
BO K A l Á s Z LO:

SPANYOL KÖLTŐK
Alkonyatkor körüljárta házát, gondosan elreteszelte a hatalmas
vaskaput, kulcsra zárta a garázs ajtaját. Aztán hátrament a kertbe.
A saláták ilyenkor természetellenesen megnőttek, a málnabokrok fe
nyegetöen suhogtak az alkonyi szélben, a törpe gyümölcsfák tör
zse fantasztikus görcsöket, dudorokat vetett. A féligérett paradí
esomok zöldespiros teste fekete volt és forró, bennük forrt mtjg a
nap melege. Egy görbehátú macska osont óvatosan a magas kő

kerítésen, puha talpa sohasem lépett a vakolatba ágyazott éles,
hegyes, tolvaj riasztó üvegdarabokba.

A kékből szürkébe, sárgába, feketébe forduló égen feltünedes
tek a csillagok, mire visszaért a házba. Ilyenkor a fehércsempés
konyhában szerétett üldögélni. Kávét pörkölt, vizet forralt. A pör
költ kávét kiborította az asztalra, de nem hűtötte ki egészen, lan
gyos volt még, mikor a nagy sárgaréz daráló torkába öntötte.
Lisztté őrölte, aztán hatalmas csuprot vett elő, szűrőt tett rá, meg
töltötte kávéval s lassan, óvatosan öntötte fölibe a felforrt vizet.
A sűrű kávéliszten csak nehezen szűrődött át a víz. Sűrű, olajos
feketekávét gőzölt a megtelt csupor. Egy üveg vörösbort bontott
mellé s felváltva iszogatta. Egy üveg elég volt lefekvésig, de két-
három csupor kávét is főzött. .

A tűzhely és az asztal között öblös s mégis kényelmetlen, me
rev, magashátú karszék, abban üldögélt. Kopott zubonyán kigom
bolta a legfelső gombot, lerúgta csizmáját s papucsba bújt. Ez volt
esti kényelme. Olvasgatott elmélyedve s csak néha figyelt fel, ha
pattant valami vizes rőzse a tűzben, ha a szél megkoccantotta abla
kát, ha bánatos eb nyítt valahol, ha hörögve-búgva autó fékezett
az országút valamelyik kanyarulatánáI. Ilyenkor megtöltötte poha
rát, ivott egy korty kávét, barnás-seürke, fátylas tekintete végig
futott a falra aggatott rézüstökön. mázas csuprokon, a konyha ősi

rendjén. Vékony, hosszú cigarettára gyujtott s feje újra a könyv
fölé bukott.

Két-három könyvet tartott a konyhában; - külön kis polcuk
TOlt egy megvetemedett, kopott fásláda felett. Minden héten cse
rélte őket. Rendszerint egy emlékirat, vagy naplóféle dülf a he
venyészett könyvespolc oldalának, egy útleírás vagy valami szak
könyv s egy verseskötet. Egyebet már nemigen olvasott. Nem érde
kelte más, mint az emlék, a világ ismeretlen tájai s mesterségének
fogásai s a versek rendezett világa. Ha álmatlanság gyötörte - ez
egyre gyakrabban fordult elő ezidőtájt - két-három verses köny
Tet is végigolvasott. A versolvasás épp úgy hozzátartozott minden
napi teendőihez, mint a borotválkozás.

Agyába is magávalvitt egy könyvet, rendszerint egy régi spa
nyol költöt. Almát rendszerint e lágy ütemű versek ritmusa hozta
meg.

Nuestra» vidas 80n los rios
que van a dar en la mar

que es le morir ...

Míg szigorúan s pontosan ütemezte e verseket, értelmükre alig
tgyelve, lassan elálmosodott s már .féIszenderben kattantotta Je a
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villanyt. Néha úgy ébredt fel reggel, hogy mellén ott feküdt köny
ve, úgy, ahogy álomba zsibbadt keze ráejtette. Ilyenkor röstelte
magát s bűntudatos fürgeséggel pattant fel ágyából, hogy reggeli
tornáját elvégezze. Ez a torna nem hasonlított a rádiózenére üte
mezett egészségügyi táncokra. (Rádiója nem volt.) Reggelenként
fát apritott s megöntözte kertjét, kapált, kötözött, vizet hordott a
parányi beton fürdőmedencébe, lemosta autóját. Ez volt tornája.

Megfürdött, felöltözött s csak akkor reggelizett, mikor kise
perte szobáját, bevetette ágyát, elmosta a tegnapi edényt. Szalon
nát, hideg sültet reggelizett, néha csak néhány paradicsomot, zöld
paprikát, vagy maradék salátát. Pálinkát ivott hozzá, vagy fehér
bort s pörkölte, őrölte, főzte kávéját.

Gyér haja csapzottan lógott homlokába, nem szerette fésülní.
Korát könnyebben elviselte, mint e ritkaszálú, deres kócot. A ga
rázsban lógott a falon egy ócska, vakuló tükör, rendszerint abban
szekott megfésülködni, jóval reggeli után. Aztán kitolta a kocsit,
kinyitotta a kaput, kihajtott, fékezett. Visszament, behajtotta a
kaput, bezárta, csak a nagy keresztpántot nem tette rá s a kis kert
kapun újra kijött. A szemezédok ilyenkor mindig elbámultak raj
ta: milyen magas! Csak lehajtott fővel tudott kilépni, pedig nem
viselt kalapót.

