
A SÓ 'íZE

írta SVANTEK JÁNOS

- Óriási - csukta össze a káplán a könyvet, de mert a vékony sekrestyés nem szólt
semmit, újból felütötte néhány helyen, végül maga elé ejtette az asztalra és reményte
lenül megjegyezte: -- EI kellene olvasnia.

A sekrestyés az ablakban állt.
A templomot övező parkot a délutáni nap utolsó sugarainál még a gyermekek bir

tokolták. Egy szőke kisfiú idős vak embert fogott kézen, a homokozóhoz vezette és
átiökte a betonpercmen, úgyhogy nyomban elterült, az apróságok pedig sikoltozva
gyűltek köré, hogy aztán vödrökkel, kis lapátokkal vagy csak kézzel szórva rá a ho
mokot, betemessék a mozdulatlan férfit.

Megcsörrent a telefon, a káplán vette fel: - Halló, tessék. Nem kérem. Téves.
Nem történt semmi. A viszonthallásra. - Egy másodpercig üresen nézett maga elé.
- Megint az áfészt keresték - mondta és letette a kagylót.- Gondolja, hogy ha min
ket hívnak, akkor meg náluk csöng?

A sekrestyés vállat vont, de csak akkor pillantott hátra, amikor a káplán felállt és
jobb lábát mereven maga után húzogatva járkálni kezdett a keskeny helyiségben.
Volt egy másik ablaka is a sekrestyének, de az színes üvegből készült; Jeanne d'Arc
ot ábrázolta teljes páncélzatban, míközben bíbor köpenyét már a lángok mardosták.

- Nem kellett volna belemennie abba a csínbe - jegyezte meg a sekrestyés szára-
zon.

- Miféle csinbe?
- Hát amikor sárga lapot kapott ...
- Ó - jajdult föl a káplán és mindkét kezével a lábára mutatott>, nem csín volt,

hanem a centerhalfjuk tartott rá, el sem tudtam kapni a lábam ...
Összeharapta az alsó ajkát, lépett még kettőt és hirtelen megkérdezte:
- Miért, maga szerint hagynom kellett volna inkább, hogy elvigye előlem a

labdát?
A sekrestyés nem válaszolt azonnal, az őszi égboltot figyelte, amelyre finom hálót

fontak kondenzcsíkjaikkal a vadászrepülők.

-- Azt hiszem igaza volt - mondta. - A test óvatossága a lélek halálát jelentené.
- Na látja - örvendett meg a káplán. - Ezt akartam hallani.
- Tudja -- tette aztán hozzá, ujjait végigfuttatva a reverenda apró, bevont gombja-

in -, a legjobban az fájt, hogy ott feküdtem lenn a földön, azt hittem el is tört a lá
bam, és akkor valaki a közönségből színészt kiáltott.

A sekrestyés ridegen megfordult, és a karjait keresztbefonta amellén.
-- Na persze - folytatta a káplán ügyesen --, gondolhatja, mennyire érdekel az en

gem, hogy mit kiabálnak. Jó érzés a közönség kedvéért játszani, de ellenére sokkal
édesebb. Én a magam részéről mindig jobban szerettem az idegen pályát, mint a
hazait.

- De jót, sőt kitűnőtcsinálni- komorodott el hirtelen -, szálkának lenni egy ellen
séges, rémült testben ... -- Megrázta a fejét. - A legtöbb bűnt a pályán követtem el
- suttogta maga elé.
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A sekrestyés vonásai megenyhültek. Félrebillent fejje!, szemhéjait föloldozólag
mozgatva hallgatta a vallomást.

- A sárga lapot viszont - emelte fel a káplán a hangját ~, azt nem érdemeltem.
Még a földön voltam, amikor visszajön a centerhalf. Na mi van, csuhás, mondja, és
úgy csinál, mint aki föl akar segiteni, de közben rálép a kezemre. Kirántottam a lába
alól valahogy, fölugrottam és mellbe!öktem, csakhogy pont akkor ért oda a bíró.

- Nézze, itt vannak a stoplinyomok, ha nem hiszi - és fölmutatta kerek foltokban
véraláfutásos kézfejét.

- Mindnyájan epigonok vagyunk - felelte a sekrestyés, és elnézett a káplán
mellett.

A sarokban márvány keresztelőmedence állt, a káplán sántikálva megkerülte, le-
hajolt és egy fényesre pucolt futballcipőt húzott elő valahonnan.

