc deka.

Levesnek lesz?
Nem, azt hiszem, Noémi felfújtat fog csinálni belőle, úgyhogy vennem kell hozzá 

sonkát. Vagyis sonkát mindenképpen, a Mackós Lacitól, másképp nem húsvét a húsvét.
Mackós Laci a legboldogabb ember a világon. Ha szomorú, azt is mosolyogva meséli. 
Munkanélküli mind a két gyerek, és röhög egy nagyot a levegőbe, majd jönnek haza 

hozzám dolgozni. Az egyik fogja a gyesznyó lábát, a másik meg szúr. Szívbe, öcsém, 
különben szenved az az állat. Én még szúrok, tudja, engem nem érdekelnek a rendsza-
bályok. Miért, ha holnap azt mondják, hogy csak helikopterről lehet epret szedni, akkor 
ott hagyjuk a földön? Hülyék ezek, mint a marslakók.

Kértem egy sonkát, és az érlelt káposztájából is elhoztam egy kilót. Hagymával és 
fűszerekkel savanyít. Amikor nincs nála savanyú, megveszem máshol, de összeházasí-
tom pár napra a hagymával.

Nem sok őstermelő van már, a többség úgy hordja a pesti nagybaniról. Nem mintha 
érdekelne, de az az öröm, hogy a sajátodat adod el, már nincs az arcukon. Kereskednek. 
Nekem is micsoda öröm, ha eladok egy könyvet. Látom, hogy viszik, hogy tetszik.

Az igazi őstermelő az nem sok mindent árul, például citromot biztos nem. Az igazi 
őstermelő itt a Valentin Mihály és a felesége. A férfi olyan méltósággal áll az asztala 
mögött, mint egy köztársasági elnök. Egyszer szeretnék vele hosszabban elbeszélgetni, 
titokzatos ember. Az látszik rajta, hogy nem a helyén van. Vagyis: döntenie kellett, hogy 
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a földművelés és a maga ura legyen, vagy beszívni ezt a mocskosul korrupt fővárosi 
levegőt, és halálra keresni magát. Döntött. Amiben, nem tudom, milyen szerepe lehetett 
a feleségének, mert nem szép asszony. Viszont talán odaadó.

Vettem náluk karónyi répákat, zellert, hagymát, széles vállú petrezselymet, aminek az 
istennek se bírom megjegyezni a nevét. Vagy berlini, vagy bécsi. Talán mert mind a két 
várost szeretem. Mert szeretek külföldön járni, levetni magamról azt a nyomasztó fele-
lősséget, ami ebben a tohuvabohu társadalomban terhel. Bárhogy is akarok előbbre jutni, 
minden évvel rosszabbul élünk, és most legutóbb, hogy ne kelljen kikapcsoltatni a vil-
lanyt és a telefonokat – a tévét rég kikapcsoltattam –, az élelmet vontuk meg magunk-
tól. Éppen csak annyit eszünk, amennyit a test motorja kíván.

Aztán az egyik kereskedőnél, akin tavaly vettem észre, hogy hiányzik a mutatóujja, 
vásároltam egy szép nagy ipari karalábét. Főzelék lesz belőle tojáspörkölttel. Noémi úgy 
csinálja a tojáspörköltet, hogy pirospaprikás, hagymás, lecsós alapot készít, és erre üti rá 
a tojásokat, majd lefödi. Mennyei menzakoszt.

Almát és körtét Fejes Olgánál kell venni. Szűk nadrágot és feszes pólót visel. A férje 
olyan féltékeny, hogy majd’ szétrobban egész nap. Fogdossa. Így akarja magát biztosíta-
ni arról, hogy az ő tulajdona. Olga meg belepirul, mint egy gimnazista kislány, aki nem 
tud a táblánál felelni, mert olyan hangosan dobol a szíve, hogy nem hallja a kérdést. A 
férjénél van egy hatalmas bicska, néha belevágja a káposztába. Egy-két fejet szétfarig-
csál egy piacon. Most hangosan bejelentette, hogy vécére megy, és mutatta, hogy mit fog 
csinálni. Nem tudom, érdemes-e ilyen vonzó nőt feleségül venni.

Eleinte sokszor én is voltam féltékeny Noémire. Nem tudtam, merre jár, kivel találko-
zik, kik a régi barátok, régi szeretők, megvannak-e még? Nem bíztam benne, csak sze-
rettem bolondulásig. Aztán hirtelen valami szétpukkant bennem, és nagy levegőt vettem. 
Azóta nem gondolok róla rosszat, csak jót. Nem képzelem túl, hiszen látom, mindket-
tőnk érzelmi világa nyitott, én is rámosolygok néha egy nőre, ő egy férfira, teszteljük a 
kapacitásunkat, miközben elég nagy biztonsággal uralkodunk rajta. Ha el akar hagyni, 
úgysem akadályozhatom meg, bármelyik pillanatban fölkészülten ér a magányos élet.

Vettem két fej citromot is, koratavasszal bátorkodom sűrűn megfázni. Bár utóbb nem 
mézes citromos fokhagymával kúráltam magam, hanem csípős paprikával, az intenzí-
vebb. Egy barátom írta mailben, hogy neki nem használt a mézes citromos fokhagyma. 
Ha nem, írtam neki, próbáld meg bevinni beöntéssel.

Aztán vettem még egy liter házi bodzaszörpöt, amivel a koktélokat készítjük. A bar-
nacukron mentalevél és citromfű megtörve, rá az őszibarack pálinka (Remény barack-
ból), jég a plafonig és bodzaszörp szódával.

Beleraktam a biciklim csomagtartójába a szerzeményeket, hogy aztán hazaguruljak a 
fennsíkról, mikor egy magába roskadt öregembert pillantottam meg a biciklitároló mel-
lett. Szürke öltönyt, pecsétes inget és barna kordsapkát viselt. Sétált és emelgette a kar-
ját, mint aki erőtlenül, de megpróbál fölszállni.

Ez nem lehet igaz, ilyen nincs. Ki az a fasz, aki az én biciklimre rakja a számzáras 
biciklizárját, és aztán bágyadtan elteker? Ki az a fasz?

Napokkal előtte hallottam, hogy rejtélyes biciklilopások követik egymást, de azt gon-
doltam, csak elunta magát a nép, és valami rémisztő mesével akarja fönntartani a vér-
cukrát.

Ki az a fasz, ismételte az öreg. A feleségem két órája vár otthon a krumplival krumplis tész-
tának. Mondtam, hogy termeljük meg, de a krumplibogár miatt nem engedte. Ki az a fasz?

Szürke színű roncsbicikli volt az öregé, ha ezt valaki ellopja, meg is érdemli. Viszont 
volt rajta egy antiknak tűnő csengő.

Elővettem a telefonomat és fölhívtam Áront a rendőrségen. Azt mondta, most nem 
tud kijönni, még egy negyedóra. Az a módszere a tolvajnak, hogy leláncolja a bicik-
lit, megvárja, amíg a kuncsaft ott hagyja, jellemzően a piac környékén, aztán kinyitja a 
zárat és elhajt vele.

Te, mondom neki, nem csak a kocsmából szeret így gyorsabban hazaérni?
Nem, mondja, nem kerülnek elő a biciklik.
Ki az a fasz?
Mit mondtál?
Semmi, csak az öreg dühöng, mondtam, és addigra valahonnan szerzett egy vasfű-

részt, és nekilátott.
Acélvágóval lehet, hogy könnyebben menne, mondtam, az öreg nem figyelt rám, 

aztán a telefonba folytattam. Te, Áron, miért nem tűztök ki pénzjutalmat? Hidd el, fél 
milla, és két napon belül a postaládádba rakják a Török-testvérek.

Fél milla, megőrültél? Benzinre is alig van pénz. Esztike cseréli otthon a sliccet az 
egyenruhán.
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Minek húzogatod annyit?
Nehogy már te is azzal gyere, hogy húzom a Halmosi doktornőt! Az tény, hogy sokat 

vagyok beteg, de allergia, baszd meg, az ellen nincs orvosság.
Homeopátia.
Hagyjál már! Különben is nem esetem a doktornő, ez falja a hapsikat, mióta meg-

halt a férje.
Az öreg lassacskán a számzáras acéldrót feléhez érkezett, levette a sapkáját, megtö-

rölte a homlokát, és leült a húszkilós krumpliszsákra.
Itt fog kicsírázni alattam, dünnyögte.
Elképzeltem, hogy velem csinálja ugyanezt valaki, biztos, hogy elvágom a torkát.
Te, Áron, szóltam a telefonba, háromszázért megfogom nektek a fickót.
Jól van, megkérdezem a főnököt, hogy mi jobb, ha lejönnek Pestről a kommandósok 

egy biciklitolvaj miatt, vagy a háromszáz. De azt rendesen ki kell tűzni.
Hát tűzesd ki rendesen!
De már csak húsvét után.
Hülye vagy? Tudod mennyi biciklit le fog nyúlni a locsolkodóktól?
Hát az lehet.
Ki fogják nyomni a Röfit, ha nem tudja elkapni. Hány kiló már, kétszáz? Lesz mit 

lefogyni a közmunkán!
Szólok neki.
Alig hogy hazagurultam a piacról, csörgött a telefonom.
Kettőszázötven, mondta Röfi.
De egy nagy subernyák vagy! Oké! Kettőhetvenöt. És megáll a mérleg nyelve.
Legyen!
Csak annyit kérek, hogy a következő 24 órában álljon készen valaki, aki nincs 

bebaszva, és ki tudja hívni a mentőt.
Mert minek?
Az az én dolgom.
De nincs okoskodás meg bunyó.
Ide figyelj, Röfi! Három éve olyan gerincműtétem volt, ha hirtelen kapok el egy 

legyet, kettétörik a csigolyám.
Duma.
Már nem lehet rám biztosítást kötni, Röfi.
Ne Röfizzél, most szolgálatban vagyok!
Akkor 24 óra, óra indul!
Noémi fölhívta a bicikliboltot, azt mondták, ma négykor zárnak a hosszú hétvége 

miatt. Kipakoltam a zöldségeket és a sonkát.
Új biciklit veszek, mondtam Noéminek.
Megőrültél, alig van pénzünk.
Ez most üzlet, megtriplázom.
Noémi elsírta magát. Másfél éve mást se csinál, csak beoszt, hogy kijöjjünk abból a 

havi százból, félretesz, kuporgat, lemond a vágyairól, én meg elverem a pénzt egy új 
biciklire.

Magamhoz szorítottam ezt a sírós kislányt, és mondtam valami baromságot.
Fél egy.
Kivettem a bankból a havi százezret, és bementem a bicikliboltba. A legszebb modellt 

választottam, bár nem a legértékesebbet. A lényeg az, hogy elöl-hátul patkófékes legyen, 
mondtam. 

Nyolcvanháromezer forint. Számlát kértem róla, mondván, céges bicikli.
Fölhajtottam újra a piachoz. Az öreg már nem volt sehol, a számzáras zár a földön 

hevert. Cigánygyerekek gyűjtötték be a hátrahagyott rohadt almákat, a szétvagdosott 
kelkáposzták maradékát. Az egyik egy kiskutyát is talált, fölvette a kettévágott szám-
zárat, és a kutya nyakába akasztotta. Mezítlábasak és koszosak volt, mint negyven éve. 
Időtlen nyomorúság.

Áthajtottam a kiürült piacon, a vécé előtt Pepi számolta a helypénzt. Ő mézet árul. 
Meg valutát. Meg mindig van nála egy-két doboz gyógyszer, azt mondja, hipohondriás.

A piac másik végében indul a Lejtő utca, ez a legmeredekebb, ami a piachoz vezet. Először 
az utca elején támasztottam le a biciklit, de rájöttem, hogy innen még visszafelé is indulhat.

Lementem az utca közepéig, ahonnan még jó négyszáz méter a főutca. Leállítottam 
a gépet a pedáljára, kettőt kattintottam az első meg a hátsó féken, bementem a mellék-
utcába, és becsöngettem a süket Feri bácsihoz. Pechemre, mert nála volt a lánya. Csak 
alibinek szántam, de előjött a Csilla, és alig volt rajta valami. Mondta, menjek be, én 
meg tiltakoztam.
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Csillácska zserbót sütött, és úgy állt előttem szétvetett lábakkal, hogy közben csúsz-
kált, mint aki nyitogatja a bukszáját. Süket Feri bácsi aludt, kimerítette az éjszakai 
tévézés. Csilla megsimogatta a fejemet, azt mondta, örül, hogy még nem kopaszodok. 
Mondtam, sehol nem kopaszodok. Csillácska a melléig fölhúzta a pólóját, hogy neki 
nagyon melege van. És ez volt a szerencsém. Olyan csúnya kövér hasa van, hogy a zser-
bót is alig bírtam lenyelni. A ruhába bármit beleképzelhetsz, de ez a has túltesz minden 
fantázián.

Csörgött a telefonom, Noémi hívott.
A feleségem, mondtam tüntetőleg, és kivonultam a lugasba. Aztán végig a járdán, és 

köszönés nélkül eljöttem.
A biciklin rajta volt a számzár.
Bekapta a horgot.
Valahol most figyel.
Nem mentem oda a biciklihez, süket Feri bácsiék utcáján át tettem egy kerülőt, és 

meghúzódtam a Lejtő utca aljában. A Zseni kocsma teraszán kikértem egy sört, és vártam.
A Zsenit Tóbiás Angéla vezette, ez volt a helyiek kedvenc kocsmája. Soha nem jár-

tam még benne, a társaság el is hallgatott, mikor leültem. Angéla mosolygott, kihozta az 
itallapot, amit a falról vett le.

Egy sört, mondtam.
A társaság újra felélénkült, felém pislogtak. Beilleszkedtem, gondolták. Egy kis csa-

ládi perpatvar, és már meg is van a menedék. A férfi jobb szeret a kocsmában a have-
rokkal, mint otthon a zsörtölődő asszonnyal. Azt hiszem, most ez is az ufóknak szólt.

Három korsóval ittam meg, mire végre fölhangzott a Lejtő utcában az éktelen üvöl-
tés. Nem kiabált segítségért, nem mondott szavakat, csak a hangszálai szakadtak meg 
a félelemtől. Az utca aljáig úgy jó ötvenre felgyorsulhat. Valahol olvastam, ha hússzal 
nekimegy valaminek az ember, olyan, mintha öt méterről lezuhanna.

Elővettem a telefonomat, és benyomtam Áron számát.
A biciklis megjelent az utca végén, húzhatott akár hatvannal is. 
Gyönyörű volt az a kerékpár. Egyedi. Mint egy Harley Davidson.
A Lejtő utcába ekkor akart bekanyarodni fekete Suzukijával a Halmos Jóska felesé-

ge, akinek hol cipőboltja van, hol bútorboltja. A múltkor, amikor nála jártam, épp a für-
dőszobaszalon és a mangalicabolt között hezitált.

Így, hogy jött a Suzuki, talán még jobban is járt a tolvaj, mintha egyenesen a 
Wesselényi utca 35-be rohan, ahol az alacsony üvegablakok, az ablakokban lévő, válto-
zatos fajtájú kaktuszok a tetoválásnál is maradandóbb nyomot hagynak.

Az arcát kapucni alá rejtett férfi nekivágódott a Suzukinak, átpördült a tetején, és 
elnyúlt az aszfalton. Vajon ki lehet az?

Áron riasztotta a mentőket, a kocsmából odarohant mindenki, de nem mertek a moz-
dulatlan testhez nyúlni. Ismerős volt a ruhája.

Vérnyomot nem hagyott a betonon, pedig piszok nagyot takart. Nem éreztem elégté-
telt. Azt hiszem, kicsit túllőttem a célon. Túl nagy ár ez egy félórás fűrészelésért. Mert 
büntetni mindig arányosan kell. 

Nagyon reméltem, hogy nem szenvedett maradandó sérülést, és életben van. A csi-
golya ilyenkor csodákra képes. Csak tudom. Az enyém az összes rugalmasságát elve-
szítette.

