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Ajajjj 
 
ő csak jött, közeledett felém, 

gyorsabban, mint egy lovasszekér. 
Egy gombnyomás, és mint a szélvész, 

én nem láttam, míg kanyarodtam elé, 
lépésekkel araszoltam, míg ő nyargalt. 

Jól nekem hajtott, és ő mondta, hogy ajaj! 
Az ijedtségtől én meg sem szólaltam, 

őbenne nem volt se szándék sem hajlam, 
hogy annyit nyögjön: elnézést bocsánat. 

Én legyek megértő egy tolókocsissal, 
a sétáló utcán vágtat, mint az örült, 

aki két lábbal jár, mit számít,  

ha miatta megsérül…  
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Dilemma 
 
Hulla fáradtan érünk haza a karate edzésről. 

Hetente kétszer, este hattól nyolc óráig, 
aztán buszra várni. Négy éve nincs megállás, 

sőt, nyáron még a péntek is, akkor a 
szabadban a Rába parton van edzés. Mindkét 

gyermek karatézik. Kellett ez nekünk? 
Egyik este férjem kicsit bepipult, mert nem 

csak a gyerekek holmija szerteszét, de még 
én is tetőztem a bajt, mert a mosogató is 

tele. Hiába mondtam, hogy megvár, nem 
csinálja meg helyettem senki, még ő sem. 

Akkor meg hiába háborog. De a gyermekek is 

összepakolhatnának, mert ha így folytatódik, 
akkor rendetlen, hanyag felnőttekké válnak, 

mutatva rám, azaz olyan, amilyen én vagyok. 
Kifakadtam, és megkérdeztem tőle, hogy 

nem gondolja-e, hogy a fáradtság teszi, hogy 
a mosogatnivalót reggelre hagyom? Örülök, 

ha ágyba zuhanok. Jól van, jól van, de azért 
rendszert nem kéne ebből csinálnom. Mondja 

ő. Aztán ismét a gyerekekre tért ki, mely 
szerint észrevehetném, hogy a lányunk, aki 

már ötödik osztályba jár, ideje sincs tanulni, 
mert többet van edzésen, mint idehaza. Igen, 

tudom, látom, hogy ő is fáradt, de nem is 
csoda, hiszen ha nem karate edzésen van, 
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akkor az iskolában kosárlabdázik, a 

meccseket már nem is sorolom. Épp elég 
kisakkozni, mikor épp hol kell lennie. Igazat 

adtam a páromnak, hogy valamilyen 

megoldást kell találni, hogy a sportpályán 
kívül is legyen egy kis ideje mással 

feltöltődni, nem mellékesen a felső 
tagozatban jóval több a tanulnivaló is. A 

férjem rám hárította a megoldást, döntsem 
én el, hogyan tovább, és beszéljem meg a 

lányunkkal. Katám, a lányunk, korához 
képest érett és komoly gondolkodású 

olyannyira, hogy még az osztályfőnök is őt 
látta a legalkalmasabbnak az 

osztálypénzfelelősnek, ami megint csak plusz 
terheket ró ránk, de nem volt mit tenni. 

Aztán napokig halogattam az ügyet, és 
figyeltem Katámat, és rádöbbentem, hogy 

fizikailag valóban lestrapálja magát. Aztán 

amikor a térdét fájlalta, ő akkor is edzésre 
akarna menni. Nem, kislányom, most pihenj. 

Gondolkodj el azon, hogy a térded is azért 
fáj, mert túl sokat veszed igénybe, vagy, 

mert a kosárlabdáért lótsz-futsz, vagy mert 
épp a karate rúgásokat gyakorlod a 

klubtársadon, Alberten. Ez a két sport túl 
sok, jó lenne, ha eldöntenéd, melyik sportot 

szeretnéd. Nem kell most rögtön 
választanod, adok pár napot. Ám, a lányom 

gondolkodás nélkül kijelentette: csakis a 
karate. Rendben, magamban mosolyogtam, 
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és büszke voltam arra, hogy milyen 

határozott. 
Mert bár szeret ő csapatban edzeni, viszont a 

karate az egyéni sportág, és az eddig 

megszerzett színes öveket (kék, sárga) 
megtoldaná akár még a feketével is, szeretne 

minimum egy dan-os lenni. Csakhogy, 
mondta a lánykám, anya, neked kellene az 

iskolában az edzővel tudatnod, hogy nem 
járhatok oda. Ezzel aztán fel volt adva a 

lecke nekem is. 
Igen, ezt bizony a szülőnek kell. 

Megmagyarázni egy feltörekvő edzőnek, 
akinek a célja, hogy bajnokcsapatot 

csináljon, és én közöljem vele, hogy az én 
tehetséges lányom ebben most neki nem lesz 

sporttársa. Személyesen nem ismertem az 
edzőt, csak látásból. Magas fiatalember, 

akiről ránézésre is lerí, hogy a szenvedélye a 

sport. A tekintete pedig, mint a szikra, ami ki 
akarna pattanni. 