- Azt hiszem, itt az ideje, hogy végleg szögre akasszam.
A sekrestyés bólintott.
- Senki sem szolgálhat két úrnak ...
- Játszani most is nagyon szeretek még, fizikailag is bírnám, csak hát nagyon

unom már ezeket a ... - A káplán megállt a márványmedence mellett. - El tudja
képzelni, milyen kevés az emberi változat a kiöregedett focisták között? Ismertem
ezt a centerhalfot még aktiv koromból. Kemény volt és gyors, minden csontja szúrt,
de hogy valaha is ilyet csinált volna ...

- Mindegy - mondta aztán és megvonta a vállát. ~ A két kötényét így is megkapta
tőlem.

Odakint lassan szürkülni kezdett. A szél megélénkült, itt-ott beletúrt az avarba,
földobott, aztán visszaejtett néhány falevelet. Magányosok vágtak át a parkon. Egy
férfi megállított egy nőt, karon ragadta, de az kitépte magát és futásnak eredt. Két
sintér is föltűnt, dobermanokkal jártak és kóbor ebeket fogdostak össze velük.

- A káplán úr volt tegnap is a mezőny legjobbja - szögezte le tárgyilagosan a sek
restyés. - Ami igaz, az igaz.

- Na jó - emelte fe! elhárítóan a futballcipőket a káplán -, azért azt el ne felejtse,
hogy én NB I-es voltam ...

- Jaj, azt még nem ismeséltem - kiáltott fe! és a cipőket gyorsan visszadugta a he
Iyükre -, a meccs előtt benyitottam az ellenfél öltözőjébe és arra kértem őket, hogy
adják le a szertárosnál a vércsoportjukat, nehogy emiatt haljon meg valaki, de ha
mégis, mondtam, én a szolgálatukra állok. Képzelheti, milyen arcot vágtak.
) A sekrestyés összerántotta a szemöldökét.

- De a húsz év alatt én senkit meg nem rúgtam szándékosan - mentegetőzött a
káplán. Újból leült az asztalhoz, a telefonnal babrált, megigazította a kagylót a
villán.

- Magát viszont megrúgták és meg is fogják rúgni - jelentette ki a sekrestyés.
- Mert úgy játszik, hogy meg kell magát rúgni. Nincs is más lehetőség. És ezt is nyu-
godtan meggyónhatja. Gőg ez is.

- Csak irónia - mondta a káplán és fáradtan legyintett. - A nagy technikai tudás
az oka.

- Tiszta szemfényvesztés, amit csinál - kezdett méregbe jönni a sekrestyés. - Ele
gánsanjátszik. Sallangmentesen. Nincs fölösleges csele; mert bejön az első, nincs ön
célú mozdulata, mert az egész játéka öncélú. - Lábujjhegyre ágaskodott, tenyerét is
az ablak párkányára támasztotta, hogy jobban kilásson. - És nincs gól ...

Lent az úton zilált, ősz hajú asszony haladt nyomorékkocsiban. Jobb kezével len-
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dületesen forgatta a kézi hajtókart, és énekelt: - Túl az Óperencián, boldogok
leszünk ...

- Nem a gól a cél-': felelte bizonytalan hangon a káplán -, hanem a játék. Persze
csak akkor, ha igazi egyéniségek vannak a pályán.

A sekrestyés felnevetett.
- A maga nagy egyéniségei. Én akárhányszor láttam őket, mindig csalódást okoz

tak. Az imádnivaló Keagennek sokkal jobban kéne fociznia, a csodálatos Claynek
boxolnia, az isteni Borgnak teniszeznie ...

- Ért is maga ehhez - szakította félbe a káplán. - Különben is. Egy finom mozdu
latnak annál nagyobb az értéke, minél kevesebben veszik észre, hogy mekkora tudás
kellett avégrehajtásához.

- Sziporkázni! - mondta és aprót szusszantott. - Olykor bárkinek sikerülhet.
A sekrestyés most már lezárta a vitát.
- Maga a saját képességeinek a rabszolgája - mondta kérlelhetetlenül az ablak

nak. A parkban egy részeg sírva botorkált a bokrok között, gyufát vett elő, négykéz
láb keresgélt valamit, és fölgyújtotta maga körül a levélszőnyeget.

- Ugyan - sóhajtott a káplán -, vajon mi maradt meg a képességeinkből az öregfi
úk csapatában? Pedig csodálatos egy játék. Tizenegyenjátsszák ugye, az annyi, mint
tíz szabadsági fok, de ha a kapust nem számítom, akkor is kilenc ...

Kintről szirénák hangja hallatszott, és az égő parkban megjelentek a tűzoltóau

tók.
A sekrestyés az órájára nézett és bólintott. Meggyújtotta a villanyt, és az esti misé

hez kezdett készülni. Hófehér, keményre vasalt, a csipke szélénél gondosan stoppolt
miseinget tett az asztalra.