Kijött Áron, megérkeztek a mentők is. Szakszerűen megfordították, nem volt magá-
nál, az arcáról lement a bőr. A Fejes Olga férje volt, az örökmozgó és örökféltékeny.

A mentőben aztán összerakták, ellátták a sebét. Nem tört el semmije, csak agyrázkó-
dást szenvedett. Két napra bevitték megfigyelni. Képzelem, hányszor jelent meg ez idő 
alatt a felesége meztelen teste, amint négerek, arabok, csukcsföldiek, nomád és szántó-
vető férfiak tették magukévá. Borzalmasan kielégítetlen, végtelen aktusok.

Áronnak négyszemközt bevallotta, hogy nem ment a piac. Vagy ő nem értett hozzá. 
És tudta, ha az étterem után ez is bebukik, a felesége elhagyja. Pontosabban elveszik 
tőle. Pedig Olga szerette. Úgy sírt a kórházi ágy mellett, mintha meghalt volna a férje, 
miközben az a fasz Sportfogadást olvasott.

Végül is, mocsok egy alak.
Noémi szerint rosszul ítélem meg a helyzetet. Nem ismerem eléggé a nőket. De azért 

a kétszázhetvenöt rugónak ő is örült. Vett magának egy őrületes fekete bugyit.
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TÖNKÖL JÓZSEF

Simon-Júdás 
A császárbajuszost valóságos szentnek látta a bábaasszony, aki hetven esztendeje, 

kora délután beleszeretett Herman úrba, Nádasdy városában, október utolsó szombatján, 
amikor később a köd úgy csapott le a sátrakra, mint az ostor, s olyanféle szél fújdogált, 
hogy a kalmárok a legszívesebben a kocsmapadokra húzódtak volna. A szőke lány teljes 
figyelmét az embernek szentelte, a közönség szeme láttára arcon csókolta volna, heves 
örömet érzett, szenvedély égett benne, tekintete az emelvényre szegeződött. A férfi arca 
vörösült, a vér az agyába szökött, erei kidagadtak, fejét jobbra-balra vetette, mutogatta 
magát, széles válláról, meztelen felsőtestéről láncokat tépett, éleset kiáltva szakította el a 
lakatokkal csukott vashálót, erejével megbolondította a nőket. Az ördög tudja már, hogy 
volt. Az sem biztos, hogy az előkelő papagájok láttán mások is azt gondolják, amit én 
gondolok: felvonulnak a Jordánhoz, megszámláltatnak – úri passzió a madárfigyelés –, 
látják a látók: varangyos békák változnak kővé, kövek brekegnek, a Peppino kénsárga, a 
Pityu kék. Semmi sem édesebb és különösebb, mint elmerengeni ezen, visszaszállnak a 
múltamba, a két apostol az enyém is, Simon, a zelóta és Júdás Tádé. Bozsgás-bizsergés 
az ünnep, tünedezik, hó-prémes, fejszével nem lehet széthasogatni, kíváncsiakat csalo-
gat Sárvárra, a népes és nyüzsgő kirakodóvásár laposan nyújtózik a láthatár felé, színét, 
illatát papírra teszik a vendégek, élményeikről késő öregségig beszélgetnek, szokatlan 
fontosságot tulajdonítva a napnak.

 
A bábaasszonnyal vesződtem megint, éjfél előtt. Álomfoszlány: Desicsné fejét a tes-

tétől elmetszették, nyissz!, és odalett a feje, félig a kazalba temetve feküdt, permetleves 
ingembe göngyölve, teste van vagy nincsen, a nyak ütőerét öles penge tépte, elmetélte a 
csigolyaidegeket, szálazott a vér, az orra is véres, mintha vasvilla ága sértette volna, han-
gyák hemzsegtek, bemásztak az orrlyukán, erre valóságosan emlékszem, a fej a parókia 
udvaráról az oltárhoz höngörödött, göröngyként gördült, dörgölte orrát Imre csizmájá-
hoz, mint egy csikó, ette a herceg húsos liliomait, én a vassarkalatú, gyalult fűrészdesz-
kás kertajtót reteszeltem, nehogy a fej bebillegjen, szétrágja virágainkat, letörjön roz-
maringot, rezedát, mályvát, violát, de hiába csuktam be az ajtót, magától kinyílt, a fej 
hömbölödött, nyelve hegyes, mint a kutyáé, szemhúsán csápos hangyálok, sikkantottam 
volna, koporsóba csaplak, fedelet rád!, de nem tudtam, forrásként patakzott alóla a vér, 
habzott, meleg volt, ártatlan, mint az egyesztendős leszúrt bárányé, meleg és sós, gyűl-
tek köré vörös-haragos hangyák, fölmártogatták.

Az idő olyan, amilyen, nyugtalanságba nem hoz senkit – de mit lehet várni Simon-
Júdástól? A kalendárium igazat mond: jaj a pőregatyásnak! Szűnni nem akaró tömeg 
az utcákon, a fákról a verebek leveleket vernek le, izgőn-mozgón ott surrognak, egy 
öreg, tarkójára lökött kalapban, imbolyogva kántálja Rúzsa Magdi dalát: „Vágyom, úgy 
vágyom, két karodban hamvadni el, angyalom, Gábriel…” A vár fölött felhőbodrok, 
lóbalzsamot lehet venni, cethalzsírt is?, cukormázas tortát, huszárszívet, rezes kár-
pitot, faliszőnyeget, pörkölt tökmagot, hotdogvirslit, sült kolbászt, hozzá savanyúsá-
got. Úgy tűnik, zenére masíroznak a népek, elöl megy egy trombitás, mögötte a kür-
tös, aztán a dobot cipelve valaki komédiás, biztosan tudja, mikor volt az első piac, 
mi csak annyit mondunk erről büszkén és hangsúlyosan, hogy több mint hatszáz éve. 
Korábban a vár előtt zajlott, ludat, récét, halat vihetett haza az udvari asszony, a kulcsár-
né. Annyi százesztendők alatt sok minden történt, a fagyott fülű járdán a lantművész, 
az énekeket szerző költő, Tinódi sántikál a ködben. És a többiek? Mi van a többiekkel? 
Megvannak. Laci úr? Solymosi László, az iskolatárs. Meghalt. Nem is tudom, mikor. 
Régen. Megálldogálva hallgatom az érkező híreket, a történetek legendákba csavarod-
nak, kereskedők neve fényesedik, minden helynek adott a maga ünnepe, nem kell cso-
dálkozni ezen, a hetivásárokat például szerdán tartották a régi Győrben, a búzaadásokat 
szombaton, híres sokadalom volt január 18-án, aztán nagyszerdán, úrnap előtt, s még öt 
időpont: március 24., június 3., július 22., szeptember 8., november 25. De Simon-Júdás 
vásár csak egy van a világon: a vasi. Talán a legnagyobb. A helypénz a tűzoltók alapít-
ványát gazdagítja. 

Nem tudok úgy tenni, mintha tényleg fogalmam sem volna arról, miről van szó, 
milyen ez a sokadalom, télkezdő huszonnégy óra, Sárváron a juhászok elszámoltatásá-
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nak és fogadásának napja. Árusítóbódék, sátrak, ponyvák a képzeletemben, olykor jég 
meg dara kopog rajtuk, nem hiszem, hogy valaha is elfelejtem a forgatagot, kezdek min-
denfélét felpakolni az asztalokra, kucsma, kesztyű, sapka, kapcának való anyag, papucs-
cipő, bárd, dunsztos üveg, kordován csizma, ördögbőr zeke, kalácsostál, szentkép, olcsó 
csipkefüggöny, bútorvászon, parasztkalap, gyertyatartó, fazék, vasserpenyő, hintőpor, 
topázszínű szappan, szemfesték, műszempilla, hajkefe, fésű, tükör, vázában pávatol-
lak, dobozokban befestett szúrós tölgygubacsok, patkó, kerékszög, minden elképzelhe-
tő ipari cikk. Valaki muzsikát fúj a levegőbe, papírhangszeren dudogál, bezúdul ablako-
mon a moraj, érkeznek helybeli urak, elegánsan őgyelgők, felszínesen nézelődők, jön-
nek komoly vevők, sár- és pálinkaszagú parasztok, akik a Herpenyő csárdánál tartottak 
pihenőt, mint a vásárosok. A Rába völgyében köd fekszik, vízen ringó és csobbanó csó-
nakokban, hideg lesz, tányérok zörrennek, apró csusszanások hallatszanak.

A törökmézes kövér, fürtös hajú, bozontos szemöldökű, sapkás-kötényes mester, 
Szombathelyről jött, vagy talán – Pestről?, van a szemében valami bagolyszerű, terpesz-
kedik az árulóhely alatt, amolyan táblabírós pózban, néz kifelé, néha szippant a hűvös 
levegőből, meghajol, fölegyenesedik, kését tányér hátán feni, kopogtatja az asztalt, 
rekedt, de messze hallható a hangja, hébe-hóba kiharsan a zsivajból, a ritmus egyforma: 
„Minden leány ide néz, fele cukor, fele méz!”; méri az édességet, egy-egy szelet nem 
kerül drága pénzen a gyerek kezébe, aki hangos örömmel kapaszkodik az anyja karjá-
ba, majszolja a finomságot, szopogatja, szívogatja, csemcsegve rágicsálja, fogaira ragad. 

Egyik nap öreg vagyok, másik nap dög, ha valaki az én koromban útra kel, messzi-
re ne gyalogoljon. Lakott a falumban Burkon, Gróf, Tóth, a Dominek bognár, Schleiner 
György asztalos, Borsi István uradalmi kertész, Balogh István vincellér, Imre István 
molnár, az élők társaságából kiköltöztek, a vásárban törzsvendégek, elbeszélték, ami 
körülöttük történt, láttak kígyóembert, vödörszéles csövön bújt át, hátraterpeszkedett, 
nagyot nyúlt, fejét a hasán pihentette, fotografáltak egy sátorban, utóbb a macska kerül 
elő, mintha juhászújév idején akarna férjhez menni, nyarvákol, poros díványon, roj-
tos, mákvirágos szőnyegen komédiázik, bajsza remeg, a vásárra készülődik, ott van, 
ámbolyog, bódorog, ténfereg, szeme zöld, mint az egres, áros emberek kirakodtak, buk-
tát vesz, kereplőt, fütyülőt, dolmányos legényekkel forgolódik, lődözik bábokra, a tolon-
gásban odébb taszítják, csöngőhangokra derül az orcája, cserépkakukkra, csipkelegye-
zőkre, pöttyös csuprokra, szőttesekre, csizmaárusra, talpcsinálóra, kalácsszíves kofá-
ra, habcukrászra, kukoricapattogatóra, posztóval kereskedőre, vihogó kecskebakok-
ra, a templomnak ezen az oldalán ülnek, öreg cöveklábakra csinált padon, kuttognak, 
kuksolnak a sörház előtt, mustrálják a kínálatot, a suszterkisasszonyokat, disznóhólyag 
dohányzacskóból pipára töltenek, a fedelet felütik, tüzet vetnek bele, pipájukat szortyo-
gatják, cicc, cicc!, Dömötört emlegetik, szunnyadoznak, bekoppan a szemük, szemhéjuk 
le-lepilled, hortyannak, révednek, szájukból nyál folyik, a beszélő macska semmi, gyöp-
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ről nézve is csak úgy semmi, tele a hasa fiakkal, kölyökangyalokkal, ott hagyják figye-
lem nélkül, ásítanak, átgondolják a múltat, elképzelik a Rába egymáshoz fagyott jég-
tábláit, el a holdjáró embert, el a kocsist, akire Simon-Júdáskor a gonosz támadt, mikor 
beszürkülődött, szekerére az ikervári hídnál kecske alakjában fölugrott, hirtelenjében 
nagy szélzivatar kerekedett, teknősnél lassabban vánszorgott a szekér, a lovak nehezen 
húztak, körmöltek, kapaszkodtak, mint a jégen, egyszer csak hallja az éneklő kornyiká-
lást, „levelében írva van, levelében írva van”, ezt énekelgette, a férfi borzadt, meghűlt a 
vére, megijedt, lazára engedte a gyeplőt, kezdett félegetni, verejtékben ázott, szuszogni 
nem mert, hallotta a megzörrenő ágakat, kirettegte magát, majdnem holtan vitték haza a 
lovai, az éneklő kecske az Urasághegyig ijesztette, akkor elment, átal a hegyen. 

Egy mutatványos csak szép ember lehet. Létezése bajusz nélkül elképzelhetetlen. De 
akkor még Gizella néném se bábaasszony, esténként úgy ismételgette, mint egy bolond: 
szeretem, szeretem... Réges-régen elmaradt a vásárból, partecéduláját megőrizték a gye-
rekei, akárcsak Herman úrnak. 

 
Széklábakhoz kötött kutyák között, a második korsó sörnél talál bennünket a déli 

harangszó, érezhető a borjúpörkölt illata, a ropogós káposztasalátáé, a vendéglő tele 
rokonokkal, ismerősökkel, unokafivér-nővérekkel, akik életükben már egy ládára való 
ruhát vettek Sárváron. Mindig akad valami érdekes, érdemlegesen szép, fehér bagoly, 
tésztaszűrő, melence, fakanál, gázálarc, táska, bőrönd, cipőkrémes doboz, kezdheti a jár-
kálást bárki, mehet kilométereket az úton, ácsoroghat, trécselhet, elnyűheti magát, töp-
rengve, mit vásároljon, hasznosat, haszontalant. Én meg csak alakítgatom az álomképet, 
valódi részletekkel, bár a hangok és a színek nem olyan élesek, mint amikor el-elnéze-
gettem a gércei muzsikus cigányok, a prímás és a kontrás felbukkanó görnyeteg figurá-
ját, hallgattam a búcsúi zenét, az öreg urakat, akik még istenfélők voltak és hittek, hazá-
ról és halálról beszéltek, mindennek tudták a nevét, elragadtatással emlékeztek a néhány 
nappal korábbi ünnepre, hastáncosnőre, tréfás árusokra, itták a kissé kiforratlan ízű bort 
kikapós menyecskékre, fohászkodással nem ostromolták az eget, este forró sindőket rak-
tak a lábukra, hogy fölmelegítsék a vért.

 
A Fő utcán már minden megesett. Kornyikáltak, pénzt tányéroztak, medvét táncoltat-

tak, megfordultak a nép között kardnyelők, söprűvel kereskedők, hittérítők, akik vigasz-
taltak, ha hiányzott a vigasz. Az se igen tűnne föl, ha a földönkívüliek itt a piros, hol 
a piros? játékba akarnák beugrasztani az embert. Csörgedezik tovább az élet, a sovány 
úrnak kalapot emelek, Medvegy Antal, gimnáziumi igazgatóm bukkan föl, osztályfőnö-
künk, Semperger József, senki sem ismerte jobban ezt a várost, mint a tanár urak: Bodó 
Béla, Naszádos István, Erdős Henrik, Csontos Miklós. Ami ezek után a két papagájt ille-
ti: nem ad számot róluk a történelem. Éles szögben görbül a csőrük, picikék, kedvesek, 
mint a púposorrú hattyúk, sárgyókák, kalapácsfecskék, lószemű sirályok, nádmászók. 
Gazdájuk kerek madárszemű dáma, úgy feszít a csapkodó sátor szélárnyékos oldalánál, 
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mint egy skót, kockás plédbe takarta magát, mereven bólogat, lenyelt tán egy stamped-
li vodkát?, vékonyka hangon szólal:

– Jósol a kis papagáj. Kihúzza a szerencsét és a jövőt!
– Mit akar? – kérdem.
A vékonyka hang egyre közelebb jön, azt mondja a nő, húz nekem a Peppino, a 

tompazöld. Rögtön kitalálom, hogy a kék a Pityu, nincs benne sárga pigment. A madarak 
a hátukat mutatják, a dobozka aljára szórt magot nézik, mintha azt mozogná ki a csőrük: 
ebből élünk. Inkább faágakon totyognának, szakadékok felett vitorláznának. Erős kísér-
tést érzek, hogy ne lássam a pénzemet, lássam viszont Peppino segítségével a jövőt. De 
akkor mit szólna a kék Pityu?

