
Kettes asztal: tojás. Hármas asztal: a mé-
zes. Négyes: tehén- és kecskesajt, sajt, túró, 
tejföl. Ötös asztal megosztva: háztáji tojás, 
száraztészta, gomba (vizsgált). Hattól a tí-
zesig zöldségek. Ugyannak a cégnek tetszik 
lenni? – nem mintha fontos volna, de a szó-
ba elegyedés fontos kelléke a piacozásnak, 
pörögnek a szavak, mint légy az asztalon… 
– ilyennel ne is tessék példálózni, azért mert 
parasztok vagyunk, még patyolat tiszta a 
kamránk… – mint a galamb-szedte búza… 
Ezek után nehéz jót mondani, leghelyesebb 
alapos bevásárlással emelni a kedélyeken: 
két kilót, négy kilót, hatvan dekát, három 
párat és egy jókora csokrot kérek; vendé-
geknek lesz… – hűvös zacskó szétpattan, 

salátából, spenótból, sok kicsiből jön össze 
kilója. Igyekezni kell, mert hazáig a java 
elhervad, s marad a magyarázkodás: mára 
nem jutott jobb; szép legyen vagy finom? A 
multisodás a kiskereskedőket sem kerüli; a 
sarki fűszerest próbálják ötvözni a plázás 
hűtőkamrák magányával, takaros boltja-
ikban mosoly és törődés. A mennyezetről 
porlasztott vízpermet vidámítja a petre-
zselyemlevelet, az okosmérleg fölismeri 
a karalábét, és minden zöldséghalom fölé 
kifüggesztették a termelő arcképét, hadd 
lássa a vásárló, ki alapozta meg vasárnapi 
ebédjét. Odébb színes csúszdák, kisautó és 
babakészültség, a kisnövésűeket nyers ré-
pával kínálják a gyerekkuckóban.

Brrr… – Irénke néni a digitális recept-
nyomtató szerkezet láttán meginog kissé, 
végül törli kezeit a fáradt kékfestőben, 
őszre újat vesz elő a tisztaszekrényből. 
Addig viszont rengeteg munka vár még 
rá. Mint minden idényt, ezt is őstermelői 
alázattal kezdte: tejfölös poharakba dug-
dosta a magokat, a fűtöttszobába bemenni 
is alig lehet a sok csetresztől. Nem szabad 
agyonkímélni a palántákat, mert akkor a 
szabadban is kényeskedni fognak… – kony-
haruhával mesterséges szelet gerjesztett 
délelőttönként, kereszthuzatot délutánon-
ként, úgy tornáztatta az ígéretes magon-
cokat. Amikor cseperedett az idő, reggel 
kihurcolta őket az udvarra napozni, este 
meg be, végül az éjszakai fagyokat jobb 
belátásra bírta, alaposan aláganajozott, 
és megkezdődött az érdemi érés. Közben 
gyűlt az esővíz a hordókban, a törpeház-
táji gazdaságos fenntartásának fontos té-
nyezője, a fúrt kút elapadt a nyáron, ha 
kevés a csapadék, lehet lehúzni a redőnyt. 
Rebesgetik, hogy a krumpli termeléshez 
ezentúl bizonyítványra lesz szükség, ki-
néz hát egy jó OKJ-s képzés, ahol beta-
nítják arra is, hogyan gazdálkodja ki a 
mikrocsepegtető- rendszer kiépítéséhez 
szükséges manit.

Szép napunk van ma… – nyújtózik spár-
ga őnagysága, két ágyással arrébb a pa-
radicsomok ágaskodnak, cékla, karalábé, 
káposzta hízik földi barlangjában, míg-
nem Imre bácsi megfelelő nagyságúnak 
látja őket ahhoz, hogy a nyilvánosság elé 
tárja. Akkor maga mellé veszi hű Irén-
kéjét, bajosan összebatyuznak, és az öt 
harmincötös személlyel nekiindulnak 
a fővárosnak. Önálló standot bérelünk, 
aranyos, nyolc éve fizetjük a piacpénzt… 
– már nem is tudják elképzelni, mi más-
sal tölthetnék a nyugdíjas kasszát, mint 
a termelésből származó aprópénzzel. In-
dulás előtt Irénke még gyorsan a pakkba 
töm pár marék csalánt, a virágágyásból 
kirántja a négy legjobban fejlett büdös-
két, és a tavalyi dáliahagymákat. Soká’ 
tartott idén a hideg idő, később indult a 
piaci szezon… – s futólag zsebre vágja 
a legvastagabb hegyű filctollat. Még az 
este elhatározták, ha törik, ha szakad, 
emelnek, és az uborka árcéduláját ötven 
forinttal feljebb írják. Ez az igazi bioter-
mék, Imre bátyám, ne legyenek szégyel-
lősek megkérni az árát… – A szomszéd 
árusok már rég megtették, és hát nem is 
illik alájuk kínálni, Irénke gonddal kere-
kíti a kora nyári ötszázas hasát.

