
TÁNCOL A DERVIS Írta Szarka Géza

Olyan ez a fiatal bányatelep kormos, zakatoló vastornyaival, mint a füs
tölgő, ziháló teherhajó az óceánon. Zöld "lombtenger veszi körül fenyvesszage
tek feketés folt jaival, elszórt bányászházak fehér vitorláiva1. A telep közepe
táján kis dombtetőn karcsútornyú kis templom, alul terméskő, felül vörösre
nyőbordázat. A genezáretí bárkát idézi az ember képzeletébe.

Itt nyaraltunk Hutabányán évekkel ezelőtt, s mindjárt az első vasárnap
történt valami. Korán értünk a szentmisére. Csak fé1ig volt tele a templom
jobbára asszonyokkal, öregekkel, gyerekekke1. A gyóntatószék körül álltunk
meg, nem rnessze a bejárattól. Egyszercsak kihajolt belőle egy karinges, sovány,
fekete pap, nyilván a plébános, és odaintette leánykámat. Valamit halkan
mondott neki.

Leányom enyhén elpirult lófankú frizurája alatt, és zavartan rézett rám.
Kérdésemre .megsúgta: azt mondta a plébános úr, hogy nadrágban nők nem jár
nak az istenházába.

Kisvártatva feltűnés nélkül kimentünk a templomból. A fiúk fel voltak
háborodva. Ök misét sem hallgatnak ezek után ebben a templomban. Mit kép
zel a hutabányai Savonarola az atomkorszakban ? Hát a szoknya az áhítat
hordozója, nem a lélek?

A végén mégis ott maradtak velünk a kis előcsarnokban. Innen hallgat
tuk az Aldozat hutabányai megújításat a kis, komor pap tolmácsolásában,
megcsitulva és feloldódva a szent cselekmény élményében. Mintha igazolni
akarná keménységét, a pap szeritbeszédében is a kultusz méltóságával foglal
kozott. Az Ószövetségben nem volt szabad kiejteni az Örökkévaló nevét, - és
most az ember pajtáskodní vakar vele! Mennydörögve, a prófétáik fehér izzá
sával ostorozta az evangélium gusztusemforma magyarázatát vagy fölhigítását
zsunkereszténységgé, amolyan jópofa-écatolícízmussá. Egyszerre védekezett, és
támadott. vádolt és cáfolt, miközben furcsán elnézett a hívei feje fölött, mintha
egy láthatatlan ellenféllel vitázna.

Szinte malegem lett ettől a perzselő Ianatizmustól. Ime a reinkarnalt kö
zépkor, dogmáinak dómiaival, szöges övével és időfölötti törvényeivel. Lelke
sítő volt, bár az iménti megbántás lehűtött kissé. Az időfölőttiséget inkább
időszerűtlenségnekéreztem.

Az előtérben, ahol álltunk, versek voltak fölszegezve fahújságnak: gyen
géd, rajongó vallomások a Szentháromsághoz és a Szűzvirág Szentanyához,
aztán ostorozó fflippikák a hívalkodó Bűn és a Tunyaság ellen. A plébános
versei. Néhol dagályosak voltak, művészietlenek, de valami elemi erő izzott
bennük Lávaömlés valahonnan a lélek mélyéből,

Nem felejtem el, milyen különös körűlmények között ismerkedtem meg
Makk Ernővel. a hutai plébánossal. Magányosan bandukoltarn a bánvató felé
az erdőben, míkor egy lomha, fekete macskát vettem észre az úton. Pillanatok
alatt egy gerle röppent föléje, és rácsapott. A kandúr majd szélütést kapott a
rendellenes támadástól: nyávogott, prüszkölt, emelgette a mellső lábait, de az
ádáz gerle újfent rácsapott. A vége menekülés lett: Tigrisvér gyáván bemene
kült a bokrok közé. Hangosan fölkacagtam a bizzar jelenetre.

- Mícsoda jel ez, kérem? - szólalt meg valaki a hátam rnögött.
A kis fekete pap volt.
- Hogy tetszik érteni ?
- Hogyan, kérem? Hát úgy, hogya gyengék is, ha mellettük az igazság,

legyőzhetik az erőseket. Ez a macska nyilván kirabolta nemrég a gerle
fészkét ...