 – Uram, a Peppino húzzon?
Gondolatok járkálnak-köröznek a fejemben, biztos vagyok benne, pontosan elvégez-

né a munkát, nem bucskázna fel, pottyanna a kartonlapok közé. Egyszeriben megszün-
tetné bennem a szorongást. Mi lesz a világgal? Mi lesz a féltékenyekkel, a marakodó 
szerelmesekkel, a naprendszerrel, a többi csillagrendszerrel? Hová megyünk? Melyik 
papagáj húzza ki a cédulát? A zöld? A másik? A kék Pityu oldja meg a helyzetet, tollát 
borzolja, idegesen rángatja a fejét, mintha dühroham törne rá, szemtelen tegezéssel riká-
csol, felingerelve a képembe vágja:

 – Sajnálod azt a százast?! Ha nem vagy kíváncsi a jövődre, kotródj el innen, szaty-
tyánseggű, a ragya verjen meg, mozgás-mozgás! 

Vagy a kirúzsozott, kipúderezett hölgy mondja-morogja a fogán keresztül? Biztosan 
kártyából is tud beszélni. Ropogtatja ujjízületeit, tágul ki a szeme, gúnyolódik; a nyakát 
vékony sál keretezi, ízléstelenül csomóra kötve.

Most már csak zörgő-ugató autók, minibuszok, vezetőik beugratják a motort, a csupa 
nyűg bábaasszony elhozza a vásár kulcsát, harisnyában, flanel hálóingben, alázatosan 
szökik el a valóságból az álomba, s még arra figyelmeztet, hogy a szerelmet nem lehet 
csak úgy kitépni a szívből. Az október ködébe vonja a testeket, Herman urat, a macs-
kát, ott vannak az elmúlt hangulatok, a széttépett láncok, az udvarló szavak, az egymás-
ra következő képek, ott van valami távoli Rába-part, a fekete bég fürdőhelyes városa – 
mézzel édesített medencékben ülnek a népek –, mobiltelefon csengőhangja, az kellene, 
hogy egész nap itt gubbadjak, nézzem a mandulás hegyet, mozdulatlanul, várva, hogy 
sárga-édes áradással elolvadjon a világ, törökmézillata legyen.
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PÁTKAI TIVADAR

A búzáskörte illata
Öregapám! Mikor visz magával engemet is a pápai piarcra?
Majd még a ganéjhordás előtt! – rötyögött valahány alkalommal, ha megkérdeztem 

tőle. Ilyenkor bal mutatóujjával jelentőségteljesen hátratolta homlokába húzott zsíros 
kalapját, miközben hozzátette: – Majd ha má’ meg tudsz enni hármat a szivásgombócbú’!

Ez igencsak nehezemre esett, mert tavaly is ezt mondta, tavalyelőtt ugyanezt mondta.

A feneketlen téli estéken, tollfosztásokkor annyi, de annyi különös történetet hallot-
tam én erről a pápai piarcról, hogy azt hittem, belehalok, ha az idei búzáskörte érésekor 
nem visz el magával. Nagyobb volt a kíváncsiságom, mint a templomunk tornya. Lelki 
szemeim előtt már a sokat emlegetett mézesbábosok sátrai sorakoztak. Hogyan is mesél-
te egyik tollfosztáskor özvegy Mikusannus, a bábaasszony?

Te, Gizus! Ha láttál szípet, százszor szípet! Aaajjaj, jaj! Egész uccasor van belő-
lük! Ott árulnak a szökőkút előtt. Lehet venni lovashuszár bábot, süvegcukros ördögbá-
bot, tükörös mézeskalács szíveket, amennyire csak fussa a hozzávalódból. Hát, nekem a 
jóuram – Isten nyugosztalja – vett egyikszer ollyan gyönyörű tükörös szívet, amire avvót 
írva, hogy „Szeress imádott kedvesem, // Tedd mennyországgá az életem.” Én meg a 
frontra indulása előtt lovashuszáros bábot vetettem nekije azzal a fölirattal, hogy „Vess 
rám kérlek egy pillantást, // Tudj Isten látjuk-e egymást.” Hát azután már nem láttuk 
többé egymást. Odamaradt ruszki fődön a drága jóuram…

Akkor beszaladtam a nagymama tisztaszobájába, kihúztam az ómárium legalsó 
fiókját. Valahol itt kell lennie, valahol itt van, tudom, hogy itt van. Mert nem csak a 
Mikusannusnak van olyan szíve, hanem az én nagymamámnak is. Lázasan turkáltam, 
kotorásztam, amikor végre megakadt a kezem a csontkemény tárgyban. Abban a pilla-
natban egyszerre éreztem éles fájdalmat és melegséget is a tenyeremben. Kettőbe törött 
a tükrös mézeskalács szív, elvágva a tenyeremet. Mi lesz most? Jaj, most mi lesz? Nem 
a vérző tenyerem érdekelt, hanem a törött mézeskalács. Silabizáltam a betűket, egyik 
kezemben a: „Sze-ress i-má-dott”, a másikban a „ked-ve-sem”! Ösztönösen rohan-
tam az ablakhoz, fölálltam a párkányra, kinyitottam és kidobtam a hóval vastagon bele-
pett virágágyások közé. Azután, mintha mi sem történt volna, visszasomfordáltam a 
konyhába, majd a rám ügyet sem vető tollfosztó asszonyok mellett, uzsgyi, ki a gádor-
ba. Bukdácsolva a hóban, kezemben a törött mézeskaláccsal, irány a kukoricás góré. 
Oda rejtettem, a hátsó traktusba, hogy legalább nyárig ne találhassák meg a „bűnje-
let”. Szerencsére éppen a pisálást tettettem, amikor öregapám tömzsi alakja jelent meg 
a gádorban.

Gyere be te gyerek, mer’ lefagy a monyad, aztán egész életedbe’ csak kukorékolhatsz!
Már az ágyban voltam, már félig aludtam, de a tollfosztó asszonyok még énekeltek 

a fűszeres forralt nohabortól. Álmomban ott őgyelegtem a pápai piac siflis sátorai előtt, 
és azt mondtam a nagybajuszú mézesbábosnak, hogy összetörtem a nagymama szívét. 
Ha megkérem szépen, adna nekem helyette egy másikat? Erre ijesztően összeráncol-
ta szemöldökét, rám förmedt: „Mit képzelsz te taknyos kölök! Te akasztófára való! Mi 
lesz teveled fölnőtt korodban, ha már most összetöröd valakinek a szívét?” Csak nézett, 
nézett rám szúrósan, vérben forgó, kiguvadt szemekkel. „Ezt neked!”, majd bemuta-
tott egy csúnyát, egy nagy lófaszt, ahogyan azt öregapám is szokta, ha kihozták a sod-
rából. Legtöbbször a fináncok, a cséplési ellenőrök és a begyűjtési csoportvezető elvtár-
sak hozták ki a sodrából, őutánuk mutatott be, de csak akkor, ha már becsukták maguk 
mögött a rozoga kertkapunkat.

Pápát napsütéses, szép tiszta időben a főszeri Dáné-hegyről szabad szemmel szok-
tam látni, szőlőkötözéskor. Legalábbis két karcsú gyárkéményt. Állandóan füstöltek. El 
sem tudtam képzelni, mit csinálhatnak abban a gyárban. Amikor megkérdeztem, öreg-
apám mindig ugyanazt mondta, lópatkót a tehenekre, hogy le ne sántujjanak, és jókat 
nevetett hozzá.

Hajnali fél háromkor csörgött a vekker. Mire engem fölöltöztettek, öregapám már 
kétszer meghúzta az otellóboros demizsonját. Nagymama pirongatta: Elmegy tűle az 
a maradík eszed is, te vínbolond, aztán majd megint dúvadoskodol a tenyeres-talpas 
kofákkal! Erre az öreg is visszaszólt: Te meg eehozhatod az aranytojást tojó kopasznya-
kú tikodat a vándorköszörűsödnek, vagy a pápaszemű kíkfőző mesterednek!
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Fölpakolták a szekérre a piacra szánt cseresznyét, búzáskörtét. Szám szerint öt darab 
méretes fülessel. Ezeket a füleseket a vén Zsiványlaci fonta nekünk jó erős fűzfavessző-
ből, mert szállást kapott az apám még félig kész borbélyműhelyében, amikor kiszabadult 
a dutyiból. Nyögött is öregapám, ahogy rakta őket fölfele. Az én kezembe cserépkor-
sót nyomott nagymama, azt mondta, igen vigyázzak rá, mert tavalyi hecsedli van benne.

Ott gubbasztottam a szekérderékban, két számmal nagyobb bekecsben, lópokrócba 
bugyolálva. Így is cidriztem, majd’ megvett az Isten hidege. De én egyre inkább csak 
arra koncentráltam, vajon milyen lesz majd a vonaton ülni, mekkorák lesznek majd 
közelről azok a folyton füstölgő gyárkémények. Eddig csak Mihályfi Gyuri bátyám 
Képes Krónikájában láttam mozdonyt.

Eközben nagymama a füleseket gondosan lekötözte kék esszíkötényekkel, öregapám 
befogta a Zsömlét meg a Kajlát. Újra visszament a kamrába, megint nyakalhatott, mert 
a nagymama csak csóválta a fejét: Jövőre ezzel a két kezemmel vágom ki az összes fran-
cos tőkét! Mire öregapám fölhorkant: Hát, mit taníttanak tenéked, te krisztuskömülő 
szentfazík a bibliában! Jézus is megitta a bort, még szaporította is. Hö-hö…

Azt hiszem, elkábulhattam a búzáskörte jólesően erős illatától, elbólintottam. Fél 
ötre értünk a gichathalmi állomásra, már teljesen kivilágosodott. Alig fáztam, türel-
metlenül nyújtogattam a nyakamat a pokróc alól. Először valamilyen sistergést hallot-
tam. Biztos voltam benne, hogy ez csak a mi vonatunk lehet. Tátva maradhatott a szám, 
ahogy a mozdonyt megpillantottam, mert öregapám jól fejbe kólintott: Nem bámíszkodni 
gyüttünk, te gyerek!

Huú, de igen nagy volt az a mozdony! Éppen töltötték föl vastag vízsugárral. Micsoda 
jó huzatja van, gondoltam. Azóta sem láttam még akkora vasparipát. Nagymamám így 
nevezte a mozdonyt.

Na, má’ gyünnek is ezek a szaros sztalinjóska-ivadíkok – szólalt meg öregapám éppen 
csak a bajusza alatt, megpillantva a közeledő kékparolinos katonákat –, még jó, hogy 
nem hoztad el a kopasznyakú tikodat asszony, mer’ elzabrálnák azt is.

Minden fülesről le kellett szednie nagymamának az esszíkötényeket. Átvizsgálták az 
egész rakományt, a búzáskörtébe és a cseresznyébe is beleturkáltak. Mivel beszolgáltat-
ni való árut nem találtak, szalutált az egyik katona: Mehetnek az elvtársak! De fölhívom 
a kofa elvtársnő figyelmét, hogy árfelhajtó tevékenységet nem fejthet ki!

Efftárs ám néktek az a moszkvai nagyvalagú, görbelábú anyátok! Hogy az öregisten 
verne meg benneteket!, köpött egy hegyeset öregapám a rágott bagótól, és már rakodott 
befelé a tehervagonba.

Amikor nagymama befizette a „helypízt” a Fő téri hetipiacra, majd’ kiugrott a szí-
vem. Alig vártam, hogy láthassam a gyertyaöntőket! Mentünk, mentünk, egyre beljebb 
a piarc gyomrába. A szökőkút előtt nincsenek azok a mézesbábosok. Kecskelábú aszta-
lok mindenütt. Azokon semmi más, csak retek, kerékrépa, spenót, sóska, salátahegyek. 
Cseresznye, cseresznye, cseresznye és cseresznye, ameddig a szem ellát. Zöldség, zöld-
ség hátán. És szótalan, és szomorú asszonyok, férfiak. Hát, én nem ilyennek képzeltem 
el a pápai piarcot. Hol vannak a mézesbábosok, a késesek, és a sokat emlegetett „kály-
haezüstöt áruló pajeszos zsidó”? Hol vannak a zsebmetszők, az alkudozó kofák?

Ráadásul a két füstölgő gyárkéményt sem láttam! Hiába forgattam körbe-körbe a fejemet.
Igencsak el lehettem kámpicsorodva, mert a nagymama, szokásától eltérően, mindkét 

markomba nyomott egy-egy alumínium ötven fillérest azzal, hogy vehetek magamnak 
fagylaltot, süvegcukrot vagy bocskorszíjat. Én a fagylalt mellett döntöttem, mert bocskor-
szíjat, süvegcukrot lehetett már kapni otthon, a Kellermayer-féle földmívesszövetkezeti 
boltunkban is.

Huszonhét hónap után leszereltem végre a katonaságtól! Két napig csak kocsmáztunk 
a haverokkal. Harmadik napon az édesanyám azzal ébresztett, hogy vége a semmittevés-
nek, legalább segíteném elbontani öregapámék régi góréját. Már nincs öregapám, nincs 
már nagymama se. A góré helyére málnát fogunk ültetni, a „folytontermő” fajtából. 
Kalapáccsal és harapófogóval estem neki a rozoga tákolmánynak. Némelyik léc olyan 
korhadt volt, hogy szinte a leheletemtől földre hullt. A hátsó traktushoz érve, azt hiszem 
a másnaposságtól, kicsúszott kezemből a kalapács. Ahogyan földet ért, nem puffanást, 
hanem furcsa roppanást hallottam. Leszédelegtem a létra felső fokáról, lehajoltam érte, 
a hányinger kerülgetett. Egy féltenyérnyi tükördarabkát tört háromba a kalapács feje. 
Fölszedegettem. Próbáltam összeilleszteni. Nem ment. Amúgy meg semmi értelme sem 
lett volna, hiszen a vakotája is tönkrement már. Amint visszaejtettem a földre, a késő-
délutáni napfény még egyszer, utoljára megbicsaklott rajta.
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CSIK TAMÁS 

A várossal együtt élő piac
Győr piaca az évszázadok tükrében

Talán kevesen gondoltak eddig a vásár és a piac közti különbségre, ezért most feltesz-
szük ezt a valójában nem is olyan egyszerű kérdést. Ha Győr esetében a vásárról szó-
lunk, akkor ebbe beleérthetjük nem csak a várost, hanem annak tágabb környezetét, de 
akár az egész egykor volt országot is. A nyugati határszél, a három folyó, a Kisalföld, 
a környék nagyvárosai mind olyan tényezők voltak, melyek emelték az itteni vásárok 
rangját. A vízi és a vasúti áruszállítás megindulása, a nemzetközi gazdasági válságok 
vagy fellendülések szintén befolyásolták annak a győri vásárnak a jelentőségét, amely-
től éppen próbáljuk elválasztani a város piacát (piacait). Ha a szokásos közhelyeken túl-
lépünk, akkor nem is annyira a méretben vagy a gyakoriságban lehet megragadni ezt a 
különbséget, hanem sokkal inkább a hatás és meghatározó irányának kérdésében. Míg 
a vásár esetében a hatást sokkal inkább az országos vagy olykor nemzetközi tekintély-
re szert tett kereskedelmi pozíció gyakorolta a városra, addig a piacnál sokkal inkább 
megjelennek a város polgárai. Nehéz lenne tagadni, hogy a vásár is magán hordozta 
azokat a jegyeket, amiket a várostól és annak lakóitól kölcsönzött, azonban a piac még 
inkább ezer szállal kötődött a helyhez. Ezért is a címben szereplő Győr piaca kifejezés. 
A piac sokkal inkább Győr része is, míg a vásár a város sajátos fekvésének köszönhet-
te kimagasló jelentőségét. Ha a későbbiekben egyszer-egyszer mégis győri piacról és 
nem Győr piacáról teszünk említést, az sokkal inkább a megfogalmazás kényszere miatt 
lesz, de értelmileg mindenkor a városhoz szorosabban kapcsolódó eseményről írunk. A 
fenti meghatározás meglehetősen önkényes, így nem várhatjuk el azt sem, hogy a piac-
ról szóló források is ilyen különbséget tegyenek, sőt, sokkal inkább az a helyzet, hogy 
századokon át teljesen rendszer nélkül és váltakozva használták a piac és a vásár elne-
vezéseket. 

