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ZAL KA CSEN GE

A kis gyõ ri bolt
Az aj tó egy olyan kis zseb re nyí lik, aho vá a vi lág né hány fe les le ges 

pil la na tot tett fél re, hát ha va la mi kor még szük sé ge lesz rá juk. Ezen a 
he lyen az idõ is po ros kö tés ben he ver va la me lyik pol con, ta lán az I be tû-
nél, sza ka do zott la pok kal, me lye ken oly so kan pró bál ták már az írást 
átjavítani… Fi nom por le beg a le ve gõ ben, az in nen-on nan meg szö kött 
sza vak, meg a könyv nél kül ma radt hon ta la nok, akik he lyet ke res nek 
ma guk nak a be lé põ em be rek ru há ján, ha ján, tás ká já ban. Ami kor ide jö-
vök, úgy ér zem, nem én vá lo ga tok a köny vek kö zött, ha nem õk vizs gál-
gat nak en gem, iz ga tot tan ös  sze zsú fol va polc ról polc ra, és ke vés sé hí zel-
gõ meg jegy zé se ket tesz nek ró lam a há tam mö gött. 

Még bi zal mat la nok, és nem akar nak ki moz dul ni, lá tom raj tuk; egy más-
ba ka pasz kod nak, egy még ki is ug rik a kezembõl… Ide gen va gyok.

Bez zeg az el adó nõ. Õ itt él, itt lé leg zik, le mer ném fo gad ni, hogy 
nem is lép ki az aj tón; min den könyv nek sze rep lõ je, a be tûk vi lá gá ból 
szû rõ dik ki, mint füg gö nyön a fény. Az õ ke zé be min den lap be le si mul, 
a köny vek kö rül dong ják. Itt min den úgy tör té nik, aho gyan tör tén nie kel-
le ne az írott szó sze rint. Az ese mé nyek a la pok csen des zi ze gé sé vel hull-
nak egy más ra, és aki be lép ide, az is a tör té net ré sze se lesz. A da los ked-
vû haj lék ta lan, aki ar ra biz tat min den kit, hogy mo so lyog jon, mert úgy 
olyan szép; a gon do la ta i ba me rült üz let em ber, aki a polc nak tá masz kod-
va, kar ján a mû anyag ko sár ká val el me rül ten ol vas, ott hely ben, ahol a 
könyv a ke zé be ke rült; az is ko lásfiú, aki a ma ga fe jé re bo rít ja a kö te le zõ 
ol vas má nyo kat; és én is, a hos  szú sál ba csa vart di ák lány, aki ma gá ban 
dün  nyög ve uj ja i val kö ve ti a könyv ge rin cek fel ira ta it. Az új köny vek re 
itt mind an  nyi an ide ge nül né zünk. Õk, mint egy szi get re, a pult ra szo rul-
tak vis  sza az öreg pénz tár gép mel lé. 

El va rá zsolt kis vi lág ez. Az el adó nõ egy ha lom könyv te te jén ül, a 
lá bát ló gat ja és ol vas. Ide benn min den ki nek a lét ele me a szó. A hát só 
szo ba tit kos, õsi for rá sá ból buk kan nak fel sor ra az újabb és újabb – job-
ban mond va a mind ré geb bi – kö te tek, nagy ma ma ko rú új sá gok és tör té-
nel mi tér ké pek, csu pa há lás ka cat, amik (ha egy szer barát sá got köt ve lük 
az em ber lá nya) las san és ki tar tó an az ott ho ni pol cok ra cse peg te tik az 
el du gott bol tocs ka va rázs ere jét. 

– Jó reg gelt kí vá nok, vis  sza jöt tem a köny vért, amit teg nap te tet tem 
félre…

És az el adó nõ már ug rik is, su han a köny vek lég kör ében, a szok nyá-
ja szé lén csi lin gel nek a be le akadt sza vak. A hát só szo bá ban moz gás hal-
lat szik, kö te tek puf fa ná sa, szür ke por fel hõ szál long elõ az „õs for rás ból”, 
és a vi dám mo tyo gás:

– Hát, el vi szik a köny vet, amit teg nap olvastam…
Elõ ke rül a mo soly gós re gény hõs nõ, ke zé ben a kö tet, ami ed dig tü rel-

me sen vá ra ko zott rám a tár sai kö zött, akik tõl csu pán az kü lön böz tet te 
meg, hogy õ ne kem volt fél re té ve, en gem várt… Itt nem „vet tem egy 
új köny vet”: itt a könyv kéz rõl kéz re száll, mint ré gen a me sék, egy 
em ber ad ja egy má sik em ber nek, és a könyv tör té ne té ben az új fe je zet 
én va gyok.

– Lát tam itt a múlt ko ri ban egy köny vet a tör té nel mi ek között…
Szin te ki sem mond tam még a cí met, már ott is ál lunk a polc nál a 

há tunk mö gött ös  sze kul csolt ke zek kel.
– Nem lá tom – val lat ja a so ro kat az el adó nõ, te kin te te elõtt ki húz zák 

ma gu kat a köny vek. 
– Én lá tom – mu ta tok rá – ott van, az a sárga… nem, eg  gyel 

lejjebb… az ott.
– Tes sék pa ran csol ni.
Vé gig pör ge tem a la po kat. „Sze ret nél az én köny vem len ni?”
– Ezt is el vi szem a má sik kal együtt.