Bemutatköztunk egymásnak Nem tudom, tudta-e, hogy velünik volt olyan
tapintatlan a múlt vasárnap - nem szólt róla. Én is hallgattam. Egyszerre CSaIk
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lépések zizegtek az avarbari. A mellékösvény lombjai közül magas atlétaalak
feslett elő. Jól szabott, burburry-nadrágjában, sportingében, egyenletesen le
barmutva, az a típus volt, aki egy füst alatt lehetne orvostanár, tutbalt-edző

vagy divatos pszichológus egy svájciüdülőhelyen.

Makk Ernő arca kelletlenül rándult meg, mikor meglátta.
- Szervusz, Ernő! - üdvözölte az atléta kellemes barútonján. - No végre

egyszer veled is lehet taláLkozni!
A pap csak úgy a fogai ikőzöt.t morzsolta: "Aldás és béke!" Felém fordí

totta a fejét, ezzel is hangsúlyozva, hogy a másikkal semmi kapcsolatot nem
akar fenntartani. Köszorülte is a torkát, mondott is valamit, de csak úgy f,élre
- aztán folytatni akarta útját. Az atléta azonban barátságos moscllyal útját
állta:

- Nono, Derviském, ne olyan zordul! Adj kezet, nehogy vétkezzél a fe-
lebaráti szerétet ellen, különös tekintettel az elveszett bárányokra ...

Megrázta a kelletlenül vonakodó pap kezét, aztán felém fordult:
- Bordás Béla vagyok, Makk atya elődje.

Helyben vagyunk. Ez hát az aposztata pap, aki megnősült.

- Mivel szolgálhatok ? - kérdezte komoran Makk Ernő.

- Szeretném bebizonyítani, hogy nem vagyok olyan Lucifer, mint ami-
lyennek te gondolsz! Én, ha látszólag kd is álltam az Úr szőlőjéből elvszerűen,

el ne feledd ! - azért az ügyét továbbra is a lelkemen viselem.
- Cínikus vagy, Béla!
- Nektek, barokk-papoknak, talán. De a lényegben nem! Bocsánatot ké-

rek a családi jelenetért - fordult felém -, de oly ritkán jutok Ernő atya
társaságához, mert messzire elkerül, mint a poklost. Igy hát most szeretnék
valamit közölni veled, Derviskérn. Tudod, lélektani törvény, hogy az előd,

külőnösen, ha úgy távozik, mint én, a lelke szögletében azt kívánja, hogy rosz
szabbul menjenek a dolgok az utódnál, mínt őnála. Nos énnálam nem úgy van,
és éppen ezért akasztottalak meg. 'Röviden és velősen: Derviském, nem forga
tod szerencsésen a kapát az Úr szőlőjében! Agyommal kívágod a termővesz

szőt is. ZordságoddaleIidegeníted magadtól és az egyháztól azt a kevés hívőt

is, akii még ott van! Ezt én rnondorn, a Lucifer! Az egyház nem büntető-inté

zet, és a siralom völgye már a múlt kelléktárában van! Dávid király, a zsol
táros, táncolt ...

- De a frigyszekrény előtt!

És Nagy Szent Teréz is táncolt ...
- Misztikus elragadtatásában.
- De tubákolt is - elragadtatás nélkül. Mert azért ő ember is volt. Hús-

vér a lélek mellett!
- Elég! - hörögte rekedten Makk Ernő. - A hűtlen sáfár ne oktassa

az Úr igénytelen, de hűséges szolgáját ! Ha igazán segíteni akarnál, akkor el
költöznél innen, ahol botránykő vagy, vereségürsk élő hirdetője! ...

Kínos csend zuhant közénk, nekem gyötrelem volt ez a robbanásig feszült
ellentét. Azt vártam, hogya fölényes életművész majd erélyesen fölcsattan. és
visszautasítja a sértő szavakat. Nem ez történt. Talán régi beidegzésele béní
tották. Rám nézett a szája körül bujkáló mosollyal, és nyugodt hangon felelte
a papnak:

- Megmondanád él tárgyi índokot, hogy miért szedjern a sátortárnat on
nan, ahol szeretnek? ! Tegnap valaki a jövő papjának nevezett. Érted: a jövő

papjának? Nos én egyebekben még mindíg az Úr szolgájának vallom maga
mat. Amit a zordságodról rnondtam, f'önntartom, és fi,gyeLmedbe ajánlom, Er
nőkém.

Most utólag sem tudom, mi volt a szavaiban őszinte meggyőződés és mí
áltatás ? Vajon tényleg átmentette volna magában a "többit"? Lehetséges ez?

