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Hallottam már egyet s mást a boltosnéról, de úgy 
igazából nem érintett meg a téma. Ma bementem 
kenyérért hozzá, mert a falu többi üzletében nem 
találtam. Nagy készséggel kiszolgált, majd mikor 
csak úgy kedvességből megkérdeztem, van-e a fa-
luban koronavírusos, felcsillant a szeme az izga-
lomtól, s nyomban megelevenedett az arca. 

– Van bizony! Nem is egy!
– Ugyan biza, hányan vannak? – ijedtem meg 

hirtelen.
– Nem tudom, de sokan! – suttogta nagy titok-

zatosan.
– És nem lehet tudni, hogy kik azok? – próbál-

tam kiszedni belőle az igazságot.
– Persze, hogy tudom! De nem beszélhetek róla, mert 

megígértem! Pedig össze-vissza koslatnak a faluban… 

– Ebbe a boltba is bejárnak vásárolni?
– Neeeeeem, ebbe nem járnak! De a másik ket-

tőbe igen, s az egyik beteget, amelyik az alsó bolt-
ban volt, már el is vitte a mentő!

– Szóljak a rendőrségnek?
– Jaj, ne! Kérem ne, mert lehet, nem is igaz! 

A komámném mondta, s rávett, hogy mondjam 
azt, hogy „görbüljek meg, ha elmondom” – fogta 
könyörgőre.

Na, jó, gondoltam magamban, megpróbálok 
más hírforrást keresni, mert itt estig se járok a 
dolgok végére. Megfordultam, hogy a hűtőből ki-
vegyek egy vajat, de majdnem földbe gyökerezett 
a lábam, mert olyant láttam, amit még a színház-
ban sem. A boltosné a hátam mögött – láttam a 
hűtőszekrény üvegében – elkezdett grimaszolni 
engem utánozva. Még szamárfület is mutatott. 
Megbolondult a világ? – kérdeztem magamtól, 
de a kíváncsiság tovább hajtott, hogy vajon hova 
alakul a helyzet, ha nem fordulok meg. A hűtő-
ben nézegettem az élelmiszereket, s hát látom, 
mint bülbülöz, hogy vegyek még valamit. Hozzá 
akarok nyúlni valamihez, kezével sugallja, hogy 
vegyem már el. Nem tudom abbahagyni ezt a já-
tékot, folytatom, lám, még mi sül ki ebből. A bol-
tosné egyre átszellemültebben karmesterkedik a 
hátam mögött, hogy na, még vásároljak valamit. 
Fogott a fi gura, ezért veszek ezt-azt, még ha az 
összes pénzem el is költöm. Kivettem egy rúd 
szalámit, erre elkezdett imádkozni mögöttem. 
Tejfölt is vettem a legnagyobból, erre felemelte 
győzedelmesen az ökleit. Ami volt, s amit ehető-
nek tartottam, mindent kirámoltam a hűtőből. 
Megfordultam, s a boltosné, aki egyben az üzlet 
tulajdonosa is, könnyes szemekkel, eltorzult arc-
cal mondta a végösszeget, s azt is, hogy a bizton-
ság kedvéért ezentúl is csak nála vásároljak, mert 
ő ebbe az üzletbe nem engedi be a vírust.

könyvkalandok
ÉDESANYÁM, A SZERELEM ÉS A KRITERION

A BOLTOSNÉ

Miklóssi Szabó István

Zorkóczy Zenóbia

Előttünk járnak, elérhetetlenül,

falakkal lélegeznek, mint a házak,

egy-egy árnyék olykor vértelen terül

előttem, elmosódva gyűrt a vázlat.

Nyirkos, hevületlen hajnalt hintáztat

már az ősz. Jár, amerre nem szabadna,

pályája véletlenszerű mintázat:

ellenőrizetlen ívű labda.

Melyek összetartoznak, összenőnek,

s az illesztés helyén csak forradás van,

akár egy impresszionista szőnyeg:

elfolyt a szín a lassú olvadásban.

A tényleges pedig kimondhatatlan,

csak szavak szintjén látszik egyszerűnek,

megfeszül, folydogál a hangalakban,

rendhagyó összetételű a szűret.

Bár néhány kérdést mindig elfeledtem,

vagy kibonthatón mindig nyitva hagytam,

most kéretlenül tornyosul felettem:

a bizonyosság megfordíthatatlan.