- A legjobban a villanyfényes meccseket szerettem - mondta a káplán, és hintázni
kezdett a széken. - Többnyire csak a második félidőre kapcsolták be a világítást.
A közönség a futókörön túl, hirtelen belezuhant a sötétbe. Kicsit melegebb lett, és a
moraj felerősödött. Éreztem, hogy liheg és vonaglik a tömeg, a fénygömbön túl, te
hetetlen dühében, mert a játékba, hiába minden, nem szólhat bele ...

Kopogtak.
A káplán fölugrott, és gyorsan körülnézettA szeme megakadt az asztalon ha

gyott könyvön. Egy pillanatig habozott, aztán az inge alá csúsztatta.
A fiú belépett először a sekrestyébe, és a résnyire nyitott ajtón a kezénél fogva egy

lányt húzott maga után. Hunyorogva álltak meg az ajtóban.
- Jó estét - mondták egyszerre.
- Dicsértessék - helyesbített a sekrestyés, de a káplán leintette.
Bemutatkoztak.
- A menyasszonyom - mutatott a lányra a fiú.
- Méhes kettő - mondta a káplán. - Lehet, hogy ismerős lesz magának a nevem.

Néhány éve még az NB I-ben ...
A sekrestyés nagyot köhintett.
- Esküvőre szeretnénk jelentkezni - mondta a fiú, és a nyitva maradt ajtón egy ga

lamb repült a sekrestyébe.
- Igen - mosolyodott el a káplán. - Ez természetes.
A sekrestyés sarkig tárta az ajtót, és megpróbálta kiterelni a zajosan verdeső

madarat.
- És mikorra gondolják az esküvőt? - érdeklődött a káplán.
- Tulajdonképpen ... a szüleink még nem tudnak semmit a dologról - mondta a

fiú. - És van egy kis baj ...
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A galamb, miután 'néhány kört megtett, a missziós kereszt ágára telepedett.
- Hagyja - szólt a káplán a sekrestyésre. - Nem zavar. .
- Magát nem is, mert nem maga takarít - idegeskedett a sekrestyés.
- Szóval a menyasszonyom nincs megkeresztelve - bökte ki a fiú.
- Megkereszteljük. Csak előbb egy oktatáson kell részt vennie, amelyen elsajátít-

hatja a hit alapelemeit. Heti egy alkalommal két hónap alatt elvégezheti, és utána
megesketem magukat.

A lány lehajtotta a fejét.
- Két hónap? Hamarabb nem lehet?
- Nézze - csóválta fejét a káplán -, mi egyáltalán nem vagyunk merevek, nem állí-

tunk akadályokat, inkább örülünk annak, hogy újra több lesz az egyházi esküvő. De
erre az időre igazán szükség van - mondta mosolyogva, és előbb széttárta, majd a
hasa alatt összekulcsolta a kezét.

- Nem. Igen. Ez természetes - motyogta a fiú, félig a káplán, félig a lány felé
fordulva.

A galamb ott csapdosott a fejük felett.
- A 'jövő hétfőn kezdhetnénk --' szólalt meg a káplán. - Akkorra tudom ...
- Köszönjük ... Hát akkor ... Dicsértessék --búcsúzott a lány és a fiú egyszerre, s

a galamb is ment velük, már csak egy apró tollpihe kavargott a léghuzatban, mert az
ajtót most sem csukták be maguk után.

Egyszerre csend támadt, aztán a sekrestyés az ajtóhoz perdült, belökte és a hátával
nekitámaszkodott.

- Csak tapogatják a hitet, mint tót a hajnalt - mondta, de ahogyakáplánra né
zett, aki szótlanul állt a sekrestye közepén, eltorzult az arca.

Ellökte magát az ajtótól, megállt a káplán előtt, egészen közel hajolt hozzá, úgy-
hogy az vissza is hőkölt.

- Pogányok ezek is - süvöltötte volna a káplán képébe, de a hangja megbicsaklott.
Aztán nem próbálta újra kimondani a szavakat, csendben az ablakhoz lépett.
A káplán is odabicegett.
A tüzet már eloltották, de a park félig leégett. Fémsisakos emberek gázoltak az

üszkös fák között, és kézbesítetlen palackokat rugdostak föl a hamuból.
A fiú és a lány most fordult ki az útra. A fémsisakosok föltartóztatták őket. Elkér

ték személyazonossági igazolványaikat, kelletlenül vizsgálták az arcokat és a bejegy
zéseket, zseblámpafényben, pedig a galamb, mintha csak odarajzszögezték volna,
függőleges testtel, kitárt szárnyakkal feszült mindnyájuk fölött és úgy világított,
mint egy százas izzó.
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