
vásárl vásárfia!

Vásár! Vásár!!Vásár!l! AZ esemé ny meg a várakozás
szí nesen harsogóvá tette gyermekkorom né hány nap-
ját. A vásár-várás izgalma felé rt a karácsonyé val vagy
akár a hú své ti locsoló-várásé val.

Ké tfé le vásár,nap váltakozhatott: az egyik, amikor
nálunk tartották (egyet  sszel, egyet tavasszal), a má-
sik, amikor nagyszüleim engem is magukkal vittek va-
lahová vásározni a szeké ren,

Az el bbi szí nes forgatagát megel zte a közeli fal-
vakbóI kora reggel é rkez  rokonok zajos lekászálódása
a szekerekr l. A vásárba igyekezve el bb bené ztek
hozzánk, ma|d átszekerezve a falun, a trllsóvé gi vásár-
té rig meg sem ál]tak, Dé ltájban aztán í áradtan, izzad-
tan, b sé ges mondandóval é rkeztek meg ebé dre,

Addig is izgalmas órák vártak ránk! Mi, helybeliek,
csak ú gy gyalogosan sé táltunk vé gig a falun - egyedül
anyuka maradt többnyiIe otthon, hogy nagy ebé ddel
várja a vásározókat,

Mentünk - egyre többen - porban, napsüté sben,
mert emlé keimben azokon a napokon mindig ragyogó
id  volt, Ki err l, ki amarról csatlakozott az ú ton, mí g
vé gül hosszú  sorban, zajos csapatban é rtünk a szí n-
helyre.

A Vásárté í re!
Már ennyi is elé g volt az elfáradáshoz - de ami ez-

után köVetkezett! Egy id re feledtette a várakozás iz-
galma a gyaloglás fáradalmait: vártak a meglepeté ,
sekl

A vásárté r három ré szre osztódott, Egyik volt a mar-
havásár ahol lovak, csikók, tehenek, birkák, malacok,
s né ha kecské k vártak ú j gazdára. Itt álltak meg az é r-
kez  szekerek az eladó állatokkal. családunkból ezt
leginkább nagypapa látogatta, Akkor is, ha egy sem
volt é ppen eladó a nagy szeretettel nevelt csikók kö-
zül é s venni Sem akart semmit, Az állatok iránti ralon-
gása vonzotta oda.

Sokszor ké zenfogott, hogy né zegethessem, hogy is
folyik itt a vásár? Gazd,áh é s kupecek alkudoztak. Hogyan?
A hanger  tú lszárnyalta a tehé nb gé st, malacvisí tást.
Miné l komolyabb volt a vev  szándé ka, anná] több kí -
nálatot né zett, tapogatott, próbálgatott, alkudozott
vé gig. É s amikor már,már komolyra fordult az egyes-
sé g, hátat fordí tva indult tovább a vev , hogy aztán
utána Szólianak egy ú iabb, kissé  kedvez bb aiánlattal,
Órákig is eltartott ez a szí n|áté k, né ha egé sz komoly
vitákkal, csaknem ölre men  veszekedé sekkel. Ha vé -
gül lé treiött az egyessé g - óriási tengé rcsapftodások után
gazdát cseré lt a iószág - következett az elmaradhatat.
lan áldomás. A sátrak felké szülve vártak: hosszú , kecs-
kelábú  asztalok mellett lócák kí nálták a pihené st. Bi,
zony, a bevé tel kisebb-nagyobb ré szé t sokan otthagy-
ták a borpocsolyás asztalokon.

Itt Vert sátrat a lacipecsenyé s is. Sistergett a hú s, a
ko]bász, illatával nem csak az ivókat, a távolabbról
odakerül  é heseket is csábí tva, velük kezd dött a vá-
sár sátoros ré sze, mondhatnám: utcája, El ré bb a kis-
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állatok é s termé nyek kí nálói sorakoztak: mai szóval az
 stermel k. Nagymama is hozott gyakran csirké t, to-
iást, babot, zöldsé get, gyümö]csöt, Ez a ré sz az asszo-
nyok birtoka volt: alku, pletyka, neveté s, mindig
könnyedebb, vidámabb az el bbi, ,,fé rfias" ré szlegné l,

A sátorok utcája a pé nzkölté s ú elye: aki odé bb eladott
valamit, idehozta az árát, hogy kabátra, ruhafé lé re
cseré lje, F leg asszonyok, meg gyerekek sé táItak, bá,
mé szkodtak aIkudoztak itt_ Ami az asszonyoknak gon-
dos válogatás, az a gyerekeknek é rdekes, kí vánatos
vennivaló - különösen, ha valamilyen í gé retet is kap-
tak - vásárfia, kisebb vagy nagyobbl iárt mindenkinek,
A gondot adó választé kot a ruhás, a csizmás jelentet-
te. Ezekné l f leg komor arcú  fé rfiak próbálgatták a
porté kát, Az  szi vásáron itt kapták meg a gyerekek a
té lre való meleg holmit, az asszonyok a nagykend t.

Az ostoros is a fé rfiaknak kí nálta cifra. remekbe fo-
nott, é s az egyszer bb áruiát - de bárki megbámul-
hatta ezeket a né pm vé szeti remekeket. Amikor vé gre
eIhag}tuk ezeket a komolyabb sátrakat az igazi, gyere-
keknek való tarka,barka, sokszí n , nyüzsg  forgatagba
é rtünk. Többnyire a cserepesekkel kezd dött: cifra tá-
nyé r, teiesköcsög , vászonfazé k (a festetlen, kemencé ,
be valót hí lták í gy), szilke, bögre, virágos, madaras,
cSí kos, pöttyös, meg fedeles komacsé sze, é s festetlen,
olcsóbb minden fajtából.