214



Kezet nyújtott. és mosolyogva, öntudatos lépésekkel távozott tőlünk. A Dervis
- túlbuzgósága miatt nevezték így egyes paptársai - komoran hallgatost egy
darabig, aztán keserűen mondta:

- Amit a népszerűségéről mondott, abban, sajnos igaza van. Látta, rni
Iyen kedves és megnyerő modorú? És éppen ez a baj ! Bárcsak lenne durva,
önző, undok. Rajta keresztül még a bűnt is megszeretík az emberek. MeI1t ő

benne volt minden "buLiban". Nélküle nem volt lagzi, paszita, névnap, áldo
más! Evett, ivott, táncolt velük, és legyezgette hibáikat a szerit megértés ne
vében. (Aha, ő volt hát a láthatatlan ellenfél Makk Ernő prédrkácíója aíatt l)
Bálványa volt a nőknek, míg aztán egynek a hálójába került ... (Meghalkította
a hangját) No hiszen jól eltrafálta! Olyan kisfiú odahaza, hogy éppen oda
haza, ... senkinek se hívják !

Most láttam először rnosolyogní.
- Lehet, kérem, hogy most is ellepett hazulról. Talán ténfereg, kérem ...

ténfereg!
Ez egy kis elégtétel volt neki. De a meggyötörtség csak nem tűnt el arcá

ról. Gyönyörű bűkkősben jártunk. A százéves fák összehajoltak az erdei út
fölött, és fényfoltokban csorgatták át a napot az avarral fedett útra. Bennem
kísértett a kérdés, mi hát az igazság? - de nem mondtam ki. Hogy mégis
mondjak valamit, 'lcímondtam a "prudencia" szót, az okosságot. Aristoteles is
két bűnös szélsőség között a középen találta meg az erényt, az elcsépelt kö
zépúton ...

Az elevenére tapintottam ügyetlen megjegyzésemmel.
- Prudencia? - tört ki hevesen. - Ugyan, !kérem! A Szeritlélek hét aján

dékainak legszebbikével ne takarjuk el a megalkuvást, kérem szépen! Böl
csesség máma ? Még ott sincs, ahol kellene. Hát bölcs dolog az, hogy a püspök
a hódító, modern pap után engem, csúnya, girhes I!ciS papot tett ide? Engem,
a Dervist - vagy ahogyan az elegáns papok neveznek: a szent mopszlít ?

- Főtisztelendő úr, túl szigorú önmagához! Ez flagellálás szavakkall
- Hagyjuk most a kategóniákat l Én a tényeket mondom szépítés nélkül.

Kicsontozern az igazságot, önmagamat is. Nos, ugye logikai abszurdum, aJmit a
,püspiJk csinált! Mert a "prudens" diplomácia azt követelte volna, hogy ide egy
Super-Bordást tegyenek, egy papi tíztusa-bajnokot, de krízmával a homlokán l...

- Talán nincs ilyen kéznél ..., vagy talán ndncs is !
- Lehet, de tudja ... sokat gondolkoztam már ezen. Az is lehet, hogy az

Úristen szándéka volt. Az, hogy tíztusa-bajnokok helyett csak ilyen együgyű,

nem mutatós pap kerüljön ide, mint amilyen én vagyok ...
Megálltunk egy hatalmas bÜJ~kfa-rönlmél, és ráültünk. azaz csak én, mert

a Dervis nem tudott rnegülní, szinte lábújjhegyre lökte szavad kitörése:
- Mert kérem, én hiszem, hogy az Úristen a végső számonkérésnél nem

azt kérdi majd a papjaitól, hogy "no te Bordás Béla, vagy te, Makk Ernő, te
milyen társaságbeli rnunkát végeztél. mennyit hemzsegtél Itt is, meg ott is,
mennyí szobrot tettél a templomodba, és hány hölgyet varázsoltál pap-imádó
vá" - hanem csak egyet kérdez: hogyan hirdetted az evangélíumot ? És nem
csak a száddal, hanem az életeddel is ? ! Végtére ez a mi egyetlen hivatásunk ...

Aztán beszélt még a tűnő, kispolgári életformáról, az evangéliumellenes
kupeckereszténységről,hogy ez sok helyen belekapaszkodik az egyház -palást
jáJba, és lehúzza, azért látszik süllyedő hajónak, holott az evangéltum Igazságá,
amit az egyház hirdet, sohasem süllyed el ... Mínden egyéb elsüllyedhet. csak
ez nem ...

A későbbiek magyarázzák, hogy évek múlva is ennyire visszaemlékszem
ennek a különös embernek erdei hitvallására.

