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A verklis
Nooella —  Irta: S z á n t ó  G y ö r g y

ü t t  állt a vörös téren. A fél szeme keskeny fekete 
szalaggal volt átkötve, a sötét esik ferdén szel;e át fe
detlen, a napban csillogó tar koponyáját. A másik, szeme 
■sunyi, kis szürke szem, örökkön hunyorgott és környezett. 
A könnyek fénylő, girbe-gurba vonalban folytak le lila
vörös, hatalmasan kiugró sasorr mentén, a lecsüngő pisz- 
kosifehér tatárbajusz a la tt a szájsze Je thez  lehuzódó mély 
árokba, innen a kiugró csontos áll borostái közé. A szutos, 
zsinpecsétes fekete kazak  zsákként lógott az őre?, m ej- 
gőrnyedt, k iszakkadt testen, mert a derékszíjj hiányzott 
róla. A lompos, sáros csizmákbagyürt nadrágon több folt 
volt, mint amennyi nagrág. Csak a kintorna volt ragyogó 
•és uj, amint o tt pöfeszkedett az ikslábu vadászszékei, 
üvegek csillogtak és tükrök villantak rajta . Forgatójának 
szépen lakkozott fekete fogantyúja sehogysem illet az öreg 
bütykös, szennyes, szürke keze, gyászkeretes karmaival.

A verkli első lapjának közepén ol tjnyo .n it tarkáilo tt 
üveg a latt, amely a vadász te.netését ábrázolta. Medvék, 
vaddisznók, szarvasok, őzek, farkasok, rókák és nyulak 
haladtaik a gyászkocsi u tán  és a koporsó tetején ott fe
küdt 9, vadász duplacsövüje a medveölő késsel. A verkli 
felső pereméből diszes farácsozat ugro tt ki. Ezen ültek 
Petya és Masa, a ké t papagály, mig egy magasabban c‘. i.ló
gó rézrudon, Elena, a kakadu. Rolluk tropikus szi iei mély- 
tüzü ékszerekként ragyogta túl a n? er árnyalati k  skáláján. 
Ferzya cinoberfeje, karminszin nyakban és narancs heggy- 
ben folytatódott, mig szárnyain citromsárga, indig i^ék és 
pávazöld tollak tarkállo ttak . Fark  to l lú n  azúr. türkiz és 
pasztelkékek váltakoztak mig Masa a to l l  színek te je s  
skáláját ragyogtatta . C tak görbe cső ének tövében és szt^m- 
szögleteiben égtek miniumvörös pö.tyek. A kakadu fehér 
fpltján arany árnyalatok tündöklődtek, mint napsugár a 
havon. És amikor Elena leszállt a földre, hogy az ö eg pisz
kos sapkájából planétát huzzon, mindenki s á tá tv a  bá
multa, mert olyan volt, mint egy égből aláhulló fantaszti
kus szirmú orchidea.

A roppant te re t tékozlóan szórta be a nap fénnyel és

meleggel. A verklis könnyező szeme nagy körben sandí
to tt végig rajta , a Kreml vörös falától és a Vassilij Blazse- 
nij tornyaitól a Kitaj Gcrol házsorá'g ugorva.

A tér túlsó részén sötétbarna, roppant fakocka meredt 
és a könnyező szemben mintha gyü ^ /ö le t v .11 int volna 
meg, amikor a végnélküli, hatostsorokban menetelő tömeg
re szegződött.

— Az egyik felin be, a másik felin k i m otyogta és 
megismételte:

—  Az egyik felin be, a másik felin ki, u^y-e Masa?
A papagályok hangtalanul hömpölyögtek a  nagy fa

kockán, Lenin mauzóleumán keresztül.
Kis fiucska állott meg a verklis előtt.
— H át te, te már lá ttad  őt az üvegkoporsóban? kér

dezte a félszemü öreget.
A napsütésben ráborult a némán menetelő törnegré.
—  Nem, én,még nem láttam, hangzott a napsüté-ben 

feketén az öreg mély hangja.
—  Gondoltam, —• mondta a kis fiú. — Sokszor nézíek 

itt. Te csak állsz, állsz és néha furulyázol, néha forgatod a 
sipkádat.

-— Ő meg csak ott fekszik az üvegkoporsóban. — 
mondta az őre? és kajánul vi^yor^ott egy pillanatig. De 
aztán dühbetorzultak arcána}< ráncai.

— Eridj innen, mert hasbaruglak!
A fiú néhány lépést hátrált, aztán csodálkozva nézte, 

hogyan remegnek az indulattól az öreg bütykös, likres 
kezei.

