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F arkas Jakab János nagytiszteletű úr és futballedző a szintézis embere volt. Gyakran 
kínozta az élet értelmetlensége, mely váratlan hullámokban tört rá, ezért szüntelenül 
összefüggéseket keresett, és aki keres, az talál. Tevékenysége eképpen nem korláto-

zódott a fenti két területre, bár már ez is elég szép teljesítmény lett volna tőle, egyik gyüle-
kezetének a lelki, másikénak a testi kondíciója feletti őrködés. Ami több is volt őrködésnél, 
hiszen a gyülekezetét is, mondhatni, trenírozta, s a csapatát ugyancsak Isten nevében küld-
te harcba vasárnaponta. Az egész mérkőzés meg van írva előre a sors könyvében, most szé-
pen kifuttok a pályára, és elolvassátok, de aki hibásan olvas, azt meccs után nyakon verem – 
imígy szólott az ige a nagytiszteletű Ordibá szájából a vasárnapi derbi előtt, amelyet a me-
gyei liga, akceptálandó az ő más természetű elfoglaltságait, mindig a délutáni órákra írt ki.

Nem tudni pontosan, hogy becenevét a vezetékneve játékos továbbgondolásából, dörgő 
hangú prédikációiról vagy egész pályát átívelően osztogatott instrukcióiról kapta, legyetek 
okosak, mint a kígyó, és kemények, mint a kád széle – mondta még az öltözőben. 
Abban az időben a reformátusok csillaga magasra hágott hazánkban, egy 
lelkészből bármi lehetett, akár főminiszter is, ha úgy akarta Isten. 
De Jakab lelkész nem vágyott ilyen magasra. Megelégedett az-
zal, hogy a traktorokat javíthatta, mert egy gyerekkori fél-
reértésből fakadóan (Épészmérnök) annyira megtetszett 
neki ez a hivatás, hogy mikor rájött a tévedésére, már 
gyökeret vert a fejében a gondolat, hogy a lelkek ápo-
lása és a test edzése mellett az ép ész is a fennhatósá-
ga alá kell, hogy tartozzék, így hozván létre ennen 
tanulmányaiban és tevékenységében is a szóma, 
psziché, pneuma szép hármasságát és szintézisét.

Kérjetek, és adatik, mondá az Úr, de Ordibá 
bölcs önmérsékletet tanúsított, amikor kérhetett, 
vagyis nem álmodott stadiont a tízegynéhány 
ezer lelkes városkába, noha abban az időben 
kisebb falvak is részesültek ebben az áldásban, 
mindössze a klubház felújítását kérte és kapta, 
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valamint az utánpótlásra fordítható szerény összeg 
szerény növelését. A városi könyvtárral azonban 
nem bánt olyan kegyesen a sors, mint a BSZP 
FC-vel (BoldogSzentPál Football Club), így 
a nagytiszteletű úr hosszas lelki vívódást kö-
vetően bizony sikkasztott az utánpótlás neve-
lésére érkező támogatásból a könyvtár javára. 
A nehéz dilemmát úgy oldotta fel, hogy kis 
tanítványait kötelezte az olvasásra, így egy-
szerre biztosította az utánpótlás testi-szellemi-
lelki fejlődését, és nyugtatta meg saját lelki-
ismeretét.

Ilyen gondosan eltervezte és meg is való-
sította az életében az emberi létezés különféle 

aspektusainak szintézisét. Mégis előfordult ve-
le, sőt, az utóbbi időben egyre gyakrabban, hogy 

azon kapta magát a  hívei között, hogy az jutott 
eszébe, valami hiányzik, talán a labda nélküli együt-

tes mozgásról kellene beszélnie inkább, hogy a közösség 
erősödjön. Edzésen viszont úgy érezte, jobb lenne karbu-

rátort szerelni, mert olajos meg büdös ugyan, de nem pofá-
zik vissza, és fel sem merül, hogy a kapu mögé csavarja a szögle-

tet. A gépállomáson viszont egy-egy verssor tolakodott az agyába ma-
kacsul, ám képtelen volt felidézni az előzőt és a következőt, és legszívesebben 

azonnal a könyvtárba rohant volna, hogy megnézze. A könyvtár csendje viszont Isten hi-
ányát idézte föl benne, és sóvárogni kezdett, és így tovább, és körbe, míg végül megfogal-
mazta magának, hogy úgy látszik, mindig rosszkor van jó helyen.

Egy hűvös reggelen öltözködés közben az a furcsa érzés fogta el, hogy megállt az idő. 
Vagy nem is az, hogy az idő állt meg, hanem ő maradt úgy, a hajnal előtti didergős de-
rengésben az öltözőszekrény nyitott ajtaja előtt, amint fázósan megállt, és kivett egy feke-
te alsót, majd egy fekete zoknit és végül egy trikót is, és ezeket bal kezébe fogva jobb kéz-
zel becsukta a szekrényajtót. Azaz hogy becsukta volna, amikor a szívén apró szúrások ci-
káztak keresztül, mint ahogy egy nem eléggé edzett teáskanna, mikor belekerül a forró víz, 
hallható, amint reped, de a forró vizet nem engedi át, legfeljebb ha gyöngyözik imitt-am-
ott. Pár másodperccel később már az is valószínűtlen, hallatszott-e bármilyen hang, tör-
tént-e bármi, vagy csak a tudat, a képzelet, a félálom játéka volt csupán, nincs semmi biz-
tos, a szúrások végigviharzottak a szívén, és elenyésztek a lapocka és a vállízület magassá-
gában, mindössze megtorpantották, bal kezében a fekete színű fehérneműjével, jobb kezé-
vel előrenyúlva a szekrényajtó felé.