Az elkövetkező hetekben magam is rájöttern arra, hogy a Dervis olyan
volt a hutabányai "misszióban", mint a választóvíz: az amúgy is jók, a szüle-
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tett járrnJborok hozzá sodródtak. Ez volt az aránytalanul kisebb tábor" De a
mindennapí élet gyarlóságaiban gázolók bizony elriadtak tőle, még olyanok is,
akJi,k kívül estek Bordás Béla varázskörén, És ez volt a hívek túlnyomó több
sége. Makk Ernő ne érezte volna, hogy Krísztus ezeknek is, sőt: elsősorban

'ezeknek hirdette a Jó Hírt? !
Szerencsétlen, lángoló próféta! Szülte, szülte a forró, ostromló verseket a

templom hirdető-táblájára" Mint a hűtlen szerelmeseJket, úgy ostromolta a
tétova, nem rnozduló népet. Szinte szétboncolta előttük a szívét, szétfűrészelte

,bordáit, hogy belelásson mindenki, meglássa benne az evangélium emberét. a
Jézus rnellére hajoló szűzi tanítvány utódát ... Ebben a papban aztán rnikrosz
,kóppal sem lehetett volna fölfedezni egy fikarcnyit sem a feudális vagy a ba
rokik-egyházból ...

Túloznék, ha azt mondanám, hogy nyaralásunk fő-élménye Makk Ernő

lett volna. Nem! A gyönyörű erdő a maga zsongó .csendjével, ózonával. színei
vel rabul ejtett bennünket. Leszálltam a bányába is, hogy közvetlen közelről

lássam a szén katonáinak kemény, hősi életét (azóta, ha széndarabot látoik,
i.isztelettel nézek reá n. A Dervis megható küzdelme és vergődése mindazonáltal
továbbra is érdekelt. Hutabánya elég kis hely, az ember mindenröl értesül.
Mosolyogní kellett például az "egyházanya" felsüléséri Makk Ernővel.

Bordás Béla nevezte el Mdea nénit, a szerencsétlenül járt bányamester öz
vegyét "egyházanyának", mert mínden telepi lelkészt a gyermektelen asszonyok
hatgyermekre adagolt szerétetével és a tiszta férfi iránt való misztikus aláza
tával tisztelt és szolgált, Bordás; számára azonban túl kegyes volt, ezért nem
állihatta az asszonyt - de most a ",mi kis szentünk" felé megnyitotta szíve
minden zstltpjét. A Dervis azonban fölborzolta sündísznótüskéit, és - mint
maga Mica néni beszélte el - elmagyarázta a jó asszonynak, miért mondta
az apostol, hogy az asszonyok hallgassanak az egyházban? Mert maga az isteni
Mester mutatott erre példát. Hogy hát a tanítványai mind férfiak voltak, fér
fiak vettélk le a keresztről is, ők is temették el, a szent ostyához sem nyúl
hat nő, csak férfi ... "Mire aztán én - mondta Mica néni - bemondtam neki
a tromfot: hát a szeritasszonyok ? ! Nem azok maradtak hűek Krisztus Urunk
hoz a Golgotán? És máma mit csinálna az egyház az asszonyok áhitata
nélkül ?"

Mica néninek elég volt, hogy Makk atya erre alázattal "lesuvasztotta a fe
jét ..." - "És1repzeljétek, - újságoltá Bordás Béla mindenfelé - ez a vén
Iíba bevette a kefét! Képes súrolní a templomot reumás derekával. és - azt
mondjálk - öt más helyett énekel a mísén. Hanem azt mondjátok meg, mit
csinál az én szent utódom a többiekkel ? A mindinkább ritkuló nyájjal ?"

Ezt a kérdést én is fölvetettem magamban. Az események fejlődése iga
zolta jogosságát. Hírek voltak például arról, hogy a többi közt két templomos
asszony leánya is elvétette agyerekét, leányanyák. Pedig a bányász általában
elveszi azt a leányt, akit megejtett.

A Dervis persze mmdenről tudott. Arról is, hogy az egyik leány belebe
tegedett a műví aoortusba. Az ilyen betegekkel nem is törődött. Annál inkább
látogatta a súlyos betegeket. Előfordult, hogy elrnorogták innen is, onnan is.
de azért soknelyütt tudott mondani legalább egy-két vígasztaló szót.

Akkor is betegnél volt, mikor a futball-pálya mellett találkoztam vele.
Megállt a pálya közelében egy bokor árnyékában és figyelte az edzést.