Két, baksir jött, aztán egy szerzetes. Két katona is, 
egy tarka, kazáni viseletű parasztlánnyal. A lány piros 
csizmái kopogtak és nyikorogtak, az öreg sovárán meredt 
a hatalmas csípőkre, amelyeket keményen riszált a piros
csizmás. Mintha ő le tt volna most a tér központja.

A verkliből hangok csa ttan tak  a napsütésbe, a piros
csizmás lány elé.

— Nini, a  hajósok dala, mondta az egyik katona és 
pénzt dobott az öreg sapkájába, a  planéták mellé.
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A verkli tovább csattogott. Akkor némult el, amikor 
a  kazáni lány színeit felitta a kinai negyed házerdeje.

Az órák egymásután szálltak neki a napsütésnek, mint 
át/látszó üvegsirályok a hullamtaréj gyöngyházfényü ta j 
tékja felett.

A vadász temetésén alkony rőtje borzolta a durva 
nyomatszineket, az üveg villanásai rubintvillanásokká tü- 
zesedtek és a tükrök biborfényben égtek a verkli előlapján. 
És Vasilij Blazsenij hagymakupoláinak kicsinyített kontúr
ja i  sötét vilolasziriben vágódtak ki rajta . K ét kis felhő úgy 
úszott az égbolton, mint felrobbant srapnellek füstcsomója 
és a vörös fal felől darvak szálltak a Kitá j gór od iá k  má ja 
sán  a mauzóleumban hömpölygő tömeg fekete vonala 
fölött.

Négy kozák b a k ta to tt  elő a megváltó kapuja  felől. A 
köveken csattogott kis tatárlovaik p itkó j i, rézm irkoiatu, 
fekete hüvelyü görbe kardjaik ugrálva verdesték comb
ja ika t, Amint a verkli előtt elkocogtak, az egyik h á tra 
maradt.

— Mond meg a m adaradnak, bátyuska, hogy húzzon 
nekem a sapkádból egy olyan kis papirt. A rjazani vásá
ron is huzattam és eddig igazat mondott, Nézd, előre fi
zetek.

Masa féloldalt ha jto tta  fejét, aztán leszállt és gö'-be 
csőrével kikotort egy összegöngyölitett planétát, mintha 
értette  volna a kozák szavait,

— Honnan jössz? — kérdezte a  könnyező szemű öreg, 
odanyujtva a planétát a lovasnak.

— Asztrakániak volnánk, öreg? Já r tá l  már arra?
A könnyek mintha sűrűbben csurogtak volna a baráz

d ák  között.
— Az én jobbágyam vagy, érted? Az én jobbágyam.
A kozák torkaszakadtából felkacagott.
— Bolond vagy te, bátyuska, azt hiszem, bolond vagy.

Még a  dédapám se volt jobbágy. Szabad kozákok voltunk 
mindig is.

Térdével megnyomta a lovacska bordáit és kigöigyöl- 
ve nagy tenyerén a planétát, u tánarugaszkodctt társainak.

—  Látod Elena? Még azt mondja, bolond vagyok. És 
olvas. Talán igazán bolond vagyok. Ki lá to tt  még kozákot 
olvasni.

Elena felborzolta bóbitáját és rikácsolt. A síráshoz is 
hasonlított ez a rikácsolás, a nevetéshez is.

Kocsizörgés vágott belé. Nagycsontu, fekete ló porosa- 
kált a rozoga batár előtt, a bakról tömöttszakái a, hosszú- 
hajú viszosvászoncilinderes izvosztcsik szólt le.

-— Gyere barin, nincs fuvarom, hazaviszlek.
•— Nektek már mindenki barin, — dohogott az öreg. —  

Még a vörösek is.
—  Miért ne, ha megfizetnek, mondta a kocsis ledobva 

körgalléros sötétkék köpenyét és felemelve a verklit a ko 
csiba.

A félszemü h á travág ta  m agát az ülésben, mint egy 
nagyur.

A k é t  papagály és a kakadu bütykös kezére teleped
tek és lábujjaikkal körülgyürüzték a ráncos u jjakat,

Az ibériai kápolna tetején ragyogott a kettőskereszt.
Két óriási gépkocsi surrant el mellettük, reflektoraik, 

mögött keresztbetüzütt vörös zászlócskákkal.
Az izvosztcsik hátrafordult.
— Az a bőrsapkás o tt a hátsó kocsiban, Kamenev 

elvtárs volt.
A félszemü elmorzsolt egy cukordarabot, azzal etette, 

a papagályokat, A batár egyre hevesebben zörgött, am int 
gyérült az autók, kocsik, villamosok és emberek k av a r 
gása, az izvosztcsik egyre jobban ostorozta a lovat.