Szóltam a férjemnek. Apja! Kérlek, menj be 
az iskolába, és beszélj az edzővel. De ő 

hajthatatlan volt, hogy ő ugyan nem. Inkább 
menjek én, jobban tudom az ilyen ”kényes” 

dolgokat kezelni. Én pedig hivatkoztam rá, 
hogy nem jobb az, amikor férfi a férfival 

szemtől szembe? Nem jobb! Jelentette ki 
megemelt hangján. Én diplomatikusabb 

vagyok, és ne legyek berezelve az edzőtől, 
mert ő is csak egy ember, ahogyan bárki 
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más. Szegezte nekem szigorú tekintettel. Jó, 

tudom, de akkor is?! Ám, hiába nyafogtam, 
ez a feladat rám várt. Hmm. Ha nekem lenne 

csapatom és kiszáll egy meghatározó 

játékos, nem hinném, hogy repdesnék a 
boldogságtól. Nyugi, biztos talál másikat. Ne 

parázz már annyit. Hurrogott rám. 
 

Aztán elhallgattam, és magamban elemeztem 
a dolgokat, hogy milyen eshetőség lesz, ha 

odaállok az edző elé és közlöm vele a hírt. 
Ráadásul még tanítja is a gyermekemet, nem 

lesz-e ebből hátránya. De egy sportember, 
ahogy ő is, nem hinném, hogy nem tartaná 

be a fayr play szabályait. Biztosan megérti a 
helyzetet, így, hogy pedagógus is egyben. 

Gondoljon ő is Katám testi lelki 
egyensúlyának megőrzésére. 

 

Igen, határozott fellépéssel meg kell tennem 
a szükséges bejelentést. Aztán lesz, ami lesz. 

A lányom sem ellenkezett, biztosan ő is érzi, 
tapasztalja, hogy a sporton kívül semmi 

másra nincs ideje, se a barátnőkre sem pedig 
a tanulásra, sem pedig arra, hogy néha 

lazítson, netán lustálkodjon is, mert van, 
hogy épp a semmittevéstől töltődik fel az 

ember, mind szellemileg, mind pedig 
fizikailag. 

Holnap bemegyek az iskolába az edzőhöz, és 
megbeszélem a kosárlabdaedzést, mondom a 
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lányomnak. Jól van, rendben. Ennyi volt a 

válasz. Aztán kérdeztem tőle, hogy nem fog 
hiányozni a kosárlabda? Mire ő. De biztosan, 

viszont tényleg rengeteg energiámat és 

időmet elveszi, úgyhogy anya, nyugodj meg, 
jó lesz így, és a karatéban is biztosan sokkal 

jobb erővel bírok, tudod az övvizsgák elég 
kemények, így biztosan sikerrel veszem majd 

azt. És anya, bármily különösen hangzik, a 
karatéban magamért küzdök, csak magamra 

számíthatok, a kosárlabdában a csapatért is, 
és hiába tennék ott meg mindent, azért ott 

nem csak rajtam áll, hogy nyerünk vagy 
sem. Másrészt nem is vagyok magas, így 

hosszabb távon nem biztos, hogy bekerülnék 
később egy jobb csapatba. A karate pedig 

önfegyelemre is nevel. Mondta ő, a 11 éves 
lányom, és én olyan büszke voltam ezekre a 

mondataira is. 

 
Másnap felkerestem az edzőt. Szép napot 

kívánok. Azt szeretném mondani, hogy a 
lányomat szeretném kivenni a kosárlabda 

edzésről, mert mint biztosan tudja, karate 
edzésekre is jár. Így a felső tagozatban, ahol 

már jóval nagyobbak a követelmények, 
szeretném, ha jutna ideje a tanulásra is, a 

pihenésről nem is beszélve, így két 
szakágban edzésre járni, szinte semmire sem 

jut ideje. Kérném szíves megértését, Katám 
a karatét választotta. 
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Az edző nézett tágra nyílt szemmel. Pár 
pillanatig meg sem szólalt. Éreztem, láttam, 

hogy a fejében gyűjti a mondandóját. Arcáról 

nem olvastam le semmit. Aztán végre 
kimondta, amit akart. Mely szerint a lányom 

a legügyesebb dobó, rettentő jó a 
labdaérzéke, és a bár kisebb a termete, ez 

sem akadályozza abban, hogy az egyik 
legjobb kosaras a csapatban. Természetesen 

megértem a döntésüket. Annyi volna a 
kérésem, ha a csapatot meccsre viszem, és 

épp nincs más elfoglaltsága, akkor segítsen a 
játékával, úgyis, ha az edzésekre nem jár. 

 
Én is néztem rá, és szedtem össze a 

mondatokat. Rendben, köszönöm a 
megértését. Igen, ha a lányom ráér, akkor 

biztos szívesen menni fog a meccsekre. 

 
Aztán hazafelé boldog voltam a tehetséges 

lányomra, aki a sportban sikert sikerre 
halmozott már így 11 évesen is, túl van első 

karate versenyén, ahol második lett, és a 
futóversenyeken is szerzett érmeket. 

Örültem, hiszen a sport iránt érzett kitartása 
is biztosnak látszik. 

 
 

 
 