- Ilyesmi is érdekli főtisztelendő urat? - kérdeztem. miután üdvözöltük
egymást.

- Érdekel-e? Hát kérem, én gimnazista-koromban az iskola válogatottjá
nak a kapusa voltam, később pedig az északi kerület ifi-válogatottjának.

Taanáskodva néztem végig alakját. Oniróniával mcsolygott.
- Csodálkozik, ugye? Ilyen girhes termettel válogatott ? Csakhogy kérem.
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az én pulykalábaimban olyan rúgany van, hogy helyből fölugorva elérem uj
jammal a felső kapufát ! ... Rossz nézni, könyörgöm, hogyan véd ez a kapus !
Szinte fizikai rosszullét fog el.

Tovább is mentünk. MakJk atya rnorgott mellettem, mint a szurkoló, akJi
nincs megelégedve a csapatával. Elmondta, hogya tavasszal egyszer elkapta a
sportörület. és egy edzésen beállt kapusnak, de csak tíz percre. Hiába. már
gyorsan kimerül !

- No és hogy ment a védés?
- Egy dugót se tudtak belőni.

Aztán kesertien legyintett: "Az ember, kérem, gyarló féreg!" Éppen hogy
csak azt nem mondta, hogy az ilyesmi nem pasztoráció, ez népszerűséghaj

hászás !
- Hát azt .hiszí, főtisztelendő úr, hogy az Isten féltékeny arra, ha a kör

nyezetének is megadja a magáét ?
Nem felelt. Mintha nem hallotta volna. Az ő legméltóbb numkatere csaik

az istenháza volt. Milyen megrázó volt például a "betegek míséje", melyet ő

mutatott be először Hutabányán. Ezt nem lehet elfeledni. Nem volt sok súlyos
beteg, talán jó féltucat. A hozzátartozók azonban megtöltötték a kis temp
lomot. A futbalIkapus is elhozta öccsével beteg nagyanyját.

Makk Ernő nem ment föl a szószékre, hanem a hordágyak és karosszékek
közt állva beszélt. Meghökkentően most is. Mi azt szoktuk kérni a szentmisé
ben - mondta -, hogy minél kevésbé hasonlítsunk Krisztushoz. Vagyis azt,
hogy ne kelljen szenvednünk, Dehát hogyan hasonlítsunk arJcl{or a szenvedés
Emberéhez?

És így tovább. Nem lehet egykönnyen elfelejteni az éles evangéliuma lo
gikát. Egyesek azért meghökkentek: nem értették már ezt a tiszta beszédet. A
rnegválágítás tette-e vagy az alkalom, nem tudom, de nekem Rembrandt Száz
forintos Lapja jutott eszembe, csakhogy azon Krisztus gyógyítja a betegeket •..

A hutabányai "Alter Christus" is körben járt a szentélyben, úgy áldoz
tatta meg a betegeket és hozzátartozóikat. Kivételesen nem engedett perse
lyezni sem, így még teljesebb volt az evangélíumí hangulat. Kísértett a gon
dolat, hogy ez az ember legjobban szeretne láb nélkül csúszkální, hogy ö le
gyen a legnyomorultabb a nyomorultak között. Ennyi kegyelmet azonban nem
kapott: meg kellett elégednie ép lábaival ...

Egyesek azt mondták utána: "Ez pap! Ember!" Mások meg: "Bigott pa
pocska ! Tudományellenes fantaszta !"

Már jóval túljártunk nyaralásunk kőzepén, mikor meghallottuk, hogy nagy
baj fenyegeti Makk Ernő birodalmát. Az új futballpályát a templom alatt fek
vő, fűvel benőtt hatalmas salakJhányón alkarják megépíteni, Nem lehetett ki
fogást emelni a terv ellen, hiszen a szerpentínúton négyszáz méternél is mesz
szebbre esett a templomtól. De légvonalban a távolság alig volt nyolcvan filé
ter, és, mivel a hang inkább fölfelé hat, a szurkolók vhangorkánja elsöpri
majd vasárnaponkint az istentiszteletek áhitatát,

Makk Ernő 'könyörgött, kilincselt, futkosott mindenfelé, hogy megvédje
templomát. Legyőzve víszolygását, fölkereste Bordás Bélát is. Kesertien szá
molt be nekem erről a látogatásról: "Kitaní,tott, kérem szépen, Hogy más hang
kelLett volna ide, mint amit én használtam, nem bunkó és vizeslepedő furton
furt, hanem egy kis evangélíum : Nekem mondta, kérem szépen, hogy evan
gélium! Akkor nagyon dühös voltam, de aztán arra gondoltam, hogy Isten őt

választotta ki, hogy megalázzon öntelt evangéliumi gőgömben."