A Kitofrinokban már valóságos versenyfutást rendese
tek a hazatérő kocsisok. Kieresztették a  pattogó ostorokat,.

Néma rendőr őrzi a Buckingham-palota előtt a király London legmagasabb háza, az angol rádiótársaság
állapotáról szóló orvosi bulletint. west-end-i palotája.
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Alaska Liedermann, a szép boxbajnoknő, aki igényt 
tart a box világbajnoknőjének elmére.

A szlovenszkói téli vadászatokon egy bátor vizsla el
hozza az elejtett rókát.

nagyokat kurjongattak  a vodka kéjének előérzetében, kocs
ma kocsma mellett h ívogatott Moszkva eme koldus és tol
vaj negyedében.

A sivár, kormos bérkaszárnyák között kis, dohos, pe
nészes viskók, düledező kalyibák és üres telkek felerész
ben ellopott, felerészben korhadt kerítései bújtak  az al
konyba. Egy pincehelyiség előtt megállt a  kocsi.

—  I t t  volnánk. Hé, bújjon elő valaki!
Az ajtó, amelyen papir helyetesitette a  legtöbb üveg

táblát, felnyílt és csengőjének hangja kiugrott a  pincegá
dorból. Nyurga kamasz jö tt és letéve a k in tornát a kocsi
ról, lecipelte a lépcsőn.

—  6 , dehogy is, hiszen magam ajánlkoztam, mormogott 
a kocsis, visszatolva a verklis feléjenyuló kezét.

Az öreg mindenáron raakarta  erőszakolni a pénzt, de 
az izvosztcsik megostorozta a lovat.

—  M'ajd ha  megfordul a kocka —  k iá lto tt vissza az 
alkony sötétjéből.

—  Haj, haj, mi le tt  belőlem. Nem fogadja el. Tőlem! •— 
mondta hangosan a verklis, lelépkedve a  sötét pincegá
dorába.

— Tőlem! — visszhangozta a pincegádor és nevetett, 
mert ez a  jelenet mindennap pontosan megismétlődött és 
ő mindennap hallotta ezeket a szavakat.

Az öreg tapogatódzva bo torkált le és érezte, hogy a 
pincegádor nevet ra jta , különösen ha néha elesik a  sötét
ben.

De a legalsó lépcsőfoknál ujabb üveges ajtó csillogott 
és egy petroleumlámpás fénye eloszlatta az ellenséges sö
tétséget.

A lebujban hideg volt, mint minden mély pincében 
nyár elején. Vodkával fütöttek. A dohos falaik mentén kö
rülfutó fapadokon sokan ü ltek  a nagy X-lábu asztalok

mögé bújva. Kínaiak, tatárok, a Kitofrinok betörői, zseb
tolvajai, orgazdái, uccalányai. Szorosan egymás mellett ül
tek a padokon és it t  intéztek el mindent, a szerelemből 
kezdve az ópium és kokainkereskedésig.

A verklisnek egy kövér nő mellett ju to tt hely, amint 
m adarait a konyhában elhelyezve, visszatért az ivóba.

—  Csináltál ma boltot Dunyecska? ■— kérdezte az öreg 
és félszemével a  petróleumlámpa lángjába pislogva, á t 
fogta a nő hatalmas csípőit.

—  Ma bizony nem panaszkodhatom, —  felelte a nő 
vontatott-, éneklő hangon. — De ne csintalankodjon, hé, 
öreg kecske, hallja-e?

És erős kezével lefejtette az öreg karjá t derekáról.
— Mit, nem vagyok jó neked? Én, ak irek  a legnagyobb 

versenyistállója volt az országban? Én? Mi?
A pislogó szemből folytak a könnyek és a pe roleum- 

lámpa fénye megcsillant a zegzugos sávocskán, amely a 
barázdák közé vezetett. A kövér nő bugynorékolva k aca 
gott, mellének magas halmai rezegtek belé.

—  Voltra nem ad a zsidó, öreg. Hallottam már száz
szor is mi voltál. I t t  mindenki arról beszél, hogy mi volt. 
De én mindig csak azt mondom: a volt az nincs.