Hatalmas kocsija kidöcögött a girbe-gurba utcácskából. Az or
szágúton rákapesolt s eszeveszett sebességgel elrobogott. Csak az
erdőnél lassított s mint éles szimatú eb, beleszagolt vékony, fínom
orrával az erdei szélbe. Megérezte a gombaszagot. LeáIlitotta a
kocsit s átugrott az útmenti árkon. Nem ment mélyen be az erdő

be, ott, ahol a kirándulók figyelmetlenül tovacsörtetnek, ott ő illa
tos, húsos gombakat talált. Tetézett marokravalót szedett, a hátsó
ülés öblébe szörta s már búgott is a nagyerejű motor és felporzott
megette az országút.

A malomba ment. Azt beszélték, hogy övé az újonnan épült
malom, azért jár oda. Azt is mondták, hogy viszonya van a molnár
feleségével. Kell, hogy valakivel viszonya legyen, mert házába
sohasem járt asszony, szolgálója sincs, a kerti munka nehezére
mindig férfit fogad. De a malomban nem sokat időzött, frissen
őrölt kukoricalisztet vásárolt, kevés szóval, gondosan előre kíszá
molt pénzzel. Gyakran főzött polentát s ha rántotthúst evett, néha
belehabart a tojásba egy kevés kukoricalisztet. Ez valami régi szo
kás volt, emlék, vagy talán babona, de ragaszkodott hozzá.

Amint elhagyta a malmot, egy dülöúton lekanyarodott a kes
keny folyóhoz. A füzesben levetkezett, fürdőruhát öltött, ruháit
gondosan felaggatta az ágakra s friss gyep en befutott a vízbe. Egy
darabig úszott az ár ellen, aztán hátára feküdt s visszavitette ma
gát. Ezt többször megismételte. Mikor belefáradt, kifeküdt a part
ra. Néha két-három órát is elhevert a tűző napon. Azért olyan so
vány, mondták a parasztok, mert egyszer megleste valaki a falu
ból. A balvállán s az egyik lábszárán csúnya forradások voltak,
tépett, roncsolt sebek emlékei. vakfehér hegek.

Rendszerint hazament fürdés után, de néha csak este vetődött

haza. Télen, mikor nem lehetett fürödni, meg sem állt a folyónál,
hanem tovább robogott, nem törődve a síkos út veszedelmével.
De olykor nyáron sem vetett ügyet a dülőútra, a sebességmérő

mutatója ájultan feküdt a skála végén, csak akkor lassított, míkor
a kisváros előfehérlett a városvégi gyümölcsösök között.

Parányi kis bár előtt állt le, leült egy utcáradobott kis kerek
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asztal mellé és kávét kért, vagy ürmöst. A pincér már ismerte,
nem vesztegetett szöt rá, tudta, hogy nem társalgó vendég. Sokan
látták ott üldögélní, koratavasztól késő őszig délben. Nem húzódott
.a napvédő ernyő alá, mégis mindig sápadt volt. Nem nézett a járó
kelők arcába, nem figyelt arra sem, hogy mít beszélnek a szom
széd asztaloknál. Újságot sohasem olvasott. Ismerték szűkresza

bott, feszes sötétkék. vagy tubákbarna ruháit, fehér ingeit, acél
inggombjait, mintázatlan nyakkendőit.

A szembe lévő ház első emeletén a varrólányok idegesen, ok
talanul nevettek rajta, ha meglátták slesték, felpillant-e rájuk.
Talán akadt, aki arról ábrándozott, hogy egyszer megvárja őt az
utcasarkon, autójába emeli s valahol az országúton megöleli. Al
talában nem sok jót gondoltak róla az emberek. De a rosszat nem
gondolták komolyan, hiszen nem tudtak valójában semmit sem
róla. Ez maga volt a rossz.

Ha bement a városba, nem ebédelt. Eiüldögélt a bárban, azt
tán gyalog nekivágott az utcának, mely egy kis térbe torkolt. A
tér sarkán volt egy ócskás, ki könyveket is árult. A tulajdonos
süket vén ember' volt, nem tárgyalt vevőivel, hagyta hogy válogas
sanak s csipás, rövidlátó szemével nyugtalanul figyelte őket, nem
emelnek-e el valamit. Először mindig a fegyverek közt matatott,
mintha keresne valamit, egy különleges alakú régi pisztolyt, arabs
pengét vagy alkalmatos vadásziegyvert. Aztán a könyvespolcokhos
lépett. Ott mindig talált vásárfiát. Ismeretlen emberek eszelős

emlékiratait, Garcílaso de la Vega son ett jeinek egy szép régi ki
adását, régi katonai térképeket. beszédes ábrákkal, művészi jelek
kel. Néha kéziratos könyvekre is bukkant, itt vásároita egyik leg
kedvesebb könyvét, August Wilhelm von Stradonitz osztrák határ
őrkapitány naplóját a napoleoni háborúk idejéből. Ezt még lúd
tollal írták, látszott a betűk fínom árnyalásán, a vékonyítás-vastagí
tás kellemes változatosságán. Von Stradonitz kapitány mérhetetle
nül buta fráter lehetett, naplójában garnizon-pletykák, ostoba sér
tödéseínek s szót sem érdemlő sikereinek emléke váltakozott fel
lengzős elmélkedésekkel. Ez nem bosszantotta, nem is mulatott
rajta, épp úgy nem törődött vele, mint ahogy spanyol költölt sem
faggatta verseik értelméért. A naplóforma s a versforma tetszett
neki, pontosabban : erre volt szüksége.

