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Kőrizs Imre

RÖPTÉBEN AZ ÚJ-
PESTI PIACRÓL

Kosztolányit idézve azt mondhatnám: 
több mindennel együtt az újpesti piac 

„jelenti nékem az otthont, az igazi életemet. 
A többi: csak játék”. A gyerekkor: a referen-
cia. A referencialámpával, a referenciaszo-
bákkal, a referenciautcákkal és a referencia-
piaccal.

Ezt a piacot hamarosan lebontják, ami olyan, 
mintha elhordanák a Gellért-hegyet. Április 
végén volt az új épület bokrétaünnepe, a ké-
szülő ház ekkor érte el a legmagasabb pontját, 
amiről még az Urbanista is beszámolt, az In-
dex fő helyére kitett címlapos cikkben. (Ehhez 
talán az is kellett, hogy az Index szerkesztősé-
ge egy ideig egy újpesti irodaházban, a piactól 
két saroknyira működött légyen.)

A régi csarnok napjai tehát, amelynek épí-
tésében majdnem ötven éve egyébként apám 
is részt vett, meg vannak számlálva. Illetve 
az újpesti piac most még nem is egy csarnok-
ból áll, hanem háromból. Az egyik egy nagy 
alapterületű, nagy belmagasságú épület, ahol 
asztalokról árulnak a kofák, a szélein pedig 
többnyire hentesüzletek és pékségek van-
nak. Az utolsó olyan generációhoz tartozom, 
amelynek tagjai jól emlékeznek rá, milyen 
volt, amikor hozták a henteseknek a jeget, és 
lehetett rugdosni a nagy szilánkokat, egyik- 
másik hazáig kitartott.

A másik csarnok egy kisebb, hosszúkás 
épü let: az egyik oldalán zöldségesek vannak, 
a másikon kisebb hentesek – főleg csirkések 
–, illetve tejtermékeket, magvakat, diót, má-

kot árulnak. Jó néhány éve volt egy átalakí-
tás: ide költöztették a nagyobb épületből a sa-
vanyúságosokat, amit valahogy máig nem 
tudtam komolyan venni. A kisebb épület 
egyik külső frontján főleg zöldségesek van-
nak, a másikon megint hentesek. Elég sok a 
hentes. A piaccal szemben is volt egy, kicsit 
odébb egy másik, a helyén nemrég kávéház 
nyílt, illetve volt a piachoz vezető utcán egy 
harmadik is, ami már több mint harminc éve 
bezárt: ennek a padlóját még fűrészporral 
szórták fel, ami régen még kávéházakban is 
előfordult, bár ezt már csak olvastam.

A harmadik, gomba alakú csarnok a leg-
újabb, a virágosoknak épült, a külső részen 
persze itt is van néhány hentes. Régen a virá-
gosok is a nagy csarnokban voltak, mint a sa-
vanyúságosok. A tojásosok még mindig ott 
vannak. Szerintem évekig járhatott a piacra 
valaki anélkül, hogy tudatosult volna benne 
az elrendezés.

Egyszer elvesztem. Nem a tömegben, hanem 
amikor nem volt ott senki. Apámmal mentünk 
hazafelé a piacnak ezen a részén, ahol most és 
egy darabig még a gomba van: azon a részen 
egyforma kis alumíniumépületek sora állt, 
nyolc vagy tíz bódé, egymástól egyenlő távol-
ságra. Bújócskáztunk. Apám olyan ritmusban 
mozgott, illetve bújt meg a bódék között, hogy 
egyszer hosszú másodpercekig se elöl, se há-
tul, se közöttük nem találtam: ennyire elve-
szettnek azóta sem éreztem magam.