Ha viszont csak a piacról beszélünk, akkor arra is fel kell hívni az olvasó figyelmét, 
hogy története szorosan összeforrott egy szimbolikus, központi elhelyezkedésű tér histó-
riájával, amitől megint csak nehéz eltekinteni. Győrött a helyszín csak a város történel-
mét ismerők számára egyértelmű: Széchenyi tér, ez volt a piaci hely századokon keresz-
tül. Jóformán a 17. század egészében Piac térként szerepelt a forrásokban, 1848 előtt Fő 
tér, majd a forradalom hevületében lett Egység tér, hogy aztán ismét Fő térként legyen 
ismert. Egészen 1861-ig kellett várni, hogy a jellegtelen elnevezést megváltoztassák, és 
a tér felvegye a legnagyobb magyar nevét. Győrött már többször találkoztunk a kérdés-
sel, hogy valóban Széchenyi Istvánról nevezték-e el. A tér egyik házának falán ma már 
tábla emlékezik meg a névadóról. Valójában magának a térnek a története, a népgyűlé-
sek, katonai szemlék, kivégzések és más fontos, reprezentatív városi események szint-
úgy elválaszthatatlanok a piac históriájától. 

Az alcímben szereplő évszázadokra térve felmerül a kérdés, hogy hol lehetett a piac 
ezen az ókorban is lakott területen. Biztosat nem tudni, de minden valószínűség sze-
rint a fórum hagyományos helyén, a település központjában, az utak metszéspontjában, 
egyszóval: könnyen lehet, hogy a későbbi helyén. Az egykori feliratok is erre utalnak. 
Így kijelenthetjük, hogy már ekkor a város természetes központjában volt a piacnak is 
helyet adó központi térség. Nagyot ugorva az időben érkezünk el a 11. századig, amikor 
arról értesülhetünk Hartvik püspök pontificaléjából, hogy a várban lévő székesegyháztól 
indulva a körmenet a piactéren haladt keresztül. Ez alapján ismét csak úgy tűnik, hogy 
a mai Széchenyi tér már ebben a korban is piacként funkcionált. Ennek némileg ellent-
mond, hogy a székesegyház mellett nagyobb mennyiségű Árpád-kori érmét találtak. 
Mindenesetre akárhol is volt az első piac a város történelmében, már igen korán átkerül-
hetett a mai Széchenyi térre. Ismét a központi funkcióra utalnak a tér felé tartó – és már 
a középkorban is létező – Alsó- és Felső-Közép utca elnevezések. Ha a helyet ponto-
sabban akarjuk meghatározni, akkor térben nem szűkíteni kell a keresést, inkább jobban 
körülnézni a környező utcákban. A város mai utcahálózata már nem hasonlít a középko-
rira, így nehéz lenne a tér környezetét rekonstruálni, az viszont szinte biztos, hogy nem 
csak maga a tér, de a környező utcák is tele lehettek bódékkal. 

A piaci napokkal kapcsolatban csak egy biztosat lehet tudni, az pedig a szombati nap. 
Már a 12. században a hét akkori utolsó napja lehetett az egyik piaci nap. Egy mási-
kat is megjelöltek, erről azonban nem szólnak bővebben a források. Ennek helyét már 
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a középkorban is Szombat-piac utcaként jelölték meg az egykori írások. A szombaton 
tartott piac a Rába-híd előtti térségben lehetett. Ezzel már kettőre nőtt a középkorban is 
biztosan ismert piaci helyek száma Győrben. 

Egész Győr és ezzel együtt a piac történetében is nevezetes lehetett az 1271-es év, 
amikor V. István a fehérvári polgárok privilégiumát adta a városnak. Az ezzel együtt 
nyert árumegállító jog inkább a vásár jelentőségét növelte és a város kereskedelmi pozí-
cióját erősítette, de kétségtelenül nagy hatással lehetett a piacra. A városi kereskedőréteg 
gazdagodása minden bizonnyal a helyi piac forgalmát is növelhette. Nem sok, ami ránk 
maradt a város ekkori piacából, és sajnálatos módon már szinte esély sem maradt arra, 
hogy a mai Széchenyi tér alatt lévő középkori Győrből bármi megmutatkozzék. Ami 
pedig a később történteket illeti, a piac a várossal együtt fejlődött vagy hanyatlott. A 14. 
században Sopron is megszerezte az árumegállító jogot, és a városi harmincadhivatal 
(mint az adók közül az egyik legfontosabbat kezelő hivatalok egyike) szintén Pozsonyba 
költözött. Ezzel egyidőben csökkenhetett Győr kereskedelmi jelentősége, és vele együtt 
minden bizonnyal a piac forgalma is. A hanyatlás a 15. század első felében tovább foly-
tatódott olyannyira, hogy a város elvesztette még az 1271-es privilégiumait is azzal, 
hogy egy Zsigmond király elleni lázadásban a rossz oldalra állt. A helyzeten csak 
Mátyás – Győr kereskedelmét élénkítő – rendelkezései javítottak. Bár ma már mindenki 
csak történelmi toposzként tekint a magyar középkor végén élt uralkodónk igazságossá-
gára, Győrt mégis némileg kárpótolhatták intézkedései.

A törökkel, Moháccsal, Buda elfoglalásával és a korábban egységes ország három 
részre szakadásával más napok köszöntöttek Győrre. Nem kellett sokat várni a közép-
kori város pusztulására. Negyven évvel Mohácsot követően, 1566-ban, a város mellet-
ti katonai táborban keletkező tűzvész jóformán a teljes, ma Belvárosnak számító terü-
letet elpusztította. A piacnak helyet adó tér sem kerülte el sorsát, de nem hallunk többet 
a Szombat-piac utcáról sem. Győrt természetesen újjáépítették, de az új viszonyoknak 
megfelelően már erődvárosként. A mai Belváros utcaszerkezete is ekkor alakult ki. A 
16. századi városháza szintén a téren épült fel, de a város központja némileg eltolódott, 
és a Fehérvári-kapun áthaladó utca került a település tengelyébe. A tér környéki utcák 
viszont továbbra is ugyanúgy a kereskedelmet szolgálták, mint korábban. Az 1567-es 
telekkönyvben ennek megfelelően már Kalmár utcaként szerepelt az egyik piac mel-
letti terület. A szűk, sikátoros utcák mellett a téren egyre gyakrabban találkozhatott az 
erre járó a házak alsó szintjén nyitott boltokkal, kapuk alatti árusokkal. A Piac tér háza-
iban kialakított boltok, a kapuk alatti árusok pultjai még hosszú századokon át megma-
radtak a piac jellegzetes vonásaként, mintegy tovább bővítve a forgalom növekedésé-
vel egyre szűkösebbé váló térséget. E mellett egy kisebb piactér is kialakult a korabe-
li Szent Erzsébet utcában (ez ma a székesegyház közelében lévő Gutenberg tér), halpi-
ac volt itt 1617-ben. 

Látható, hogy a piac túlélte a 16. századi válságos időszakot, sőt az erődvárossá 
válással az állandóan itt állomásozó nagy létszámú katonaság új vásárlóerőt is jelen-
tett, és a külvárosban tartott vásár is tovább növelte jelentőségét. Bár a nagyobb jelen-
tőségű vásárok kalmárai között nagyon sok más vidékekről származót találunk, a győri 
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nagykereskedő réteg is tovább gazdagodhatott a vásárok révén, ami ismét tovább növel-
hette a piac forgalmát. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a piacnak helyet adó terü-
let más szempontból is fontos volt: „Köröskörül utcák futnak, így maga a tér a forga-
lomtól ment maradt és ezáltal alkalmas piac, népgyűlés, ünnepély és mindama hivata-
los funkciók számára, melyek a régi városi életnek elmulaszthatatlan kellékei voltak”.1 
Valóban számolnunk kell a téren nemcsak a piac jelenlétével, hanem 1570-től a városi 
őrség központjának számító fővárta épületével, csakúgy, mint más fontos események-
kel. A lőcsei fehér asszony története nyilván mindenki előtt ismert, a szépasszonyt is 
itt érte utol a vég. A más bűnökben részesek szintén itt nyerték el a kor jogérzéke sze-
rint méltó büntetésüket: „Arra nézve azon J. asszony mint afféle ördöngös, bűbájos és 
varázsló embervesztő érdem szerint megbüntettetik, és eleven tűzre ítéltetik, előbb pedig 
hasonló gonosz és ördöngös társainak kinyilatkoztatására megcsigáztatik”.2 A kivégzé-
sek, kínzások, pellengérre ítéltek szenvedései is piaci látványosságot jelenthettek, azon-
ban a megélhetés mégiscsak fontosabb lehetett már a kor embere számára is, mint ez 
efféle véres esemény. 

Napjainkban gyakori téma: válságban vagyunk. Való igaz, mondogatjuk, mondogat-
ták már 30 évvel ezelőtt is, szintúgy gyakran lehetett hallani háborúk poklában, forra-
dalmak alatt. Ha éppen nem volt sem háború, sem más felfordulás, akkor meg csak úgy 
egyszerűen: válság volt. A lényeg mégiscsak az, hogy az élet súlyos terheket rakott az 
emberek vállára. A 16. században egy kőműves 6–8 Ft-ot keresett munkájával naponta, 
segédjének bére valamivel kevesebb volt: 5–6 Ft. Érdemes megvizsgálni, mi mennyi-
be került ekkor Győr piacán. A mester egy jobb dolmányt vehetett a piacon napi kere-
setéből, ha semmi másra nem költött, azonban egy csizmáért már majd egy hetet kellett 
dolgoznia (28 Ft).3 Jó lenne tudni, hogy a mindennapi élelmiszerek mennyibe kerülhet-
tek ekkor, de ezek sajnos csak dénárban voltak megadva az árjegyzék szerint, így nehéz 
lenne összehasonlítani mesterünk és segédünk napi bérével. A megélhetési költségekre 
nehéz ezek alapján következtetni, és figyelembe kell venni az adott korszakot is. Egy 16. 
századi győri kőműves számára éppen nem lehetett megrendelésben hiány. Az erődíté-
sek kiépítése, a tűzvész utáni újjáépítés nem jelentéktelen pénzkereseti lehetőséget jelen-
tett számára. Kár lenne találgatásokba bocsátkozni, hogy mennyibe kerülhetett akkor az 
élet, ehhez sajnos kevés az információnk, de mindenki könnyen kiszámíthatja, hogy havi 
bére mennyit jelent egy napra lebontva, és nem jelent nehézséget egy mai lábbeli árának 
megállapítása sem. Lehet számolgatni! 

Változott a tér arculata is. A Széchenyi tér egyik ma is meghatározó jelleget biztosító 
épülete a bencés templom és gimnázium. Az eredetileg a jezsuiták számára épített temp-
lomot 1641-ben fejezték be. Az egykori városháza és a később, a bencések tulajdonába 

1 Valló István: Győr ismertetője és tájékoztatója. Győr, 1930. 96.
2 Szávay Gyula: Győr. Monográfia a város jelenkoráról a történelmi idők érintésével. I. kötet. Győr, 1896., 

208.
3 I. m., 103–108.
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került templom és gimnázium ma is megtekinthető. A két épületegyüttesen kívül a szá-
zad végén újabb jellegzetes építménnyel egészült ki a tér arculata. Buda visszafoglalásá-
nak emlékére, 1686-ban állították a Mária-oszlopot. Ha valaki ellátogat az egykori piac-
térre, akkor ráismerhet a 18. század végi tudósításban említettekre: „.... középen vagyon 
a Város piatza, négy szegletre alkalmaztatva, s tágasan ki terjesztve, a Boldogságos 
Szűznek képével fel ékesítve, mellette a Városnak közönséges kúttya, a nap keletre való 
óldalon pedig az őrálló ház, Hauptvache jeles épülettel készítve, alatta pedig a setét fog-
ház, melly hajdan a Töröknek készíttetett”.4 Sajnos a téren álló egykori – néhány éve 
még látható – kútnak ma már nyoma sincs, azonban a török kor nem ért véget nyomtala-
nul. Mások is említik a városi őrhely alatti börtönt, így Evlia Cselebi, neves török utazó 
szintén megemlékezett a „német palota” előtti nagy térről és a törököket fogva tartó föld 
alatti építményről.5 Nem tudni, hogy pontosan hol lehetett a börtön. Az is megeshet, 
hogy a korabeli városháza alatti pincerendszerről írtak a beszámolók, de a szabadulá-
suk után itt ragadt törökök a piacnak újabb érdekes színfoltját adhatták. Edward Brown 
angol utazó leírása alapján saját készítésű ostoraikat árulták egy darabig, fogságból való 
szabadulásuk után. A börtön helye körüli bizonytalanságot növeli az is, hogy az angol 
úriember némileg másként emlékezett rá 1686-ban megjelent művében: „E székesegy-
ház alatt azon időben, midőn a vár a török uralma alatt állott, az elfogott keresztények 
bebörtönzésére szolgált; nem hatolt abba világosság, csupán egy rácsozaton át, mely a 
vásártérre nyílt”.6 A város rövid időre, 1594 és 1598 között valóban török kézre került, 
de nem valószínű, hogy a Piac tér alatti (pontosabban az őrház alatti) börtönről írhatott 
a szerző, mivel a székesegyház akkor sem itt volt. 

Jóformán alig értek véget a török idők, Győr város piacán máris egy német céhvel, 
a hainburgiakkal voltak problémák. A helyi fazekascéh képviselői a városi hadbíróhoz 
fordultak az ügyben, miszerint az elővásárokon való árusítás joga saját céhlevelük sze-
rint csak az ő kiváltságuk lehet. A hainburgi céh azonban egy másik joghatóságra hivat-
kozott, ők a legfelsőbb haditanács engedélyével rendelkeztek. Válaszul a győriek – nem 
bízva az esetet a bürokrácia lassan őrlő malmaira – önhatalmúlag léptek fel, és elkoboz-
ták a német céh termékeit. Bár az idegen kereskedők végül jogorvoslatot kaptak egy 
másik bíróságtól, és visszaszerezték jogtalanul elvett termékeiket, a győriek válaszul a 
legfelsőbb haditanácshoz fordultak. A bécsi haditanács – úgy tűnik – nem kívánt fog-
lalkozni a Rákóczi-szabadságharc és a spanyol örökösödési háború mellett még a győri 
piac ügyével is: felszólította a feleket a céhjogok betartására.7 Bár a történet közreadó-
ja a győri vásárról írt, és könnyen lehet, valóban távolabb kell keresnünk a piactól az 
esetnek helyet adó területet, azonban jól jelzi, hogy a kereskedők közötti konfliktusok a 
piacon is mindennaposak lehettek. Ne feledjük, még a kapitalizmus világa előtti korban 
járunk, és – bár piaci rendtartás van manapság is – akkoriban még sokkal több kötött-
séggel járt a céhes keretek közötti kereskedés. A másik fontos dolog, amire az eset rávi-
lágít, az, hogy a török háborúk kora nem múlt el egyik évről a másikra, tartani kellett 
az oszmán hadak betörésétől, vagy Rákóczi hadainak portyáitól, így Győrött továbbra is 
a hadbíró volt illetékes az olyan ügyekben, amik másként talán nem rá tartoztak volna. 
Győr erődváros maradt, az erődítések meglétét tekintve még több mint egy évszázadig. 