Az ócskástól egy magkereskedőhöz ment. Virágmagvakat vá
sárolt, dugványokat, kötöző-háncsot. Néha be sem lépett az üz
letbe, az ajtóból kurta szöval megrendelt valamit s továbbsietett.

Mikor csomagokkal megrakodva visszaült autójába, nyomban
feljegyezte kiadásait. Pontossága csak látszólagos volt, az összeg-e
ket kikerekítette, a garasokat sohasem jegyezte fel, kilencnegyven
öt helyett mindig tizet írt. Ha így elidőzött a városban, akkor
hazafelé még veszettebb iramban hajtott. öt-hat óra volt, mire el
készült ebédje. Több tányérra való levest főzött s polentát, nagy
néha húst is sütött hozzá. Ebédre sohasem ivott bort, vIzet sem
ivott. Asztalánál mindig ott állt egy fatálban a gyümölcs, azt ette,
ha szemjazott.

Ebéd után újra átszámolta kíadásait s megszámolta pénzét.
Nem volt gazdag. A házat potom áron vette, autóját olyan Időben

örökölte, mikor csak elvesztegethette volna, ha eladja. Aztán meg
szekta s arra telt, hogy beíussa vele napi huszonöt vagy negyven
kilométerét.
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Vacsoráig a kertben babrált, vagy elüldögélt nappalíjában,
könyvei között, A könyvek szaporodásának nem tudott gátat vetni,
bár nem olvasott sokat. De néha leemelt egy könyvet a polcról s
kíváncsían belelapozott, vajjon mi lehet benne. Ilyenkor egy félsor
megragadt benne, egy kép, egy név, egy jelző s napok mulva re
ménytelenül kereste a könyvek ezrei közt, hogy vajjon hol olvasta?

Szombat délután nem olvasott, olyankor a kertbe sem ment ki.
Szombaton jött a napszámos, az elvégzett helyette mindent. Ilyen
kor korán ebédelt s aztán hozzálátott a ruhásszekrény rendezésé
hez. Ideges, nikotinsárga ujjaival végígmorzsolta a nehéz szöve
teket, hogy nem rágott-e beléjük a moly, átkefélte a színehagyott
régi sujtásos zubbonyokat, kifényesítette a fakuló fényes gombo
kat, kivette zsákjukból a magasszárú, hegyesorrú csízmákat s át
törölte fényes, tükrös szárukat. Mikor ezzel végzett, kimosta zöl
desszürke zubbonyát, amiben otthon járt. Idegenek előtt sohasem
húzta fel, de úgylátszik mégis kilesték, mert a faluban csak úgy
beszéltek róla: a hadnagy.

Gondosan végignézte ingeit is: mindben benne volt az acél
inggomb, ha inget váltott, nem kellett veszödnie vele. Puhaszálú
kefével áttöröIte csákóját, cllinderét s friss naftalint szört a ron
gyos, megviselt tábori sapkába, Iratait is átnézte ilyenkor. Értel
mükvesztette bizonyítványok, lejárt arcképes igazolványok, apr6
kartonok, mík olyan kitüntetések viselésére jogosították, miket
sohasem hordott már. Egy-két átkötött levélcsomóról is leverte a
port s kicserélte a fényképek fos:zló borítékait. Meghívók, régi
számlák, nyugták között turkált.

Vacsorára lágytojást főzött, sajtot s vékony, fiatal hagymát
evett mellé, foszlósbélű fehér kenyérrel. Az esti fekete s bor után
lefeküdt. "Vivo sin vivir en mi y tan alta vida espero que muero
porque ne muero ..." mormoIta félálomban Santa Teresa versét
s mellére hullt a könyv. Valahogy azért eloltotta a villanyt s a tárt
ablakon vastag nyalábban hullt be a holdsugár. Lágy szél lebeg
tette a narancsszín, ritkaszövésű függönyt.

Mozdulatlanul aludt, a könyv csak lassú, nyugodt, mély lélek
zetvételének ütemére mozdult. De lelke nem nyugodott pihenő tes
tében, álmodott. Arca néha kegyetlen, furcsa görcsbe rándult, oly
kor értelmetlen, kurta szavakat nyögött, s haja reggelre csapzott
Izzadtan tapadt homlokára.

Mit álmodott a hadnagy?
Ki tudja?
Nem mondta el senkinek.

Bóka LáBz16
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