A termelőtársak zöme ibolyavirágzáskor 
találkozik először az évben, azután együtt 
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Az évközi próbálkozások divatos kísérlete a háztáji termelés. Van, akinek 
megoldást jelent, másoknak kikapcsolódás a föld túrása, egyikük sem 
jár rosszul, kérdés, jól-e. Falusi, városi kedvvel lát neki a művelésnek, 
gazdagsága függvénye a gazdasága. Minden szinten törődés szükséges 
a sikerhez, de a hírekkel ellentétben, lelki tényezők nem befolyásolják 
túlságosan a termést: mindegy annak a paradicsomnak, végül ki eszi meg. 
A városi piacokon elkülönülnek a csoportok, Irénke néni és Imre bátyám 
a realisták táborába tartozik, a szír szőr pedig csak kapkodja a fejét.
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nyomják őszig, majd téli álomba merülnek, 
s így megy ez, idejük végezetéig. A szom-
széd idén új termékkel jelentkezett: tessék, 
tessék, itt a provanszi házisajt, a köményes, 
a csilis, hozzá az ízes sörretek… – a kaptár-
kezű mézes fahéjas és mákos modellel állt 
elő, a savanyús a fokhagyma évét hirdette 
meg, a húsos sonkalében pácolt malacfüllel 
rukkolt ki, a csirkés az aranysárga lábakra 
esküszik, és figyelem: Krisz már a nyárelőn 
elnyerte a legjobb aszalt-eladó címet... – el-
ismerőn bólogatnak a standosok, ha nem is 
minden részlet, de a lényeg nagyon izgatja 
őket: …tessék mondani, mivel jár a kitün-
tetés? – érdeklődik a szépasszony (virágot 
a szépnemtől). Leginkább maradással, csó-
kolom, mert azt jelenti, hogy megy a bolt… 
– Krisz kihúzza magát, és zsebből kínál-
ja a kesuval kevert mazsolát, a vásárlók 
szorgalmasan szedegetik a hullott magot. 
A déli terítékhez egzotikus érdeklődök is 
csatlakoznak, a raszta lány és a szír szőr, 
egy pár ők, árnyaltan fogalmaznak: kiad-
ni tessék a tíz dekát… – utána sodródnak 
tovább a zsákmánnyal, hagyják, hogy lop-
va bámulja őket a közönség. Végül hossza-
san elidőznek Irénkéék szomszédságában, 
hol nejlonzacskóba csomagolt paszulyt és 
kólásüvegbe töltött tejszínt kínálnak. A 
rasztalány hosszasan nézegeti a hősi ősi 
csomagolást, barna ujjakkal bogozgatja a 
masnit, a szír szőr türelmetlenül az utca 
túloldala felé tekintget; dizájntermelőkhöz 
szoktatják őket a nem is oly távoli keleten.

S valóban, éppen szemben, a piac olda-
lában fényeskedő kirakatban a megszokott 
rend szerint kelletik magukat a termékek. 
Házunk tája, aranybánya… bio- és öko-
termékeink tápanyagtartalma különösen 
magas, hozzáadott adalékanyag nélkül… 
– bévül roskadoznak a polcok a biobbnál 
biobb élelmiszerektől. Itt van mindjárt a 
kilencórás rozskenyér, a permetezés nélkü-
li fürtös paradicsom, a zsírmentes joghurt 
és a joghurtvaj, a válogatott szárazbab, a 
gyömbérgyökér, az aprított zsályalevél és a 
báránymix – utóbbi nem összetévesztendő 
az ismert diszkóművész egyvelegeivel –, 
sokkal inkább rozmaringos-mentás fűszer-
keverékről beszélünk, bárányok ehetővé 
tételéhez. Kapós termék a görög, török 
olívabogyó, az ahogy tetszik módon saj-
tolt olaj, a tisztított rózsahéjú burgonya, a 
hangérien paprika, és lehengerlő az olasz 
tésztaválaszték; mai akció: mézelixír. Néz-
zenek körül, itt minden szermaradék-men-
tes termék, élőflórás trágyázással készült 
importáru…

Úgy, úgy…– biccentenének a túlolda-
liak, ha lenne idejük és kedvük fejteget-

ni a rengeteg idegen nyelvű feliratot; ők 
igazán jól ismerik a rovarfogó lapok ki-
helyezése és a trágyahordás rejtelmeit. 
Az én nyolctojásos csigatésztámnak párja 
nincs… nekem meg címeres zacskóm nincs, 
amibe csomagolhatnám… – szontyolodnak 
az Irénkék, de nem kívánják termékeiket 
tízezrekért biová minősíttetni. Inkább ve-
zetik szorgalmasan a permetezési naplót, 
és tanítgatják a tudattalan vásárlót: álkofák 
azok… nézze meg, aranyos, ha túl egyenes 
paprika keveredik a kanyargósak közé, az 
biztosan a nagybaniról származik… – Imre 
bácsi viszont nem ilyen szigorú. Állandó 
programja neki a készülődés. Minden reg-
gel az eget, a szelet kémleli, karózza, óvja 

a palántákat, betakarítja a termést, legyint 
a jégesőre, és szalmakalappal száll szem-
be a napkitörésekkel. Egykor hamuval és 
kávézaccal dúsította a földet, eská végezte 
a gyomirtást, rádióhallgatás közben mán-
golta a torma-, a majoránnalevelet, szid-
ta az argentin importkörtét és az arcátlan 
almabehozatalt, s hosszú túrái alatt saját 
kutyával derítette fel az avar alatt lapu-
ló szarvasgombát. Mára megváltozott az 
élet, ő is halad a korral, és az őstermelői 
fogásokat az internetről tanulgatja. Cser-
zett ujjakkal botladozik a klaviatúrán, s 
amikor Irénke nem látja, előszedi a láda-
fiába bekészített üveget, és nagyot húz a 
legtutibb mézes elixírből. l
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