A 18. századi piaci hétköznapokról nem sokat tudunk, azonban Rájnis József talán 
pont a téren játszódó eseményekről írt. „Szombat vólt, mellyen a sok szekerek, bar-
mok, el-adók, vevők el lepik ezen a nélkül is népes város utszáit, el-annyira, hogy tsak 
minden lépés-utánn meg kell állni, vagy más felé fordulni a sok emberek, és barmok-
között… Ki megyek a házból; s ihon! Süveget vet egy város hajduja, kire már ez-előtt 
neheztelltem, hogy a parasztot a lovaival, ámbár tsak nem az ablakomat érte, még-is a 
hozzád-hozzád kiáltással közelebb hajtotta. Utána süveget vetett a búzát áruló paraszt, s 
egy kereskedő. Egyszersmind pedig két kenyér-sütő kontyos Asszony azt súgta fülembe: 
Ditsértessék! – A negyedik utánn egy szatyros bomhéntz leány reám nézve, s azt mondá: 
Tzajsz Krisztisz…”.8 Valójában egyetlen szót sem ejt művében Rajnis Győrről, azonban 
tudjuk, hogy a szerző 1773-ban költözött jezsuitaként a városba, és több mint 10 évig itt 
is maradt. Művét ebben az időszakban írhatta. Bár vásár szintén lehetett szombati napon, 
azonban mégis valószínűbb, hogy egy piaci napról olvashatunk, és ahonnan a páter kilé-
pett, az talán épp az a rendház, amely ma is a téren áll. 

4 Vályi András: Magyarország leírása. II. kötet, 116.
5 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664–1666. S. a. r.: Karácson Imre, MTA., Bp., 

1908, 143.
6 Szávay, i. m., 119. 
7 Csatkai Imre: „Csendélet a győri vásárban”. Győri Szemle, 1942/2, 99–101.
8 Rájnis József: Beste lél-e Karaffi! 
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Lassan – talán a háborús veszély csökkenésével és a nyugodtabb 18. század ered-
ményeként – a téren lévő fővárta is megszűnt, 1784-ben a városi őrség szállása másho-
va került. A század végével a város és piaca is egy békés fejlődési korszakot hagyha-
tott maga mögött. Azonban alig lépte át Győr az új századfordulót, máris újabb hábo-
rús veszély fenyegetett. A franciák egész Európa feletti uralomra törő császára alig öt 
évvel koronázása után már Győr falait lövette. A hadi helyzet úgy hozta, hogy az ellen-
séges hadak által megszállt város 1809-ben néhány órára Napóleont is vendégül láthat-
ta. A császár valójában csak az erődítéseket szemlélte meg Győrött, és a piactértől nem 
is olyan messze, a ma nevét viselő házban szállt meg. Nem tudni, elhaladt-e a piac kör-
nyékén, de most nem is magas méltóságú személye a fontos, hanem az, hogy piac tar-
tása mellett katonai egységek szemléjére is kiválóan alkalmas volt a tér. Még a francia 
megszállás és az ostrom előtt, a hadba vonult városi polgárság felett szintén itt tartottak 
szemlét. Minden bizonnyal így volt ez már a korábbi évszázadokban is, azonban a leg-
emlékezetesebb katonai szemle mégiscsak ez lehetett a város és a piac történetében. A 
polgárok ismét saját életüket, vagyonukat készültek megvédeni.

Aztán jött az ország életében egy szellemi erőkben, alkotásokban gazdag időszak, 
amit 1848–49 zárt le. Ismét katonákkal telt meg a piactér, a kereskedők jó része is fegy-
vert fogott, már nemcsak a város, de az ország éppen csak megszerzett jogainak védel-
mében. A szabadságharcot leverték, azonban bármi történt is, a városnak és piacának 
élnie kellett. Az 1850-es években a Dunán szállított gabona fontos kereskedelmi köz-
ponttá tette Győrt. Fellendülés vette kezdetét, aminek csak a Pest felé vezető vasút 
kiépülése vetett véget. A más tekintetben hasznos vaspálya megfosztotta a várost vezető 
kereskedelmi pozíciójától, a Dunán szállított gabonamennyiség jelentősen visszaesett. A 
kiegyezéssel normalizálódó politikai viszonyok már egy pozícióját vesztett várost talál-
tak a pár éve még virágzó Győr helyén. 

Ebben a helyzetben hallunk ismét a szombati piacról. 1862-ben még csak a helyi 
kereskedelmi társulat (ismertebb nevén a Lloyd) kérte, hogy változtassanak a száza-
dok óta bevett gyakorlaton, és a szombati napot cseréljék péntekre. Az elutasítás után 
1866-ban megismételték kérésüket a kereskedők, ezúttal már a közöttük nagy számban 
található izraelitára is hivatkozva, akik számára vallásilag kedvezőtlen a szokásos piaci 
nap. A városi tanács ezúttal sem foglalkozott érdemben az üggyel, így 1875-ben már 
a minisztériumhoz fordultak a fenti kéréssel. A városhoz érkező miniszteri leirat ezút-
tal már nagy vihart kavart, és valóságos vitatéma lett az utca embere számára is a piaci 
nap és az izraeliták ügye. Ha meggondoljuk, hogy egy korábbi, gazdaságilag nagy hasz-
not hajtó, pozícióját sirató várost talált szíven a miniszteri rendelet (nem is beszélve az 
1873-ban kitört nemzetközi pénzügyi, gazdasági válság hatásairól), akkor sajnos nem 
meglepő, hogy a zsidó kereskedők ellen forduló közhangulat antiszemita jelleggel is 
bírhatott. A városi zsidóság (vagy annak egy része) ellen irányuló mozgalom szervezőit 
természetesen nem mentheti fel a város gazdaságilag romló helyzete, azonban ennyiből 
is látható, hogy a piaci élet nem volt mentes a visszásságoktól már akkor sem. A piaci 
nap ügye természetesen megoldódott, Győrött továbbra is szombaton tartották. Biztosan 
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tudható, hogy szerdánként szintén voltak piacok, és elővásárokat tartottak keddenként 
és péntekenként. A piaci napok jelentőségét jelzi, hogy a fenti ügyben a minisztérium a 
soproni kereskedelmi kamarától kért véleményt, akik némileg saját városuk helyzetén is 
igyekeztek javítani azáltal, hogy támogatták az ortodox izraelita hitközség kérelmét. A 
győri vásárok vonzereje továbbra is nagyobb volt, azonban a szombati piacok bírtak már 
kellő fontossággal ahhoz, hogy e miatt a két város között némi vita legyen. 

Időközben a Széchenyi téren is nagy változások történtek. A tér keleti részén lévő 
épületbe 1862-ben költözött be a kereskedelmi társulat, e miatt azóta is csak Lloydként 
tartják számon az építményt, amely a maira emlékeztető formáját 1885-ben nyerte el. 
Ezzel létrejött az utolsó olyan épület, amely a térnek sajátos jelleget ad a mai napig, így 
a korabeli piacra járó hellyel-közzel hasonló épületeket láthatott maga körül már a 19. 
század második felében is. 

Az ipari beruházások miatt ismét fejlődésnek indult város számára lassan szűknek 
bizonyult a Széchenyi tér, és fokozatosan másutt is megjelentek a piacosok. A spontán 
létrejött piaci helyek komoly gondot okozhattak a városnak, ezért az 1892-es piaci rend-
tartásban összevonták ezeket a rendszertelenül kialakult árusítóhelyeket. A rendtartás 
ezzel együtt védte a helyi termelőket is azzal, hogy a vásárbiztos először nekik biztosí-
tott standokat. Külön kikötötték, hogy a hetipiac alkalmával burgonyát csak kis tételben 
lehet árulni. A vásárló találkozhatott még fésűsökkel, cipészekkel, gyümölcsárusokkal, 
késesekkel, könyvkötőkkel, pékekkel, sajt- és virágárusokkal is a téren. A régóta meg-
szokottá vált, kapualjak alatti árusok még mindig jelen voltak, pedig ekkor már nagyon 
elege lehetett belőlük a városi hatóságnak, ezért azt is szabályozták, hogy csak akkor 
folytathatják tevékenységüket, ha az ipartörvény szerint bejelentik az üzletet. 

A századfordulón végre értesülünk arról, hogy a város központi terén kívül hol vol-
tak még piacok. Így ismert, hogy a Rába-parton halat árultak. Vajon hol másutt is tet-
ték volna ezt, ha nem víz partján? Az sem meglepő, hogy a mai Dr. Kovács Pál utcá-
ban (korábbi nevén Tejfölös közként említett területen) tejtermékekhez juthatott hozzá 
a város lakossága. A Duna-parti gyümölcspiac talán a hajón érkező termékek miatt ala-
kult ki (korábban fontos gabonaátrakodó hely). A szintén a Széchenyi térhez köze-
li Apáca utcában zöldségpiac volt, míg a Dunával párhuzamosan futó Bástya utcában 
hal és baromfi volt kapható. Húst az Apáca és a Jedlik Ányos utca találkozásánál lehe-
tett kapni, de a helyi hentesek érdekérvényesítő szerepét jelzi, hogy a Duna melletti bás-
tyafeljárókon ünnepnapokon csak ők árulhattak. A karmelita rendház környékén szintén 
volt egy húspiac a hetivásárok alkalmával. Hogy ne csak a Belvároshoz közel lakók szá-
mára legyenek elérhetőek a termékek, Újvárosban is létrehoztak egy piaci helyet. A pia-
cosok már akkor hozzászokhattak a koránkeléshez, reggel ötkor megjelenhettek az első 
vevők, és egészen délután kettőig tartott az árusítás hétköznapokon, vasárnap és ünnep-
napokon ez annyiban módosult, hogy délelőtt tíz után már nem lehetett árusítani a pia-
cokon. 

A város területe növekedésnek indult, és vele együtt az igények is. A századfordulót 
követően, Győr-Sziget és Révfalu községek városhoz csatolása után hamarosan felme-
rült, hogy nemcsak az új városrészekben, de Nádorvárosban is kellene egy piac. Ismét 
előkerült a probléma, túl sok a piaci hely a városban még a szabályozást követően is. A 
javaslatot tevők többsége a Duna-partot tartotta volna megfelelőnek, azonban ekkor még 
a piaci helyek koncentrálása nem volt megoldható. 

A 16. század óta jó pár év eltelt, és minden bizonnyal az árak is változtak. A fenti 
kőműves és segédjének napi járandóságát ezúttal cseréljük be egy vasúton dolgozó éjje-
li őr 600 koronás, egy – már akkor is megbecsült szakmának számító – mozdonyveze-
tő 960 és 1680 korona közötti, és egy vasúti főmérnök kb. 4400 koronás évi juttatására. 
Természetesen mindezt nem lehet országosan jellemző kereseti átlagnak tekinteni a fenti 
szakmákban, a fizetés sokban függött az országban működő vasúttársaságoktól. Ezekhez 
képest 1900. március 31-én egy mázsa búza 14–15 korona között volt Győr piacán, egy 
zsák krumpliért 3 korona 40 fillért kértek. Egy mázsa liszt ára 20 és 28 korona között 
volt. A sokak számára már akkor is a mindennapi munkavégzéshez nélkülözhetetlen 
pálinkához 1 korona 20 fillérért juthattak hozzá literenként. Bort akár már 1 koronáért 
lehetett venni, míg a sör literje volt a legolcsóbb, mindössze 60 fillér. Érdekes a párhu-
zam a tisztálkodással, de egy kiló szappan a sörrel hasonló árban volt, s akinek marha-
húsra fájt a foga, annak 1 korona 8 fillért kellett fizetni egy kilóért. Villanyvilágítás per-
sze még csak kevés lakásban volt, így gyertyáról is gondoskodni kellett, 1 korona 4 fil-
lérért kilónként. Ismét csak az olvasóra bízom a számolgatást, bár az kétségtelen, hogy 
e korban sem választhatták sokan kedvtelésből az éjjeliőrködést. 

Közelebb kerülhetünk a piaci élethez azzal is, ha megvizsgáljuk a szokásos visz-
szaéléseket. Az 1911-es szabályrendelet szerint tilos egy eladó és egy vevő alkudozá-
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sához harmadik személyként csatlakozni, amíg le nem zárul az üzletmenet. Továbbá 
„Káromkodás, botrányt okozó perlekedés, a közönséggel szemben illetlen és gorom-
ba viselkedés, valamint a jogosan elfoglalt piaci helyekről valakinek erőszakos kiszo-
rítása tilos”.9 Nem lehetett már akkor sem unalmas egy szokásos nap a város a piacán, 
ahol a hely szűkössége állandó probléma volt, már 1910-ben szóba hozták: kellene egy 
vásárcsarnok. 

Csarnok helyett jött világháború, forradalmak, Trianon. A húszas években lassan 
magára találó országban Győrött is eszébe jutott a város vezetésének, hogy még 1905-
ben egy állandó, tartós hidat ígért Révfalunak a Duna felett. Sok minden történt azóta, 
ami miatt nem válthatta be a város az ígéretet, de 1928-ban végül átadták az építményt 
Győr belvárosa és az egyetemnek ma otthont adó városrész között. A híd átadása új utat 
nyitott a Belváros irányából, ami a piacok helyét is érintette. A tejtermékek új árusítóhe-
lye a Gyógyszertár köz és a Nefelejcs utca lett. A zöldségpiac az Apáca utcából a Teleki 
utca mellé került, míg a halpiac a Bástya és az Apáca utca közötti területen kapott helyet. 
Azonban bármilyen hidat építettek is a Duna felett, a Széchenyi tér még mindig a piac 
hagyományos helye maradt. A források kiemelték, hogy fontos lenne gondoskodni bur-
kolásáról. 

Győr piaca a 30-es években még mindig jelentősnek számított. Ekkor éppen az áru-
bőségről esett szó, és a kérelmezők szorgalmazták a más esetben fontosnak tartott elő-
vásárlási tilalom feloldását. Igaz, az ország területe jelentősen kisebb lett, de külföldre 
is sok áru került Győr piacáról, és a meghatározott időpontokban fenntartott elővásárlási 
tilalom ismételt bevezetésére 1942-ben minden bizonnyal csak a háború miatt került sor. 

A háború alatt Győr ipari létesítményeit és a vasutat érték a legnagyobb károk, min-
den bizonnyal a piaci helyek is sokat szenvedtek, de a források erről keveset szólnak. 
Ha belegondolunk, könnyen lehet, hogy a piaci árusítás az első dolgok között volt, ami 
újraindult a városban. Szinte természetesnek tartjuk a piac jelenlétét, azonban a közel-
látási funkciók megbénulása esetén nagyon is megéreznénk hiányát. Mindenki számára 
elsődleges lehetett az alapvető szolgáltatások újraindítása. Alig több mint egy hónappal 
az 1956-os forradalom előtt olvashatunk ismét a piaci szabályrendeletről. 

A Széchenyi tér mellett egyre nagyobb szerepet kapott a mai Dunakapu tér (akkor 
Sztálin tér) a piac szempontjából, egyelőre csak munkaszüneti és ünnepnapokon. Az 
egykori Tejfölös köz (Dr. Kovács Pál utca) ismét piaci helyként szerepelt, ekkor már 
nem a tejtermékeket árulták itt, hanem a virágok és a zöldségek elárusítóhelye lett. Az 
újvárosi piac továbbra is működött, az akkori Széna tér neve megint csak önmagáért 
beszél. Újabb piaci helyként a Bem tér tűnt fel (itt gabonát, tűzifát és más terményeket 
árultak), illetve a Kálvária utcában ószeres piac nyílt. Az árusítás ideje ekkor már eltérő 
az év két időszakában. Ősztől tavaszig 6 órától lehetett a piacokon vásárolni, míg tavasz-
tól őszig már egy órával korábban megkezdődött az árusítás hétköznapokon és délután 
kettőig tartott. 