Nem nagyon szerettem a piacot. Ha kimen-
tünk a szüleimmel, korán kellett kelni, sor-
ban álltunk a tömegben, cipekedtünk. Min-
den szatyrunkra emlékszem. Az jó volt, hogy 
lehetett lángost enni. A két lángososból már 
csak egy van meg, az „új”. Nemrég megkér-
deztem: harmincöt éve nyitották. A régi be-
zárt, azóta lett a helyén egy új büfé, ahol lán-
gost is sütnek, de ez persze megint valami 
olyasmi, amit nem tudok komolyan venni. 
Ahogy különben ezeket az új lángosokat 
sem. Régen háromféle lángos létezett: sima, 
fokhagymás és – a régi helyen, de ott se min-
dig – káposztás. Ennek a tésztájába volt a ká-
poszta belekeverve, nem szerettem. Aztán 
jött a sajtos, a tejfölös, meg a sajtos-tejfölös, 
amit szerintem minden jóravaló konzervatív 
gyerek újmódi divatnak érzett, a ketchupos-
ról és hasonlókról nem is beszélve. Jó volt 
még a málnás néni: málnát és jaffát lehetett 
inni olyan pohárból, amilyen nekünk otthon 
nem volt, és amiben a szódával összekevert 
szörpöt olyan hosszú nyelű kiskanállal ke-
verték fel, amilyenről el se tudtam képzelni, 
hogy valaha lesz nekünk. (Lett. Kettő is.)

A virágosok gombája mellett idővel megint 
kialakult egy bódésor, de most már valami 
sátoranyagból: ez a mindenféle toldásoktól, 
pótponyváktól olyan, mint egy zsibvásár. Ta-
valy feltűnt, hogy az egyik ilyen bódéban, 
csak úgy, dobozból, térdzoknit is árulnak. 
Egyszer egy képen láttam, hogy az angol ki-
rálynő férje is effélét hord, szinte harisnya vé-
konyságú olasz zoknit. Főleg fekete, de sötét-
kék is van, az van ráírva, hogy Filo di Scozia. 
De nem skót fonalból készül, semmi köze 
Skóciához, az internet szerint eredetileg va-
lami nílusi pamutról van szó. Vettem egy pá-

rat. A sarkamnál, ahol a zokni a cipő kérgé-
hez ért, nagy lyuk lett rajta, a lábujjaimnál 
pedig tíz-tizenöt kisebb. Én még ennyi lyu-
kat zoknin nem láttam, úgy nézett ki a lábfe-
jem, mint a kötözött sonka. És még a szem is 
fel tud futni rajta, mint a harisnyán. De csak 
ötven forint egy pár. Végül már azt hittem, 
halotti zokni: olyan, amit halottak öltözteté-
séhez készítenek, és rendes viselésre alkal-
matlan. Hallottam, hogy külföldön van ilyen 
finom cipő, papírtalppal, amit valami élel-
mes magyar vállalkozó itthon rendes cipő-
nek árult, és az első sarkon szétszakad. De a 
zokni mégsem hagyott nyugodni, és adtam 
neki még egy esélyt. A következő már nem 
lyukadt ki, vagy csak úgy, ahogy általában a 
zoknik szoktak. Azóta irodalmi berkekben is 
ajánlgatom ezt a finom holmit, tucatjával ve-
szem a kollégáknak, egy művészetfilozófus – 
mindketten utáljuk, ha a felcsúszó nadrág-
szár látni engedi a vádlit, amely ilyenkor 
olyan kiszolgáltatott, mint egy búvóhelyéről 
kicibált állatka – borvöröset rendelt, de az 
nem volt negyvenhetesben.

Ezt még elmondom. A piactól kétsaroknyi-
ra született Szőnyi István, háromsaroknyira 
tanított Babits, négysaroknyira élt Lebstück 
Mária, az operettszínpadok Mária főhadna-
gya, a negyvennyolc-negyvenkilences sza-
badságharc híres transzvesztitája. Annak az 
utcának, ahol ő lakott, nagyapám csak az 
egyik oldalát használta, azt, ahol a járda szé-
lén fák álltak. A másik járda külső részére 
felparkoltak az autók, ami nagyapámat ön-
magában még nem különösebben zavarta 
volna, mert kevés autó volt, és ritkásan par-
koltak, csakhogy a súlyukkal végig feltörték, 
szanaszét repesztették a járdát, és ezért ott ál-
landóan megcsúszott a botja. Amikor a járdát 
nem sokkal a nagyapám halála után újraasz-
faltozták, eldöntöttem, hogy ha már ő nem 
járhat rajta, én se fogok, ezért attól fogva a 
másik oldalon közlekedtem. Akkortájt sok 
építkezés volt Újpesten, akkoriban készült el 
például a posta mellett az új telefonközpont 
is, amely ma már bizonyára egy aktatáská-
ban is elférne. Azt is elkerültem. Az egyik 
barátom azt mondta, ha így folytatom, a vé-
gén majd repülnöm kell.
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