Szavai elvesztek a kocsma zsibajában és az ö eg érezte, 
hogy a nő derekát most a  másik oldalról fo gj i á t  valaki. 
Ismerte ezt a keselyű arcot. Árkád Szosztov volt. a szín
házi zenész. Senki sem tudta , melyik színház zenekarában 
fuvoláziik, de ő rekedt hangján pontosan tudta az e'őadá- 
sokat elmesélni. Szavai színeiket, mozgásokat, formákat, 
pompát, soha nem élt csillogásokat, sőt illa tokat dobtak 
a füstös lebuj örök homályába, ezért a nők szerették a fu
volást hallgatni, amint ilyeneket mondott:

— Anna Pawlova úgy repdesett körül a lila reflektor- 
fényiben, mint egy gyémántporral teliszórt pillangó. Vagy:
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-— Tam ara Karsavina berzenkedett, mint egy bronz- 
ragyogásu páva, k itárva minden szépségét, mint a páva az 
uszályát.

— Hihi, valóságos költő, — mondta egy-egy uccalány 
és minden újra elveszett a füstben, zajban, vodkaszagu pá 
rában.

Csak a verklis gúnyolódott:
—• Egy ilyen zenészecske, éhenkórász pirulás. Mit 

tud ő mindezekről? Én öleltem őket. Az én palotámban fü- 
rösztöttem őket pezsgőben. Nekem is volt színházim, ze
nekarom, tarto ttam  őket, mint a lakájokat.

Mindenki, aki hallgatta, azt hitte, hogy bolond. Csak a 
karvalyképü pikulás lá tta  meg, hogyan támad fel a verklis
ben egy eltemetett nagyur, a tartásából, a mozdul itaihnl, 
a hanghordozásából kiérezte, hogy ez az ember ne.n já t 
szik, mint a színpadi nagyhercegek. Ezé t sze énye i tűrte  
lekicsinylő gúnyolódását. Viszont annál kajánabb örömmel 
halászta el előle Dunyecska hatalmas gömbölyű derekát. 
És végnélkül beszélt, lázban csillogó szemekkel, tets:eleg- 
ve magának, hogy ezt a férfias nyerseségü ke itő löt bele 
tudja lovalni a szavak mámorába. Aztán egyre inkább kö 
högésbe fűlt a rekedt hang, a keselyüarc a vodk i hatása 
a la tt  a szurtos asztalra hanyatlo tt és onnan nyalogatta  
a nő szép, húsos kezét.

Az ivó vendégserege gyérült. Némelyek a konyhaajtón 
tűntek el, hogy a sönteuen á t  kis koromsötét vack. kba jus
sanak. Vagy ölelések vártak  itt rájuk, vagy kis mécses, 
amelynek lángja fölött tűhegyre szúrt ópiumgr.nböcskék 
sercegtek, soha n:eg nem élhető élméryek áloméletét Ígérje.

Az ivóban egy rongyos verte a bal dajkát és egy kál- 
mük harmonikázctt. Két lány be.evisitott:

— Ropjátok, csak ropjátok!
A tenyerükkel paskolták az ütemet, de senkisem ropta 

és a lányok éneke, nevetésbe fűlt. Az ivó k iürült és ma 
nem jöttek uj vendégek, mint máskor.

—  Mi van i t t  ma? —  kérdette  a verk’is a vo.'kától 
kiduzzadt vörö; eres szemével a füstbe meredve.

Senki sem felelt, mert Dunyecska eltűnt a zenésszel.
— Máskor ebben az időben kezdődik a  jövés-menés, 

sürgés-forgás. Mi van it t  ma? •— ismételte meg italtól ne
héz nyelvvel dadogva.

— Ma május elseje van, mondta egy kellemetlen, ér
des hang. és a söntés homályából az i /ó  lámpájának fénye 
bontogatta  a kccsmáros kaján, mongol arcát.

— Május elseje, tagolta  bambán a  \  erklis. E!-se-je, mo
tyogta.

•— Felvonulnak a vörös bolondok. Nem lá ttad  este. a 
tereken, uccákon a diadalkapukat? A felöltöztetett szob
rokat?

— Nem,, nem láttam.. .
A csendben serce:gett á petróleumlámpa. És a b'izös, 

dohos, odúiba mintha távoli nagy ritmusok érkeztek vo.na, 
millió láb messzi dobbanása.

.—■. Gyülekeznek, — mondta ellenségesen a kccsmáros.
-  Hallod?

—  Nem. Nem hallom.
. — Te nem akarsz, látni és nem akarsz hallani. Pedig 

ez a kilencedik május elseje már. Ezentúl mindig igy !e;Z.
A kocsmáros mintha sand.án, v igyorgott volna. De le

het, hogy csak , a füstölgő lámpa lángja futkosott végig 
kiálló pofacsöntján.

—r Azelőtt talán nem volt májusnak első, napja? Min
dig is volt. Csakúgy, mint a többi hónapnak, te .ördög.