Hosszú évszázadok után a Széchenyi téren lassan megszűnt a piac, először 1959-ben 
döntöttek arról, hogy májustól októberig szünetel az árusítás a téren. Ezzel együtt tovább 
nőtt a Dunakapu tér jelentősége, és az innen kiszoruló piacosok egy része a Bástya utcá-
ban kapott helyet. A város egykori piacterével ekkor már egyre több volt a probléma. 

9 Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr thj. város közgyűlési jegyzőkönyve 1911/253.
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„Talán még bosszantóbb a formáiból és arányaiból tíz év előtt kiforgatott, a tér egészé-
be ma sehogy sem illő, kőburkolattal elcicomázott ún. Lloyd-épület, amely környezeté-
ben mint az ízléstelenség, a tévesen értelmezett »modernség« önleleplezése vigyorog”.10 
Ismét sok volt a panasz a kapualjakban található boltok kapcsán, és a tér forgalma is 
egyre csak nőtt. Elérkeztek a piac utolsó évei a Széchenyi téren. 

Magától adódott a Dunakapu tér központi piaci helyként, azonban ha már szóba 
hozták, akkor a régóta vágyott vásárcsarnok ügye ismét terítékre került. Ehhez a Duna 
melletti térség talajviszonyai nem voltak megfelelőek. Ellenben a külvárosok már rég-
óta hiányát érezték egy újabb piaci helynek, így 1960-ban döntés született egy kisebb 
vásárcsarnokról a város valamely külső részén. Az új csarnok 1962-ben nyílt meg a 
Bercsényi ligetben, azonban alig két évvel a nyitás után már a vele kapcsolatos elége-
detlenségről számolnak be a források. „Nyáron a csarnokban fülledt, tűrhetetlen meleg 
van és ez az áruk romlására, a zöldáruk fonnyadására vezet. Téli időszakban a tetőzet 
nem nyújt kellő védelmet a hideg ellen és emiatt a fülkékben elhelyezett áruknál fagy-
károk keletkeztek”.11 Bár a Széchenyi téren a piac már korábban megszűnt, a végső szót 
ekkor mondták ki: többé nem számolnak a város főterével, mint piaci hellyel. Az árusí-
tás a Dunakapu téren, az új vásárcsarnokban, a karmelita rendház közelében lévő Egység 
téren (ma Bécsi kapu tér), a Bem téren és a Nádor téren folytatódott. 

Ahogy a 19. század végén igyekeztek a városközpontban elhelyezni a piacokat, most 
már sokkal inkább a külvárosokra próbáltak koncentrálni. A külső városrészek növek-
vő lakossága előrevetítette, hogy az ezekben található piaci helyek egyre nagyobb jelen-
tőségre tesznek szert. Mindezzel azonban távolról sem oldódott meg a piacok elhelye-
zésének kérdése. Mindenki tudta, a Dunakapu tér nem lehet végleges megoldás, a nagy 
járműforgalom, a környező belvárosi utcák zsúfoltsága és a városképet rontó bódék, 
sátrak nem tették ideális hellyé a piac számára. Ennek pótlására először a vasút- és a 
buszpályudvar környékén akartak egy újabb vásárcsarnokot. 

Az 1960–70-es években újabb piacokkal bővült a fenti helyek listája, a gyárvá-
rosi és győr-szentiváni elárusítóhelyek újfent a külvárosok fontosságát jelezték. Ezzel 
egyidőben a Bem téren lassan megszűnt az árusítás, immár az itteni piac elhelyezési 
problémáit is az új vásárcsarnoknak kellett megoldania. A beruházás azonban csak las-
san haladt. Új helyszín merült fel, sokan úgy gondolták, hogy a Nádorváros déli része 
megfelelőbb hely lehetne egy vásárcsarnok számára. A 70-es évek második felében dön-
töttek a nádorvárosi helyszín mellett, amely részben a Dunakapu téri piacot is tehermen-
tesítette. Az 1980-ban megnyílt vásárcsarnokkal némileg megszabadult Győr belvárosa 
a piaci zsúfoltságtól. Arra azonban mindenképpen számítani lehetett, hogy a belvárosi 
körülmények további konfliktusok tárgyai lesznek. Az egykor természetesnek vett zsú-
foltság, lárma, illatok, színek egyvelege a 20. században már a városképet rontó tényező 
lett. A Belváros már nemcsak lakóhely és közigazgatási központ, de történelmi látniva-
lókat nyújtott az ide látogatónak, és egyben kulturális programok színtere is. Másrészt 
a Duna-parton lévő piac mindenki számára könnyen elérhető és ismert volt, a városon 
belül (akár azon kívül is) nagy vonzáskörzettel bírt. Hiába az új vásárcsarnok, hiába a 
Bercsényi ligeti – csökkenő forgalmú – hasonló építmény, 1987-ben az őstermelői áruk 
70%-a még mindig a Dunakapu térre érkezett. Alternatív megoldásként szigorították a 
piacozók sátrainak esztétikai szempontból történő ellenőrzését a Duna-parton, de sokan 
továbbra is helytelenítették a Belváros szívétől alig pár lépésre lévő zsibárusokat. 

Elérkezünk a közelmúltig. Nyugodtan nevezhetjük így a 80-as évek végét, ha Győr 
piacának több évszázados történetére gondolunk. Sokan emlékezhetnek még a 80-as 
évek végének elmaradhatatlan piaci jelenségére, amit a hivatalos dokumentumok kül-
földiek piacaként, de a város polgárai más neveken is emlegettek. Valami sajátos zson-
gás indult meg a kommunizmus bukásával a piacokon, a volt keleti blokk jóformán 
minden országának termékei reprezentálva voltak Győr piacán is. A korszak sajátos 
piaci hangulatát adja vissza már nyelvezetében is a városi tanács egyik előterjesztése: 
„A Belvárosban a Dunakapu téren és a környező utcákban a heti kirakodóvásároknak 
már évtizedes hagyománya van. A kirakodóvásáron forgalomba hozott termékek sajá-
tos kínálatot biztosítanak. Döntően a fiatalok számára kínálnak sajátos ruházati termé-
keket, rugalmasan követik a legújabb divatirányzatot, áraik pedig az árusítás körülmé-
nyeihez is igazodva olcsóbbak, mint az üzletekben. Divat- és felsőruházati terméke-
ken kívül játékokat, háztartás-felszerelési cikkeket, bőrdíszmű-árukat, kisipari készí-
tésű cipőket, fonott árukat, továbbá édességárukat és házi ízesítésű kisipari termékeket 
forgalmaznak. Ez a sajátos kínálat vonzza a helyi és városkörnyéki lakókat, a külföldi-

10 Borbíró Virgil–Valló István: Győr város építéstörténete. Akadémia, Bp., 1956., 161.
11 Győr Megyei Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei, 1964. május 8. 
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eket, döntően csehszlovák és lengyel turistákat, de egyre erősödik az osztrák turisták 
kereslete is”.12 Nem tudni, hogy a korabeli jelentéstevő mennyiben volt tisztában a fia-
talok ízlésvilágával, de sok esetben a legújabb divatirányzatot csak igen diszkrét távol-
ságból követő termékekről volt szó. A fiatalok számára az elképzelt nyugat világát nyi-
totta meg a mesés kelet, és ezzel együtt azt az életérzést is, amit a városi tanács ülésén 
a fenti módon értelmeztek. 

A Széchenyi tér és a Lloyd épülete megújult azóta, és a Dunakapu téren is megszűnt 
a piac. A vásárcsarnokok, bevásárolóközpontok világa már teljesen különbözik a régen 
volt piacokétól. A velük kapcsolatos régi kifogások egy része ezzel megszűnt. A zárt 
helyen, szabályozottabb rendben elhelyezett árusok, az időjárás viszontagságaitól való 
védelem száműzte az egykori piaci hangulat jó részét (már ahol az új helyre költözés 
megoldható volt). Nyugodtan eltekinthetünk a régi piac és a régmúlt élet iránti nosztal-
giától, egyszerűen más lett a világ. A lassan feledésbe merülő hangulat azonban ugyan-
úgy része egy város történetének, mint a nagy események. Az emberek közötti viszo-
nyokat a legrégebbi idők óta meghatározza a kereskedelem akár a vevő, akár az eladó 
részéről. A piac története ezen legszívósabb emberi kapcsolatok története is egyben. 
Háborúkat, forradalmakat, nagy összeomlásokat követően szinte mindig az első dolgok 
között indult meg az élet a piacon. Valójában ilyenkor derül ki, hogy az emberek közöt-
ti egyik ősi kapcsolati forma legalapvetőbb színtere a helyi piac. Nem volt ez másként, 
nincs ez másként Győrött sem. Ha legközelebb hangos szót hallunk piacon, gondoljuk 
meg, nem biztos, hogy csak szegényebb lenne enélkül az élet, az is elképzelhető, hogy 

12 Győr Megyei Városi Tanács jegyzőkönyve, 1989. február 1. 
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MÉSZÁROS URBÁN SZABÓ GÁBOR

A győri regény
– részlet –

Létezik-e élénkebb kíváncsiság annál, hogy hol vagyok? Ez a legelső kérdés, amit felte-
szek, amikor tisztázatlan helyrajzomban magamhoz térek egy másik ágyban. Szemem egy 
pillanatra kinyitom, látom, ferdén dőlnek be a fények a szobába, opálos gyengédséggel, szin-
te csak permet formájában. Enyhe, macskatalpnyi fájdalom szemhéjamon. Szájpadlásom 
sajog a szárazságtól, orromon át nem jár a levegő. Kinyújtom a karom a vizespalack után, de 
falba ütközöm. Talán derékszögben heverek az ágyon, tapogatózni kezdek, hogy felmérjem 
magam körül a környezetet, a párna és a vékony takaró puha idegenségét, ezeken túl pedig 
kézzelfogható egyedüllétemet. A félhomályban egy legalább harmincéves, nehéz damasztfüg-
gönyre esik pillantásom. Vad posztó, gondolom, valaki más ablakán, tehát tényleg nem ott-
hon vagyok, sosem otthon, ezt már megszokhatnám. Sóhajtás, recseg, csikorog a nyelvem, az 
ajkam napon hagyott szivacs, forró és repedezett. Elindítok egy ellenőrző programot, szokásos 
rutin, amivel végigjárom testem minden sarkát, zsigereimet és a távoli perifériákat. Felmérem 
épségem valóságát a jóleső nyújtózás után vágyakozó tagjaimon. Nyugtázom, hogy kezem, 
lábam a helyén, és továbbra is kapcsolatban a törzsemmel. Apró, izzó zsibbadások kergetőz-
nek rajtam, az ágyékom buzog, a vesémre szeretettel gondolok, a gyomrom még alszik, nem 
háborog. Meglep, hogy fejem máris mennyire tiszta és éber, és jó hír az is, hogy nincs ben-
nem semmi félelem, csak valami nyugtalanító tettrekészség, ami valószínűleg ébredésemért 
is felelős. Tenyerem végigcsúszik mellemen, le egészen combomig, most derül csak ki, hogy 
anyaszült meztelen vagyok. Szerencsére a takaró és a május melegen tartanak, panaszra tem-
peráltságomat illetően nincs okom. De az eredendő kíváncsiság nem csillapodik, és hogy hol 
fekszem így, az idegen szobának másnapjában, tikkadtan, fénybolyhokkal megébresztve, azt 
nem tudom, azt még csak most kezdem sejteni. Hálás vagyok, köszönetet mondok az élete-
mért, hogy olyan okos adagokban táplál megérzésekkel és bizonyosságokkal, egyszer enig-
mákat takargat előttem, máskor revelációkkal vakít el. Most is, ahogy felettem valakinek ez 
az ódon stílusú kovácsoltvas csillárja függ, és árnyéka előbb eltávolodik, majd teknősbékává 
alakul a plafon mészfehér síkján, az annyi mindent elmond az egészről, a kóborlásról, az ide-
gen viszonyról önmagam és a kivetülésem, tetteim és a következmények között, hogy hajla-
mos vagyok ebben a teknősbékában útitársat látni, egy konok ideát, ami egyszerre támogat 
és követel, aminek hűsége és zsarnoksága egyetlen akarat nappali vagy éjszakai neve. Talán 
még nem is vagyok egészen ébren, hogy ilyen gondolataim támadnak, mindenesetre gyanús 
a csapongás ebben a bizonytalan plazmában. Talán a gondolatok keletkezésének őspillanatá-
ban vagyok, megfigyelőként, akár egy botanikus, ahogy lupéjával egy csíra első zöld kezde-
ményéhez hajol, és visszatartja lélegzetét, nehogy ez a párateli sóhaj megfigyelésének tárgyát 
eltérítse annak szabad útjáról. Úgy figyelem bámulva és varázslatban a gondolatokat, amiket 
elmém kibocsát, ahogy Feuerbach figyelhette az eszmét, amiben mániákusan felismeri, hogy 
a gondolatokat az agy kocsonyája úgy választja ki, mint epét a máj. Már-már materiális preci-
zitással és tudományos bizonyításkényszerrel nézem magam, ahogy nézi magát, azaz engem, 
aki semmi mást nem tesz, csak reflektál, és e reflexiót visszanézi, hátha értelme van. Ördögi 
hajnal, ami az intellektust illeti, semmi kétség, mondja a Kettes.

Felülök végre az ágyban, és körülnézek. Ruháim nem messze tőlem egy székre hajítva, 
nadrág, ing, alsónemű. A dohányzóasztalon két foltos talpas pohár egy üres borosüveg körül, 
odébb egyszerű, csészényi mécsestartóban megfulladt kanóc, az éjszaka falta fény maradéka. 
Alkohol illatát érzem párologni bőrömön, nyelvemmel megnedvesítem ínyemet és szájpadlá-
somat, tölgyfahordó ízét fedezem fel rajta, vörös lángok, maró füstök helyét. Lassan kibogo-
zom, hogy odakint pirkad, nagyon korán lehet még, ezt fáradt szemhéjamon érzem, és a rozs-
dás függönyszárnyak mellett behatoló pasztell fények erőtlenségén. Az ágyról a szőnyegre 
engedem magam, halk reccsenés mögöttem, a takaró alól kifehérlik meztelenségem, e türel-
mes test néma vonásai, combom, bokám, lábfejem viasza. A földön mobiltelefonomra bukka-
nok, egy gombnyomás, és érkezik az idő: mindjárt hat óra, sokkoló hajnaltáj. Szomjas vagyok. 
Nem vagyok egészen ébren. Hisztérikusan boldog vagyok.

Mielőtt további mozdulatokba bonyolódnék, átgondolom a felépülés tervét, mert rossz szo-
kásom szerint tudom, ha egyszer felébredtem, nincs az a fáradtság, sem az a nehéz álomólom, 
ami visszasüllyeszthetne az alvásba, tehát szükségszerű, hogy kelnem, tennem, mennem, gon-
dolnom kell, újra és újra felfedezni a világot, lebegni benne, mint száradó ruhák, tépelődni 
indokoltságán, hogy valami mindig összeszorítja a szívem.