Ilyen lenne a halál, gondolta, és valami nagyon könnyűt gondolt, úgy érezte, most el 
tudná engedni az egészet, egy olyan reggelen, amely semmiben sem különbözik a többi-
től. A többiség alatt ez esetben a mostanábanságot értette, vagyis az utóbbi néhány reg-
gelt. Amikor ugyanilyen gomolygó feketeségből lett lassan gomolygó szürkeség, előzőleg 
pedig nyugodt és kellő mennyiségű alvásból ébredést, a komótosságot és azt, hogy nem 
is számít másra, nem vár semmi váratlanra, és nem is történik semmi más. És ennek a ki-
számítható és biztonságos és nyugalmas sorozatnak az egyik pontján (most) vége szakad, 
éppen itt és éppen most, csak úgy. Nem is lenne rossz, de jó sem, semmilyen nem lenne, 
egyszerűen csak nem világosodna tovább az ég, ő meg nem venné föl a fekete fehérneműt, 
és nem indulna el a fürdőszobába meginni az első pohár vizet, nem kapcsolná be a teafő-
zőt és a szendvicssütőt, nem ballagna vissza ablakot nyitni és felhúzni a nadrágját, és nem 
is konstatálná mindezt, mert már nem lenne.

Olyan békés volt ez a gondolat, hogy elmosolyodott, aztán becsukta a szekrényt, és meg-
dörzsölte a szívét, de már nem érezte a repedéseket, elmúlt, ahogy az előző érzés is, mind-
össze pár másodperc lehetett. A nyugalom azonban kitartott egész nap, és a türelme is na-
gyobb volt, meg a figyelme is. Lassú volt, mégis, mint aki látja a mátrixot, kiélesedtek az 
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érzékei, élesen érzékelte az arcokat, arcvonásokat, a mimikát. A tekintetekből olvasott, ér-
zékelte a mozgást, az emberek sokféle mozgását, ahogy közlekedtek vagy gesztikuláltak. 
Tisztán hallotta a szavaikat, akkor is, ha elmosódva ejtették azokat, és délutánra csordul-
tig megtelt a szíve szeretettel és szánalommal minden ember iránt, akivel aznap találko-
zott. Sírással küszködött. Sajnálta őket, és szomorú volt miattuk, mert meg fognak halni.

Jakab nagytiszteletű úr természetesen önmagát sajnálta amiatt, hogy meg fog halni, de 
akikkel találkozott, azoknak bizony nagyon is jólesett ez a szokatlan, vagyis a szokottnál is 
mélyebb, odafordulóbb figyelem, együttérzés és segítőkészség. Persze ez is csak ideig-órá-
ig tartott, mert aztán elöntötte a soron következő érzés, miszerint „nem akarok meghalni, 
nem akarok meghalni !”, de erről sem volt tudomása, csak azt tapasztalta, hogy a délutá-
nig tartó lassú szelídség átadja a helyét valami szokatlan dinamizmusnak, tenni akarásnak, 
úgynevezett kirobbanó formának, ahogyan sportpályák környékén mondanák.

A kirobbanó forma kitartott a következő napokban is, és egy csapásra helyrerakott min-
dent. Fel sem merült benne a szökés gondolata élete egyik területéről a másikra, a legna-
gyobb gondossággal vetette bele magát a munkájába, egyikbe a másik után. Rákövetke-
ző reggel csak egy pillanatra torpant meg az öltözőszekrény előtt, de semmi sem utalt az 
előző nap történtek megismétlődésére, ellenben hallotta a szívét dobbanni, mintha valaki 
megdöngetne egy ajtót. Gyerünk hát ! – mondta magának, s úgy tekert ki a városból, fel 
a tóhoz, egyetlen lendülettel, úgy guggolt, nyújtott, hajladozott, majd kezdte róni a köreit, 
mint aki bizonyosságot szerzett arról, hogy minden mozdulatának felsőbb értelme és célja 
van. Miután végzett, hazaért és lezuhanyozott, nekilátott megírni a vasárnapi prédikáció-
ját, szokás szerint tollal, papírra, a fel-felbukkanó töredék verssorokat csak odafirkantotta 
a lap szélére, azzal, hogy majd este megnézi a könyvtárban, nem állt neki keresgélni és el-
veszni az internet bugyraiban, mint más, tétovább, kísértésekkel telibb, erőtlenebb napo-
kon tette volna. Tízórai után – joghurt, mellyel egyszerre tett eleget a böjt kívánalmainak 
és az öregfiúk szezonra való felkészülésnek, valamint a szív titkos támadói elleni minden-
napos védekezésnek – a gépállomáson olajcsere közben rádöbbent, hogy boldog.   

András László (1966) író, költő, Piliscsabán él. A vörös korona című regénye a Kalligramnál jelenik 
meg az idei könyvhétre.