Megdöbbentett ez a vallomás. Milyen más Dervis volt ez! Még a hangja
is tompálbban kongott, mint eddig.

Bordásné állítólag mégis melléie állt. Mint Mica néninek elrrnondta, rábe
szélte az urát: mutassa meg, mit tud. Semmísítse meg ezt a kis inkvizitort
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nagylelkűségével ! Az aposztata nem mert ellenkezni az asszonnyal. Állítólag
szólt is a fejeseknél. de eredmény nélkül. Mica néni rosszmájúan jegyezte meg:
"Hja, egy kis könyvelő! Ki az a mérlegen ? !"

Meglehetős nyfltsággal ment a küzdelem az új sportpálya körül. Makk
Ernő még a költészetet is igénybe vette: szinte ráncigáita a Gondviselést és
rajta keresztül az emberekben szunnyadó jóságot, ne engedjék. hogy az Isten
Fiát zaklassák az otthonában... Egészen belefogyott, beleöregedett az egyre
kilátástalanabb haroba.

Nyaralásunk utolsó vasárnapján rendezte a futballcsapat legfontosabb
rnérkőzését örök vetélytársával, a Keletbakonyi Széntröszt csapatával. Nem
volt bajnoki rnérkőzés, de annál is több: "barátságosan" kiverekedni, ;ki az el
ső dudás a barnaszén-csárdában? ..

Én is kimentem a mécesre. Rettentő izgalomban volt a hutabányai csapat:
kapusa hirtelen vakbélrohamot kapott, a tartalékkapus pedig Várpalotán volt
a másodék csapattal.

És ekkor valakinek eszébe jutott Makk Ernő. A fiÚ1k még emlékeztek
meghökkentő védésére a tavaszi edzésen. Végre is ez nem bajnoki meccs, be
állhat nem igazolt játékos is ...

Kétségbeesett gondolat volt. De úgy látszik találkozott egy másik kétség
beeséssel , .. Azt mondjálk, Makik Ernő sokáig tiltakozott, de aztán - egészen
hirtelen - ráállt, Mi csak am láttuk, hogy a hazai kapuban ismeretlen kis
játékos [öszménkedík, és "melegít be". A hangszóró csak annyit jelentett be,
hogy Derdákot, a kapust hirtelen kórházba kellett szállítani, helyette Makk véd.

. .. Most, hogy jónéhány év távlatából visszagondolok arra a különös,
groteszk esetre, színte tapinthatóan látok mindent. Látom a Tröszt nyomasztó
fölényét. " szinte egyIkapura játszanak, bombázzák a hazai kaput ... és látom
itt magam előtt Makrk Ernőt, amint pattan, öklöz, vetődik, kifut, ösztökél,
kidob, ... nem is ember ez, de démon ... Rárontanak, fekve marad ... de megint
töltápászkodík ... a közönség tapsol, üvölt ... a Dervis ugrrik, szökIkel, boká-
zik, repül ... és az agyarnea villámliJk a szólam: táncol a Dervis ! És mi van
a tánca mögött, tudjátok-e? Mi van a kis Dervis tánca mögött ? Nevettek?
Viszitek vállatokon az öltözőbe? Rekedtre ünneplitek a győzelem hősét? ...

Aztán csend. Bénult, fájdalmas csend van a lelkemben. Jött az orvos ...
Osak este értesültünk a tragédiáról. Akkor már jégtömlő felküdt a Dervis vér
ző tüdeje fölött a kónházban. így volt még, amikor elutaztunk. Meddig élt
utána? Vagy él talán valahol féltüdővel ? Én már nem hallottam róla.

De azt talán megtudta. hogy az új futballpályát nem a salakhányón épí
tették meg.

•
Rainer Maria Rilke

A "BREVIÁRIUM"-BÖL

En Istenem!
Oltsd ki a szememet, én mégis látok,
Zárd el a fülemet, hallom hivásod,
És követni foglak béna lábba.l is,
Dícsérni foglak néma szájjal is.
Mindegy, karom ha törve lehanyatlik,
Elérlek szivvel és magamhoz vonlak.
Fogd le szívem s tovább ver, lüktet, dobban
Agyvelőmben.

S ha agyvelőm kilobban,
Az ereimben, a véremben hordlak.

G y ö n g y ö s M a r a fordítása
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