Néhány lusta perc, amíg magamra veszem ruhám, szépen sorban, hogy közben időt hagy-
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jak eszmélésemnek. Ingem hét, nadrágom öt gombján túl már gyanakszom, és sejtelmek 
türemkednek elő a feledésből, emlékezni kezdek az éjszakára. Óvatosan, nesztelen belesek a 
szomszédos szoba résnyire nyílt ajtaján. Néhány másodpercbe telik, amíg szemem megszok-
ja a sötétet, és mint egy vékony fólia alól kibontakozik a fal mellett a keskeny ágy, a takaró 
gyűrt fodra, ami alól egy csupasz vádli és egy kiterjedt hajszőnyeg erejéig felsejlik egy lány 
domborzata. Az ajtófélfának dőlök, alig lélegzem, mintha egy csecsemőt bámulnék, a párá-
kat a  rejtőző száj körül, a habokat és a felhőket, amik álomban úsztatják a testét. Miháli-
Szép Ada, hát te vagy ez a gyümölcs. Már emlékszem az idáig vezető útra, máris megele-
venednek előttem az éjszaka nevetéstől és pohárcsengéstől hangos szellőzőjáratai, közelsé-
günk puha halmai, diszkrét illatai, kezünk megtorpanásai egymás felé, szemed vágyó, borsep-
rő sötétsége. És hirtelen nem is tudom, csalódás vagy megkönnyebbülés, hogy semmi olyas-
mi nem történt közöttünk az éjjel, ami miatt ma tárgyalnunk kellene egy folytatásról vagy egy 
újabb búcsúról, esetleg zavartan nevetve elterelni a szót, kibányászni az óvszert az ágy alól, és 
imádkozni, hogy mielőbb kotyogni kezdjen a kávé. Azt hiszem, óriási nyeremény, hogy érin-
tetlenek maradtunk egymástól, és nem vertük el az éjszaka valutáját, filléres tisztességünket. 
Semmi ivari közelség nem esett Miháli-Szép Ada és közöttem, igazán szerencsések vagyunk. 
Ahogyan ébredünk, úgy tértünk nyugovóra is, külön-külön és egyedül, a hűség hamis ábránd-
jába ringatva magunkat, a zsivajtól és zenétől nehéz nap holtában, két másféle, de egyazon 
névre hallgató hiányérzettel testünkben. A szoba homályát pásztázva mégis arra gondolok, 
talán ha néhány órával korábban lenne, és újra megmozdulna bennem a bor varázslata, most 
szívesen odahemperednék mellé arra a keskeny kis priccsre, óvatosan felhajtanám a takarót, 
lassan kihúznám combjai szorításából, csak hogy magam csúsztassam a helyére, hogy aztán 
megkeressem számmal is azokat a puha szerveket, amelyekből csak úgy reszket és árad kifelé 
az élet. Ezt tenném, és sok más őrjítő kutatást is végeznék, az állatok egyszerűségével közeled-
nék, szemérmetlen örömmel habzsolnék. De józan vagyok, és egyre szomorúbb, mert tudom, 
talán Tündét keresném hevesen követelőzve, onnan meg már minden csak káprázat, panop-
tikum, gonosz behelyettesítés és végül keserű gyümölcs. Nem szabad összemosni a dolgok 
egyediségét, tilos egymásba vezetni ezeket a különös fényereket, takarásokat létrehozni két 
árnyékkal vagy két pászmával. Maradjon inkább a jéghideg csapvíz valósága, az arcmosás és 
a dezodor megfogható jelenléte, a hajnal rettenetes, padlizsánszínű festőisége, amibe mielőbb 
távoznom kell ebből a lakásból. Behajtom a szoba ajtaját, vigyázok, ne ébresszem fel Adát.

Egy kis mosakodás, és máris jobban leszek, kijövök a meséből, és itt állok, mint egy felnőtt, 
akkora téveszmékkel és elvekkel, hogy alig férek bele a fürdőszoba tükrébe. Arcomat hideg 
vízzel felfrissítem, lila törölközővel megdörzsölöm. Szeretem ezeket az egyszerű tevékeny-
ségeket, amikor látom, mivel kezdem és mivel végzem, s közben végig tudom, miért teszem 
mindezt. Arra vágyom, hogy így élhessek, e legendás egyszerűségben és tisztaságban, ahol a 
mondatok frissen mosott és vasalt ruhák egy makulátlan akaraton. A fegyelem könnyű és illa-
tos, a formák érhetők, gömbölydedek, nincsen veszélyes élük.

Óhatatlanul is körbenézek a fürdőben. A tükör alatt az üveglapon és a kád szélén csupa női 
szépségápolási cikk sorakozik, rózsaszín fogkefék, púder és szemfesték, sampon és balzsam, 
edt és edp, nappali arckrém, mályva és fekete körömlakk, éjjeli arckrém. Gazdag katalógus, 
de sehol egy férfiborotva vagy arcszesz, valami, aminek doboza vagy tégelye maszkulinkék, 
semmi uniszex kellék, csak narancsszínű csempék, és mindenütt a frissen mosott haj és a puha 
női lábujjak illata.

A cipőmet keresve az előszobába megyek. A sarokba tolt rozoga kanapén egy alak hor-
tyog. A pokróc alól ernyedten a földre lóg karja, gyér, szőke szőre van, a csuklóján színes bőr-
szalagok. Ismerős az arca, de nem régről, valószínűleg tegnap este csapódott hozzánk, persze 
nézőpont kérdése, ki csapódott itt kihez, ebben a majálisi forgatagban nincsenek stabil sze-
repek, mindig csak a másnap magánya az egyetlen fogódzónk. Összerakom és elrendezem 
zsebemben kevés holmimat, még egyszer a telefonomra pillantok, nem jött se hívás, se üze-
net Tündétől. Bekötöm cipőmet, majd a konyhába megyek. Előhúzom szamárfüles jegyzet-
füzetemet és kitépek egy lapot. Már kezemben a toll, hogy néhány búcsúszót kanyarítsak, de 
végül nem akarom magamról azt a hamis képet kelteni, hogy indokolnom kellene távozásom. 
Összerándulok, mintha kudarc ért volna. Jobb híján egy Rilke-sor ötlik eszembe, a következ-
mények érdektelenek, leírom hát a papírra: „A halált, az egészet, s még az élet előtt, ilyen sze-
líden tartalmazni, s gonosznak mégse lenni: leírhatatlan.”

Rilke mindig a láthatatlanról beszél, ezért bármikor alkalmazható, ahol a láthatatlan jelen 
van. És az bizony mindenhol jelen van.

Szombat reggel a belvárosban, kilépek a régi ház kapuján, s mint az első ember, megme-
lengetem arcom a kelő napban. Győr felett átmenetileg nincsen égbolt, csak valami dermesztő 
tisztaságú vad, kék üveg, amin át koponyám tetején keresztül belelövellek a végtelenbe. Olyan 
morajlást érzékelek, ami hangtalan, és csak a véremben dübörög, üres gyomromban dobog 
a tömegnek és kiterjedésnek e borzasztó, mohó vonulása. Az óceán köbkilométerei torlód-
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nak össze némán a város felett, galaktikus súlyú, kövér morénahullámokban. Áttetsző dűnék, 
légsorják, szférikus öblök és szakadékok éterből és ózonból, lebegő kontinensek a kéménye-
ken, a teleszkópokon, az átjátszóállomásokon és a szélerőműveken túli világban. Szédülten a 
házfalnak dőlök, bőröm örömét egy pillanatra koncentrálom, megtartom magamban, mint egy 
lélegzetet, hogy aztán egy sóhajjal elengedjem a városi gerlék, a koldus sirályok, az élede-
ző fecskedúcok felé. E második ébredés után sétám egyszerre profán és kitüntetett. Az Apáca 
utcán elhaladok az orsolyita rendház előtt, épp csak kikerülök egy fekete ruhás asszonyt, nyil-
ván szerzetes nővér, aki karján egy drámai nejlonzacskóval gyanúsan mér fel, s közben lopva 
átpillant a Bástya étterem felé, talán feltételezi, hogy onnan jövök, vagy oda tartok éppen, 
mint egy vérbeli korhely, dülöngő egyensúlyban. Szívesen részletezném neki történetemet, 
de korán van még, és érzem ijesztő szurdokát tekintetemnek, még megrémíteném adakozó 
őszinteségemmel. A nem bántás elvén élek tehát, lédús gyümölcsreggeli helyett. Eszembe jut 
a Dunakapu téri piac, csupán néhány sarokra vagyok tőle, és az almától a zellerig mindenre 
éhes tudnék lenni. De előbb végig az Apácán, jobbra a Telekire, ki egészen a Duna-partig, le 
a vízhez, akár egy szellem, egy mentális fejesugrással aláereszkedem, a kavicsos lépcsőkre, 
a gazos kis növénycsomókra, a bináris nyelvi rendszerben kommunikáló kacsapárokra, a régi 
gőzhajótestekre, a lacikonyhák grillkolbász illatára. Ráereszkedés, aztán felemelkedés a folyó 
párás gerince fölé, közel az összefolyás terpeszéhez, ahol találkozik észak és dél, ahol egy 
álmos pillanatban még utoljára összeölelkezik a szombat hajnal és a péntek éjszaka.

Azt hiszem, elaludhattam a rakpart lépcsőjén, a kő rideg nyomására ébredek. Mellettem 
egy mélyen szomorú és mosdatlan arc, ahogy szemem kinyitom, ő is rám néz, és bár felet-
tem áll, valahogy mégis felnéz rám, alázatos szolgája, szinte csak ezt nem mondja, egyene-
sen rám támaszkodik tekintetével, és némán kérlel, ahogy cigarettaországban a cigarettaki-
rályt szokás. Valószínűleg mindketten eléggé büdösek lehetünk már, évek teltek el a hónunk 
alatt, mire így egymásra találtunk, ezért szótlanul kínálom meg vészesen fogyó készletemből. 
Kerekded füstindák mögül immár kettesben bámuljuk a folyó fodrait, és jólesőn sóhajtozunk 
mellé. Olyan, mint én, gondolom, nem kér sokat, de arra a kevésre nagyon sóvárog. Nézem 
a kezét, amiben a dekket tartja, sárga és ráncos, mint egy régi útiszótár. A kézben megnyilat-
kozik az egész sorstörténet, minden csukló, tenyér, ujjbegy és köröm hiteles élettérkép, nincs 
testrész, ami ennyi anyagi és szellemi tapasztalatot közvetít, hiszen folyton a magas és a mély 
között létezik, gyönyörű altájak és pokoli művészi formák ismerője, amiket újra és újra, akár 
felváltva megérint. Ez itt, mellettem, egy dekadens műremek volt, raklapszálkák sebzették, 
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mérgek marták, izzó dohány égett a körmére, de elnézve e csatákat, azért remélem, ismert 
olyan keringéseket is, amelyek szerelmet vittek valaki felé, s még ha nem is értek el hozzá, 
talán elég közel kerültek, hogy az ujjak végén néha-néha áthúzzon az a szívszaggató elekt-
romosság. 

Füstbéli társam aztán, akár egy fantom, puhán és halkan továbbáll, kérdések, kijelenté-
sek nélkül magamra hagy. Körülnézek, billegve, bambán, s közben érzem kábultságomból, 
hogy aludtam valamennyit, minden tagom fázik, és kopog, mint a kő. Arra gondolok, nem 
is bánnám nagyon, ha egyszerre ott teremhetnék bérleményemben, abban a narancs-kék 
szobában, és az ágy mellé ültetnék egy széket, hogy nézze végig a mozdulatot, ahogy szik-
rányi orgazmusokkal nyújtózó testemben végigdőlök és élvezettel elnyúlok az ágyon, ami 
azóta bevetetlen, hogy Tünde legutoljára ott felejtette néhány hajszálát, arcának két göd-
rét és derekának illatát  takaróm rejtekében. Persze nemigen látom jelentőségét, hogy hol 
vagyok, amíg egyedül vagyok, így csakhamar felfedezem a kőlépcsőn tartózkodás derű-
jét, ahogy ernyedt alakom és a Duna-part egy hűvös litográfiában egyesül a nagy, szom-
bat reggeli győri abszurdummal, a terméskövek, a várfal és a szendergés kerekded kavi-
csai között. Lent a vízen kacsák lökdösődnek, valaki zsemledarabokat hajigál közéjük, 
mások az emelkedő nap fényének háttal állva világos, csillogó tárgyakat próbálnak lefény-
képezni. Valahogy úgy festhetett Monet és Cézanne és Tóvári Tóth, valahogy úgy látott, 
ahogy én látom most a várost e készülődő pillanatban, tarka és vakító összességben és 
olvadó fagylaltszínekben, csupa egybeszaladó mandarin és rózsaszín foltokkal, bizony-
talan termálkék ecsetvonásokkal. Itt még egy kis menta- vagy almazöld árnyalat a rügye-
ken, végül tenyérpuha csillámok a folyó tükrén, de fáradt szememnek émelyítően édes ez 
a sok díszcukorka és tejszínhabra hintett színreszelék. Inkább akkor már a pecsenyeillatok, 
de még egy kicsit élvezem a semmittevést, a fényűzést, és aztán valami harapnivaló után 
nézek, ha gyomrom is úgy akarja. Addig egy fűszálat tépek és azt rágcsálom lassan, mint 
egy ihletre vadászó költő vagy egy hasfájós macska.

Úgy éreztem, várakozom, de nem tudtam, mire ez a várakozás, hová néz, mit keres. 
Ebben az enigmatikus váróteremben feltorlódtak az éjszaka kóbor pillanatai, előtört a tor-
zított gitárok éles pengése, az elektromos cselló mélabús búgása, a Dunáról visszaverő-
dő tamok száraz csattogása, a lábdob ökle gyomortájékomon. Jó kis banda volt, itt van 
az egész szett a fejemben és a még mosatlan hallójárataimban, talán elmegyek újra, újra 
elmennék meghallgatni őket, ha utamba kerül még egy ehhez hasonló éjszakai konstellá-
ció. Közben egy lófarkas lány kocog el a parton, micsoda keblő ringók, gondolom, csak a 
tréfa kedvéért, egy kis játék a szavak és a képek között, egy kis tili-toli a poros jelzőkkel. 
A lány fülében a zenelejátszó dugasza, talán épp ugyanazt a zenét hallgatja, amit magam-
ban dúdolok most, és hát mit tegyek, a fenekét bámulom, amiről egészen képtelen és bizarr 
módon Bele Józsi jut eszembe, aki a farok, azaz a hátsók tisztelője, nézd csak, hogy örül-
ne, ha velem kísérhetné végig a kocogó lány gömbölyű galoppját, amíg el nem tűnik a híd 
alatt, amíg el nem tűnünk mi is vele együtt, mert megszűnünk bámulni és vágyni tovább. 
Józsiról beugrik Szomory Dezső, én nem is értem, mi a fenéért akar valaki a kikapcsolódás 
jogán Szomory-színműveket elemezni és egymáshoz hasonlítgatni, de ez a derék ember, 
barátom, ezt a keresztet vette magára, ennek az időtöltésnek hódol ez a drága gyermek, ez 
a nagy mamlasz, amíg más zöldséget pucol vagy a srácokat tanítja biciklizni egy a vázhoz 
erősített árbocrúd után rohangálva. A várakozás és Szomory gondolata aztán kiadja vala-
hogy fejemben a Párizsi regény egy felejthetetlen epizódját, amiben a szerző, vagyis az 
elbeszélő (nem is tudom, nálam ez gyakran összemosódik), tehát az egyes szám első sze-
mély a hegedűművész Reményi Edéről ír, pontosabban Reményi Edénéről, ahogy a férjére 
vár, ez a magányos madárasszony, ahogy ott ül és gubbaszt, és várja az őrült Reményit, aki 
eltűnt, és akire éveken át egy székben ülve csak vár és egyre vár, ezer naplemente és pirka-
dat fonadékában örökké vár. Emlékszem, mennyire megfogott annak idején e heroikus türe-
lem abszurditása, a passzív mártíromság elmebajba hajló humora, és most, ahogy itt üldö-
gélek magam is ebben a megoldhatatlan, hajnali társtalanságban, olyan nagy kedvvel ven-
ném újra kezembe a Szomory-könyvet, hogy azokat a régi sorokat a saját fejemre olvas-
sam, és közben nevetni tudjak megint, elvégre a nevetés a légzés legszórakoztatóbb módja.