Most egy induló foszlányai botorkáltak  le a pi icegá- 
doron. És velük valami sápadt fé iycsillámok, amelyek hu
nyorogva álltak  meg az ajtó tö rt üvegjein. E pillan ti an 
csörögve repedt meg a lámpa üvegkürtője. Korom száldo- 
sott.

— Jön az egyik fény. A másikra nincs S7ük ég, — 
morogta a mongolarcu és lecsavarta, elfujta a  lámpát..

A ritmus most teljes erővel feldübörgött, a menetelő

Szterényi József báró megérkezik az optánsügy tár

gyalásáról Budapestre. (A z  Est felvétele.)

Amundsen reliefképs, melyet Amerika adományozott 

a norvég Amundsen-muzeumnak.
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millió lépteinek döngése. És az induló úgy vágott le a gá
doron, hogy majd kettéhasito tta  az egyetlen ép ajtóiiveget

— A Mjazdnidszkája felé mennek.
Az üvegek zörögtek, a pincefalak remegtek, salétrom 

és fekete bogarak hullottak le róluk.
— Kilencedszer, azt mondod? — kérdezte a verklis. — 

És ezután mindig igy lesz? Azt mondtad?
Szikkadt, öreg teste együtt remegett az üvegekkel és 

pincefalakkal. Az ajtón hosszú fénydárda vágott be és ra- 
megve állt meg az X-lábu asztal szutykos lipján.

— És ezt nekem mondod, te ördög? Nekem, egy Ku- 
tusov hercegnek? •— ordított fel egyszerre magánkívül a 
félszemü. Nem, nem lesz mindig igy! Tudja meg hát minden 
vörös bitang! Kimegyek és megmondom nekik! Az egész 
osürhe gázoljon rajtam  keresztül! Tapossanak a véremben. 
De elébük állok és megmondom . . .

Felugrott az asztalra és orditozása állati üvöltésbe csa 
pott. Aztán egy ugrással az ajtónál termett. E l/esz te tte  
egyensúlyát és arccal zuhant a töredezett üvege be. A szi
lánkok csörömpölve hulltak alá és ő hátrabukott, a gá 
dort átszűrő fénydárdától homlokon találva.

A koesmáros némán mozdulatlanul figyelte, hogyan 
ömlenek a kis vércsikok tajtékzó szájának k iáltásra  meredt 
nyílásába.

A konyhából k ihallatszott a pnpagályok kiáltozása és 
a kakadu rikoltozása. Az öreg felnyitotta fé’szemét.

—- Hozd ki a régi verklimet, — m ondotta parancso- 
lón, mint egy nagyur.

Az ivó mennyezete egyre erősebben dongott, a Vnr 
savianka egyre ellenállhatatlanabbul harsant ki ezer és ezer 
zeneszerszám, millió ember torkából és a nagy ritmus dü
börögve uralta  a tér minden porcikáját.

—  Forgasd, mondta a félszemü hörögve.
És a régi hintornán nyekeregve mászott elő a régi. 

himnusz:
— Bozse carja ohranji.

Ö r e g .  s z í n é s z n ő

Egész délután a kávéházban ül, kávéja és újságja melleti, 
a langy őszi napot úgy szürcsöli, akár a tejszínt, 
zümmögve olvas és ha nincs k i  szembe üljön véle, 
magában beszélget,
ilyenkor régi szerepeit mondogatja olyan hévvel, hogy 
a pincér fél az asztalához lépni!
Néha fiatalok telepednek mellé, lurkók, ripacsok,

[növendékek,
akik  még el se ju to ttak  a lámpalázig,
és csupa ránc, csupa csont öreganyó egykedvűen meséli.
hányan lettek érte öngyilkosok,
hogy egy diák revolvert fogott rá,
az eszeveszett tömeg kifogta a lovakat a kocsijából
és az orosz nagyherceg feleségül kérte.

Most m indenki elhagyta,
se gyermeke, se szeretője, senkije,
a régi lovagok szanaszét fu to ttak,
k i  a föld alatt, k i Amerikában, k i  a Mennyországban.
szekrénye tetején koszorúk fonnyadoznak,
fehérnemű szekrénye alján szerelmes levelek

[fonnyadoznak.
a szája is fonnyadt, cserepes, fogatlan
és a szive tipegve jár, akár a lába,
elsejénként eljön hozzá öreg barátja halottasegyleti

[pénzbeszedő,
elcsevegnek a régi jó időkről
és a nagyhercegről, a bozontos vad kozákról,
aki most újságot árul egy párisi uccasarkon.

Tamás István.

A legújabb amerikai felhőkarcoló: a La Salle Club 
chicagói székháza.

A moszkvai Dosztojevszki-muzeum egyik szobája.
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