44

– És a töb bi?
Már ki is ra kos gat ja elém a so ro za tot, a kö te tek egy más vál lá ra 

tá masz kod va egyen sú lyoz nak a ra di á tor te te jén, vár va, hogy sor ra 
ve gyem õket. A do log vé ge per sze az lesz, mint min dig: fel pa ko lom 
õket, és ki fi ze tem be cses zsák má nyo mat. Nem si e tek; ki csit áll do gá lunk 
még és be szél ge tünk. Az õs for rás ból fel buk kan egy újabb sze rep lõ, egy 
nagy, kék könyv vel a kar ja i ban, a fel fe de zés iz ga tott örö mé vel. Szó a 
szó hoz, könyv a könyv höz: ös  sze dug ják a fe jü ket a szür ke la pok fe lett, 
sor ra si mít ják fél re az ol da la kat. Bû vö let a va rázs lat ban.

A ki lincs nyi ko rog, az aj tó nyi ko rog, a lép csõ csú szós ra van kop va. 
Az üve gen át még vis  sza né zek, és a sa ját tü kör ké pem mö gött lá tom a töb-
bi, ma ga nyel vén sut to gó köny vet; meg a zse bet, ben ne a moz gó re gény-
hõ sök kel, akik az idõt ol da lak ban mé rik.

A ka bá to mat le vet ve itt hon még szi tál nak be lõ le a rá ra gadt sza vak és 
tö re dék mon da tok. Ös  sze gyûj töm õket, az írás sal töl tött per ce ket pe dig 
zseb re vá gom.

Az ál arc
A kis szo bá ban hû vös volt, sö tét és csend; há rom gyer tya pis lo gott 

egy asz ta lon. Ha va la ki be lé pett vol na az aj tón, és va la mi cso da foly tán 
el ke rül te vol na a fi gyel mét a szûk ka pu alj és a pe nész fol tos lép csõ sor, 
akár azt is hi het te vol na, hogy a kis szo ba va ló já ban szen tély, az asz tal 
va ló já ban ol tár, és az asz tal elõtt gör nye dõ alak egy sze gény hí võ, aki 
ké sõ dél után ide hú zó dott gyó gyí tó nyu gal mat ke res ni há bor gó lel ké re. 

Az ér ke zõ per sze, mint a fe lü le tes szem lé lõk ál ta lá ban, na gyot té ve-
dett vol na. A vi asz csep pes asz tal: asz tal volt, a ki csiny, ab lak ta lan szo ba: 
Giacomo szo bá ja, a gör nye dõ alak: ma ga Giacomo; az aj tó amúgy is zár-
va volt, és sen ki nem ve tõ dött er re. A né hány lé leg zet nyi le ve gõ ben fes-
ték szag, bor gõz és por ke ve re dett egy más sal. A hu nyor gó fény ben a kis 
he lyi ség meg le he tõ sen zsú folt nak tûnt, szám ta lan arc szo ron gott egy más 
mel lett, vé gig a fa lak men tén – üres sze mû, moz du lat lan ar cok. Giacomo 
ál arc ké szí tõ volt, és most, az ün nep kö ze led té vel éjt nap pal lá té ve dol go-
zott, egé szen az nap dé lig. Dél ben el ad ta az utol sót is, és bort vett az árá-
ból; a pa lack ott állt a gyer tyák mel lett, fé lig üre sen.

Giacomo az asz tal mel lett ült, egé szen fö lé ha jolt, és csak a bal 
ke ze moz gott, az utol só meg ma radt masz kot fes tet te – sa ját ma gá-
nak. A fe hér arc en ge del me sen he vert a vi asz csep pek és gyer tyák tár-
sa sá gá ban, és vissza bá mult al ko tó já ra; olyan volt, mint ha Giacomo a 
tün dé rek meg szé pí tõ va rázs tük ré be né zett vol na. Mert õ ko ránt sem volt 
olyan szép, mint a fi nom vo na lú, tisz ta hom lo kú maszk; az õ hom lo ka 
sá padt volt és rán cos, csil lo gó sze mei kö rül li la ka ri kák ül tek, az or ra 
pe dig, amely kis hí ján a pa pír ma sé ból ké szült fi tos kis orr hoz ért, nagy 
volt és vö rös. 

Giacomo só haj tott. Oda lent el kez dõ dött az ün nep, le ment a Nap és 
csil log a víz; ide fent pe dig hi deg van, fes ték szag, és a bor is fé lig el fo-
gyott. Az ar cok szenv te le nül néz tek a fa lak ról; õ fes tet te oda õket, egy-
más he gyé re-há tá ra, ahol ép pen le pat tant egy újabb da rab a va ko lat ból. 
A fér fi ivott a bor ból, meg tö röl te az ál lát csú fí tó kecs ke sza kál lat, és új ra 
a ke zé be vet te az ecse tet. 

Az utol só maszk a me ren gés sel töl tött per cek alatt sem moz dult el a 
he lyé rõl; szép tü rel me sen vá ra ko zott. Giacomónak tet szett az alak ja, jól 
si ke rült, fõ leg azért, mert csep pet sem ha son lí tott ar ra, aki el ké szí tet te. 
Fe ke té be már tot ta az ecse tet, és vé kony vo na la kat hú zott a hom lo kon 
ke reszt be. Jobb ról bal ra, bal ról jobb ra. Tü rel me sen. A fe hér ar cot rom-
bu szok há lóz ták be, mint oda lent a bo lon do zók ru há it, vagy a lép csõ há-
zat az ab lak rács ár nyé ka. Giacomo le tet te a fe ke te ecse tet, és újat vett a 
ke zé be. El mo so lyo dott.