Hallom odafent a piac tobzódó hangjait, nálam jóval kipihentebb árusok és szorgos házi-
asszonyok alkudoznak egymással a harsány salátafejek és a leveszöldségek illatos halmai 
felett, míg pókhasú férjek, borostás alkoholisták ünnepélyesre vasalt nejloningben és kopott 
farmermellényben a kolbászsütők és füstöltszalonnák árnyékában mustárt törölgetnek baj-
szukról és zsíros szakállukról. Kinyitnak sorra mind a piacteret övező boltok, az olajszagú 
kifőzdék, a fagylaltárusok, a legendás Matróz étterem, ahonnan máris a hagymásrostélyos 
gömbölyű illata bújik elő, és szétterjed a barna vaskorlátnak dőlő fröccsisták és pálinkalo-
vagok között. Kinyitnak a friss tejeskiflit és tepertős pogácsát kínáló ablakok, halmokban 
áll a kelt tészta, a rétes, az elmaradhatatlan beré, azaz tócsni, azaz macok, amit zsírpapír-
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ba csomagolnak és kérésre fokhagymával és tejföllel gazdagítanak áldott kezek. Mind élet-
re kelnek az üzletek, és kiteregetik illataikat a szellős térbe, ahol mindenki célját feledve, orra 
és nyála csábításának engedve bolyong körbe és körbe, amíg egy ismerős arc vagy egy gyors 
falat segítségével lecsillapítja magát, és néhány percre megpihen a káosz és a gasztronómi-
ai sokkhatás e letaglózó kereszteződésében. Mondom, Szomory könyve lenne most jó, ami-
ben annyi zene és szín lakik, hogy a virágládák és a gyümölcsöspultok előtt meglengethetném 
oldalait, mintegy ingerválaszul a miriád táplálékra, tarkaságra és az ezekből fakadó vágyakra.

Figyelem magamat, és újra felfedezem ezt a kis kellemetlen jellemvonást, e rigolyaszilán-
kot, hogy apró dolgokon, elenyésző részleteken mennyire el tudok csúszni és megzavarod-
ni, ugyanakkor a kapitális, méretes tények meg egészen hidegen hagynak, szinte észrevétle-
nül vonulnak át felettem. Elég egy elgépelt magánhangzó a napilapban, a zsebemben kibo-
gozhatatlanul összecsomósodott fülhallgató zsinórja, vagy hogy keresek, de nem találok egy 
bizonyos tárgyat a szobában, amire egyébként semmi szükségem a hiány felismerésének pil-
lanatában, ez mind képes kirántani a rendből, amibe hallgatagon elmerültem az egzisztenciá-
lis bonyodalmak és a bolygónkat fenyegető lokális és kozmikus veszélyek elől. Lassan fél éve 
nincsen munkám és kilátásom egy normális életre, a tékozlás és a nemtörődés addiktív nihil-
jében úszom, egy kocsonyás folyamban, és mégis, korai órákon még mindig legégetőbb prob-
lémám egy regény hiányérzete és az ennek csillapítására törekvő vágy megfogalmazása. Jó 
lenne Szomoryt olvasni itt a folyóparton, a kelő füvek szomszédságában, kavicsok és épüle-
tek egymásba töredező árnyékában, éhesen olvasni, hogy valaki éhes, és leül egy másik éhe-
zőművész mellé, akit történetesen Knut Hamsunnak hívnak, és minden nyomorult nélkülözé-
séből  egyszer kicsiszol egy különös kristályt, egy másik hasonlóan megrázó mesterművet. Az 
én rendelkezésemre nem állnak ilyen súlyú személyes mélypontok és azok inspirációi, sze-
rencsémre, teszem hozzá rögtön. Minden, amim van, egy félkész, dekadens társadalom visz-
szás, semmit-csillogó környezete, és egy szívben átélt odüsszeia összes fáradtsága. Itt ülök a 
rakparton, nincs dinnyehéj sem vasút körülöttem, de bennem a szükség és a birtoklásvágy az 
elúszó dolgok iránt, és előttem a szombat ezer elágazódása, a hogyan tovább?, a mi lesz hol-
nap? gondterheltsége, és némi dohánymorzsa társaságában távoli albérletem kulcsa kabátom-
ban. Jólesik az egyre erősödő napfény, szinte érzem a gyíkok futkosását a várfalon, pigment-
jeim halk reakcióját a fényre, minden számomra fontos dolog az eseménytelenség álcájában 
történik meg, része vagyok a nagy vonulásnak, ahogy mozdulatlanul, a történelemhez kika-
rózva, statikus megrettenésben mozog előre az időben minden, ami él és oxigénhez kötött. 
Bóbiskolok még egy kicsit a parton.
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Szá munk szer zõi
Ágh István 1938-ban született Felsőiszkázon. Költő, 
író. Budapesten él. Legutóbb megjelent kötete: Hívás 
valahonnan (versek, 2011).

Alyn, Marc 1937-ben született Reimsben. Költő, író, 
számos francia és nemzetközi irodalmi díj tulajdono-
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a képzőművészetet és a költészetet egységes egészként 
tárják az olvasó elé. Művészetkritikával, esszéírással is 
foglalkozik. Egész életében szembehelyezkedik a fran-
cia kulturális életre jellemző Párizs-központúsággal: 
Uzès-ben, Gard megyében él.

Baán Tibor 1946-ban született Rákosligeten. Köl-
tő, irodalomtörténész. A győri bencés gimnáziumban 
érettségizett. Legutóbb megjelent kötete: Visszajátszás 
(versek, 2011).

Burián György 1949-ben született. Győrben élő fo-
tográfus.

Czilczer Olga 1940-ben született Szegváron. Költő. 
Szegeden él. Legutóbb megjelent kötetei: Világjáró – 
Versek Bobó könyvéből (2007); Bobó könyve – Törté-
net egy kisfiúról, aki felfedezte Akiremát (2008).

Csik Tamás 1978-ban született Székesfehérváron. 
Győr Megyei Jogú Város Levéltárában levéltáros.

Füzi László 1955-ben született Lövőn. A Forrás folyó-
irat főszerkesztője. Legutóbb megjelent kötete: Köté-
sek, szakadások. Hármaskönyv (2012).

Gál Ferenc költő. Legutóbb megjelent kötete: Ódák és 
más tagadások (versek, 2011).

Gergely Ágnes 1933-ban született Endrődön. Költő, 
író, műfordító. Budapesten él. Legutóbb megjelent kö-
tete: Jonathan Swift éjszakái (versek, 2010).

Hegedűs Imre János 1941-ben született 
Székelyhidegkúton. Irodalomtörténész. Legutóbb meg-
jelent kötete: Az író fénye (tanulmányok, esszék, 2012).

Imreh András 1966-ban született Budapesten. Köl-
tő, író, műfordító. Kötetei: Aminek két neve van (ver-
sek, 1998); Robert Frost versei (ford. másokkal, utó-
szó, 1998).

Ivkov, Boško (1942–2010), költő, prózaíró, szerkesz-
tő. Az 1950-es évek második felében tűnt fel írásai-
val. Versei, elbeszélései, regénye, lírai esszéi, vala-
mint irodalomszervezői tevékenysége révén a vajdasá-
gi szerb irodalom jelentős alakja volt. 2000 és 2007 kö-
zött „Zemlja i rašće – Čitanka Vojvodine” (Vajdasági 
olvasókönyv, I—VII.) címmel folyamatosan tette köz-
zé összegyűjtött lírai esszéinek, publicisztikai írásainak 
köteteit. Innen való a közölt írás is.

Juhász Ottó 1936-ban született Szolnokon. Budapes-
ten él. Modern és klasszikus kínai nyelvet tanult a Pe-

kingi Egyetemen. Tizenöt évig élt Kínában. Nyugal-
mazott nagykövet, Kína-kutató, a Jászi Oszkár Kül-
politikai Társaság elnöke. Legutóbb megjelent köte-
tei: A változó Kína (társszerk., 2009); Kína és a válság 
(társszerk., 2010).

Karátson Endre 1933-ban született Budapesten. Író, 
kritikus, irodalomtörténész. 1956 óta Párizsban él. Leg-
utóbb megjelent kötete: Retúrjegy (2012).

Kelemen Lajos 1954-ben született Büssün. Író, kriti-
kus, a Magyar Napló szerkesztője. Kaposváron él. Leg-
utóbb megjelent kötete: Égni másért se (válogatott esz-
szék, 2012).

Kemsei István 1944-ben született Kaposváron. Köl-
tő. Budapesten él. Legutóbb megjelent kötetei: Róka a 
fűzfán (esszék, 2007); „Orpheusz úr”. Deák László em-
lékezete (vál., szerk., 2010).

(Id.) Konok Tamás (1898–1972) Kisgaramon szüle-
tett. Katonatiszt, fényképész. Elsőként készített színes 
felvételeket a harmincas évek végén. A II. Világháború-
ban haditudósítóként dolgozott az orosz fronton.

Lábass Endre 1957-ben született Budapesten. Festő-
művész, író, fotográfus. Legutóbb megjelent kötete: 
Vándorparadicsom (2009).

Markó Ödön (Sopron, 1920 – Győr, 1984) fotómű-
vész. 1964 és 1981 között a Győri Fotóklub főtitká-
ra volt.

Márqez, Gabriel Gárcia 1927-ben született. Kolum-
biai író, újságíró, kiadó és politikai aktivista. Élete leg-
nagyobb részét Mexikóban és Európában töltötte.

Mester Yvonne 1989-ben végzett az ELTE BTK ma-
gyar nyelv és irodalom – spanyol nyelv és irodalom 
szakán. 1989-ben nemzetközi kapcsolattartóként dol-
gozott a Magyar Színházművészeti Szövetségben. 
1993-ban a Spanyol Oktatási Minisztérium kutatói 
ösztöndíjával Madridban tartózkodott a Complutense 
Egyetemen, s egyúttal riportokat készített a Magyar 
Rádió Irodalmi Osztálya számára. 2000-ben a „Szép-
világ” c. folyóiratnál dolgozott főszerkesztő-helyettes-
ként. 2003-ban a Kortárs Drámafesztivál spanyol vo-
natkozású produkcióit szervezte. 1989 óta foglalkozik 
műfordítással. Budapesten él.

Mészáros Urbán Szabó Gábor 1978-ban született 
Győrött. Szülővárosában él. Prózaíró. Önálló kötete: 
Nemmozgó (novellák, 2009).

Mihályi Czobor (Fekete J. József) 1957-ben született 
a jugoszláviai Omoravicán. Író, kritikus. Zomborban 
él, a Zombori Rádió magyar műsorának felelős szer-
kesztője. Legutóbb megjelent kötetei: Elmélet helyett 
koreográfia. Újabb Szentkuthy-olvasatok (2010); Her-
ceg János centenáriuma (1909–2009). Tanulmányok, 
emlékezések (szerk., 2010).
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Nagypál István 1987-ben született Budapesten. Költő.

Nagy Z. László 1960-ban született Budapesten. Fotog-
ráfus és számítástechnikus.

Neruda, Pablo (eredetileg: Neftalí Ricardo Reyes 
Basoalto, (Parral, 1904 – Santiago, 1973) Nobel-díjas 
chilei költő.

Pátkai Tivadar 1947-ben született Sokorópátkán. Köl-
tő. Győrött él. Legutóbb megjelent kötete: A kőrisfa ár-
nyéka (2008).

Pillák István Győrben élő fotográfus, a Győri Fotó-
klub tagja.

Podmaniczky Szilárd 1963-ban született Cegléden. 
Író, költő, újságíró. Legutóbb megjelent kötetei: Kis-
gyerekek emlékiratai (2011); Tavalyi vaj. Finn groteszk 
novellák (társszerk., 2012).

Rőhrig Eszter 1954-ben született Budapesten. Műfor-
dító, irodalomtörténész.

Samain, Albert (Victor) (Lille, 1858 – 1900) francia 
író és költő.

Šurjanović, Milena a vajdasági Szenttamáson szüle-
tett. A belgrádi egyetem természettudományi karán dip-
lomázott, majd magiszteri fokozatot szerzett az Újvi-
déki Egyetemen. Munkásságáért számos hazai és nem-
zetközi elismerésben részesült. Tanár, író. Karcola-
tokat, életképeket ír a bácskai rónaságról és lakóiról. 
Több ilyen tárgyú gyűjtemény szerzője. Ezek közül 
legismertebb a Ključ od kapije (’Kapukulcs’) című, há-
rom kiadást megért kötete (2004, 2005, 2007). Újvidé-
ken él és alkot.

Szabó Béla 1963-ban született. Fotográfus, a győri 
Tánc- és Képzőművészeti Iskola tanára. Öttevényen él.

Szaikaku, Ihara (1642-1693) a „lebegő világ”, az 
ukijo-zósi műfajának megteremtője. Ezek a városi pol-
gárságnak írt kisregények a mindennapi élet visszás-
ságairól szólnak, amelyek igen kedveltek voltak az író 
bátor szókimondása, de modern őszinte stílusa miatt is. 
Írásainak népszerűségét fokozta, hogy abban az időben 
terjedt el Japánban a könyvnyomtatás. Ihara Szaikaku 
élethű, sokszor erotikus zsánerképeket rajzol, melye-
ken átsüt jellegzetes humora. Az 1686-ban elkészült 
Öt szerelmes asszony című regénye egyik legkiemel-
kedőbb alkotása, öt asszony tragikus sorsán keresztül 
beszéli el szerelmi életüket. Noha az író csak ötven-

egy évet élt, hatalmas életművet hagyott hátra. 1688-tól 
„íróinasokat” alkalmazott. Az Evilági hívságok című 
regényét az ukijo-zósi műfajában 1692-ben írta, ebből 
közlünk részleteket. A fordító, ahol szükségesnek érez-
te, lábjegyzetben magyarázatokat fűzött a szöveghez.

Szamódy Zsolt 1956-ban született Budapesten. Fotó-
művész, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnö-
ke. Tatabányán él. Legutóbb megjelent önálló albuma: 
Tengeren innen (2006).

Székács Vera 1937-ben született Budapesten. Műfor-
dító, többek között Gabriel García Márquez regénye-
inek fordítója. Legutóbb megjelent kötete: Huszadik 
századi latin-amerikai novellák (szerk., 2008).

Szepesi Attila 1942-ben született Ungváron. Költő. 
Budapesten él. Legutóbb megjelent kötete: Lyukas két-
filléres (versek, 2011).

Tandori Dezső 1938-ban született Budapesten. Író, 
költő, esszéista, műfordító. Legutóbb megjelent köte-
te: Jaj-kiállítás (rajzok, versek, 2011).

Tolnai Ottó 1940-ben született Magyarkanizsán. Köl-
tő, író, színműíró, műfordító. 1969 és 1974 között az 
Új Symposion című folyóirat főszerkesztője volt. Leg-
utóbb megjelent kötete: A tengeri kagyló (2011).

Tönköl József 1948-ban született Nyőgéren. Költő, új-
ságíró. Győrben él. Legutóbb megjelent kötete: Egy-
szárnyú angyal (versek, 2012).

Vasadi Péter 1926-ban született Budapesten. Író, köl-
tő. Legutóbb megjelent kötete: Világpor (versek, 2012).

Vigolo, Giorgio (Róma, 1894 – Róma, 1983) olasz író.

Villányi G. András író, költő, műfordító. Budapesten 
él. Legutóbb megjelent kötete: Tükröződések (versek, 
2011).

Visky András 1957-ben született Marosvásárhelyen. 
Író, dramaturg, a kolozsvári egyetem Színházművé-
szeti Tanszékének tanára. Legutóbb megjelent kötete: 
Megváltozhat-e egy ember? (2009).

Vörös István 1964-ben született Budapesten. Író, köl-
tő, műfordító. Legutóbb megjelent kötetei: Keresztelés 
özönvízzel – Befejezhetetlen krimi (2011). A Kant utca 
végén (versek, 2011).

Walser, Robert (Biel/Bienne, 1878 – Herisau, 1956) 
svájci író, költő. Magyarul legutóbb megjelent kötete: 
A Tanner testvérek (regény, 2008).
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