Már idáig hal]atszott a szoknyákat, köt ket, kend -
ket lobogtató árus hangja: e,ladó a t'eleseqem szoknaája|
Meg ltt az olcsó ]ános|

Amikor már megvetté k a tarka tleIé nkend t, szegedi
hí mzett papucsot, a ké zimunkát kí náló sátornál is
akadt vennivaló, Ezek el nyomott mintákkal, fonaIak-
kal együtt árulták a terí t ket, párnákat, é s a falvé d ,
ket. Falvé d  minden konyhában volt, a bölcs feliratok
é s figurák piros, ké k vagy tarka fonálla] voltak kivarrva:

AJ, é h uram csah a viat issza,
Nem is sí rom a lányságom vissza|

Meg: Piros rózsa, í ehé r szehí í í , tulipán,
Ti tudjátok, ftit szeretek igazáfi!

Ez is né pkölté szet, ha nem is a |avából, A Vásári ki-
kiáItók, ké pmutogatók, a fakanál-feliratok rokona: va,
iamifé le igazság humoros, é rzelg s megfogalmazása,
Falusi, paí aszti, kispolgári konyhák dí sze volt,

A legé nyek hosszú nyelú , festett fakanalat Vettek, Vi-
rágosat, ilyen feliratokkal: Cs kolj meg| Szeretleh| Meg
nevekkel: Rózsi, Manci - de volt ilyen is: Ne pofáu! Mire
kellett ez? A vásári nyüzsgé sben nagyokat hú ztak a ]á-
nyok feneké re, aztán mire a lány bosszú s,nevet sen
hátrafordu]t, felt n en elfordí tott fejjel messze bá-
multak ártatlanu],

Enné l komolyabb szándé kkal választottak aiándé kot
a mé zeskalácsosnál: a szí vek minden mé retben csodá-
]atosak voltak! Pirosak, hí mesek, közepükön felragasz-
tott Virág, galamb, tükör é s felirat! Az innen Választott
ajándé k, már nem akármilyen szerelmi vallomással é rt
fel, rajta iS Volt aZ ismeft SzöVeg: Szí v hüIdi szí vnek.



Büszké n tartották kezükben a lányok, oldalukon az
aiándé kozóval, akit l mé g kend t, gyöngyöt is kap,
hattak, De volt mé zeskalács-választé k a gyerekeknek
is b sé gesen! A fiú knak huszár, a lányoknak nyaklánc,
szí nes korongokból, É s mindenkinek a finom enniva-
ló, a mé zeskalács,

A pókhálószer  Vattacukortól mindig iszonyodtam,
de a lyukacsos, ragacsos törökmé zet szelettem.

Idené u| Törökmé z|
FeIe cukor, fele mé z!

- kí nálták az árusok. Játé k is volt b ven, olcsó is, drá-
ga is, Egy biztos: similabda né lkül egy gyerek se ment
haza.

Akit rászedtek, csak otthon kapott é szbe: a ló kehes,
a porté ka hitvány..,

Csak a gyerekek voitak igazán boldogok,
Ha Van ,,nótafa", akkor Hárs Erzsé bet öreganyám

(akit dehogy bántané k a sainos elterledt, rú t ,,dé di"
megszólí tással) mesefa volt, gyermeké veim nagy örö-
mé re. különösen azé rt, mert nem mesé ket mondott,
hanem szí nes, ré gi törté neteket, Termé szeteSen gyer-
mekkora VásáIairól is (l8ó3-ban született!) volt me-
sé lni valója.

A hí res kalapról, amir l í gy szólt a nóta:
P,z van abba beleí na,

Förd s |ózseí , sí m1ntlrnaa..,
Akkoriban mé g medvetáncoltatók is járták a vásáro-

kat. Voltak bábosok, ké pmutogatók. Az utóbbi a mai
saitó, sót: televí zió el ké pe, korabeli pótlé ka, Egy áll-
ványos keretbe egymás után cseré lté k a szí nes ké pe-

ket, miközben elmondták hozzájuk a rendszerint vé res
históriákat, közelmú Itban törté nt ré mtetteket, gyil-
kosságokat, Többnyire versbe szedve, a né z k é s hall-
gatók szörnyülködé sé re, A mí ves balladák vásári roko-
nait adták el , Közben kalappal körbe|árva gy itöget-
té k aZ aprópé nzt.

A bábosok rendszerint elpáholtatták az ördögöt a
hí Ies Vité Z Jánossal, A jósok is dolgoztak: a rangosab-
bak külön sátorban, a többiek csak ú gy, a 1árókel  né p
köZött. Volt, aki papaeájjal hú zott cé dulán, volt, ki te-
nyé rb l í gé rte a sok jót, kevé s rosszat,

Akkoriban mé g sok rigmussal kí nálták magukat a
vásárosok, í gy idé zte öreganyámI

Hé t, hé t!

Minden darab hé t|

Hé t az ára - ne piszkáIja|

Annak is csak hé t az ára|
Hé t, há, mindenfé Ie hé t|

Meg a másikat:
Itt a buqaog |

Bugqog eIöI, buggog hátul,
Bugyog minden oldalárul,

Buqqog mindenhol|
(Bizony akkor mé g bugyogott: legalább té rdig é rt é s

nem gumival, hanem vászonszalaggal hú zták össze a
derekát, )

A legszebbek akkor is, ké s bb is a szí nes gyöngyök
meg üveggolyók voltak! Hazavittük bennük a nap-
fé nyt, a VáSár ünnepi ragyogását,

stnka Erzsé bet

Müller Ferencné  bátaszé kt ké klest  sátra a vé mé ndi vásárban
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