Mellettünk járnak, elérhetetlenül,

ők fellebbenő, lélek-héjú vázak,

és ha néha mégis egyikük leül,

szárnyával takargat el, mégse fázzak.
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Vesztergom Andrea

Szűretlen akkord

Ha elmúltál negyven, s netán a 
bibliofi lek világához vonzódsz 
egy keveset, tudod: aranyröptű 
romániai diktatúránkban, 1990 
előtt könyvet is alig lehetett ta-
lálni. Vagyis lehetett, ha azon 
szerencsések közé tartoztál, 
akiknek „pilája”, azaz ismeretsé-
ge volt a sarki könyvüzletben, és 
hajlandó voltál két kiló fagyasz-
tott, mégis megrohadt halat vá-
sárolni a kétszáz méterrel odébb 
található mészárszékben.

Édesanyám okosan megoldot-
ta ezt (is, mert akkoriban a kiló 
szalámitól a tojáson át a lisztig, 
olajig, tetrabugyiig mindent meg 
kellett), igaz, Ámor nyílvesszője 
is segítette könyvkalandjaiban, 
hiszen a könyves üzlet egyik el-
adója olyan szerelmes volt belé, 
hogy Shakespeare is könnyekre 
fakadt volna tőle, és bizonyára 
újraírja Rómeó és Júlia törté-
netét. Nyilván e szerelem be-
teljesületlen maradt, de ahhoz 
éppen elég volt, hogy anyum 
minden újonnan megjelent Kri-
terion-könyvhöz hozzájusson 

a fagyasztott hal megvásárlása 
nélkül, és az eladó is agglegény 
maradjon egy életen át. Summa 
summarum, az egészből a leg-
jobban én jöttem ki, mert így 
már ötödikes koromban olvas-
hattam a Pillangót, Charriére 
nagyszerű könyvét, s kérdezhet-
tem: anyu, mi az a kübli? És mit 
jelent valaki köcsögje lenni? (A 
kübli a prózai nyelvben biliként 
szokott szerepelni, a köcsögöt 
– szíves engedelmükkel – itt 
nem tárgyaljuk a szemérmesség 
okán.) Anyum még sokszor sá-
padt, vörösödött az ilyen és eh-
hez hasonló kérdések hallatán, 
melyeket föltettem akár a lako-
dalmas tömeg közepén is, de sze-
rintem titokban büszke volt arra, 
hogy olyan kérdésekre keresem 
a választ, melyekre a környeze-
temben lévő felnőttek többsége 
nem tudott válaszolni (lett is 
kellő zűrzavar a fejemben).

Ha volt annak a borzalmas 
rendszernek valami pozitív ho-
zadéka is, az a Kriterion Könyv-
kiadó volt. 25 milliónál is több 

példányban mintegy 3 ezer cím 
jelent meg a romániai kisebbsé-
gek nyelvén, különféle irodalmi 
remekművek, könnyedén lehet 
erről dokumentálódni (habár 
a Kriterion történetét tudomá-
som szerint még nem írta meg 
senki – nagy adósság!). A kiadó 
1970-ben alakult Domokos Géza 
vezetésével, Ceaușescu meg ki-
rakatként használta a Nyugat 
előtt, bizonyítandó, hogy a ki-
sebbségeknek milyen jó sorsuk 
van az aranykorszak Románi-
ájában. Domokos Géza viszont 

kitűnő érzékkel igazgatta az 
intézményt, egészen 1990-ig. 
Húszéves pályafutása alatt a ki-
adó gyakorlatilag az összes fon-
tosabb irodalmi remekművet 
megjelentette, sorozatok formá-
jában. Igaz, arról is szól a fáma, 
hogy némely művet a diktatúra 
kegyeskedése miatt meg kellett 
húzni, nem is beszélve a románi-
ai szerzők munkáiról, ahol köte-
lező volt a cenzúra, a pártot élte-
tő munkák megírása, különben 
az adott könyv nem jelenhetett 
volna meg.

Napjaink könyvesboltjaiban a 
bőség (és a drágaság) zavarával 
küzdünk, ezért nehéz elképzel-
ni, hogy alig 30 évvel ezelőtt egy 
kiadó herkulesi munkát végzett 
azért, hogy meglegyen a romá-
niai kisebbségek szellemi táplá-
léka. Túlzó, szirupos szavaknak 
tűnhetnek ezek, holott nem azok: 
bízvást állítom, hogy a Kriterion 
Könyvkiadó nélkül a magyar-
ság sorsa nem úgy alakul, ahogy. 
Arra is emlékszem, akkoriban alig 
volt ház, ahol a Kriterion néhány 
könyve ne lett volna a polcokon…

Ha a szerelemért könyv járna, sokkal okosabbak lennénk. 
Illetve ki tudja… Annyi bizonyos, hogy jelenlegi lexikális 
agyállományomért felelősek a szüleim, én, na meg egy kis-
városi szerelmes könyvárus. Az iskola nem annyira, azt 
kellő óvatossággal elkerültem.

Fátyol – 2018 (akril, vászon, 100x100 cm)
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