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könyvtárosként dolgozik. 
Novellái jelentek meg 

az Ezredvégben, a 
Váradban, a Vigiliában, a 
Napútban és a Zempléni 

Múzsában.
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Sötét vízben 
Még ma is gyakran álmodom az uszodáról.
A neon élesen a szemembe vág, a kiáltások, nevetések visszhangzanak a csempével borí-

tott piszkos falak között, hallom a régi hajszárítók zörgését, a fény megcsillan a lepattogzott 
zománcú zuhanyzókon és a töredezett padlólapokon, érzem a rajtkövek síkosságát, a korai 
kelések ólmos fáradtságát…

Egyik ilyen álom után összeszorított ököllel csépeltem a párnát, miközben dermedt tagok-
kal zokogtam reggelig…

Pedig minden olyan szépen indult. Tehetségesnek találtak, Mara néni nagyon biztatta anyá-
ékat. Ő ajánlotta az edzőt is.

Már az első nagyobb területi versenyen ezüstérmet nyertem. Folyamatosan Mara nénit lát-
tam magam előtt, amint biztatott: ügyes vagy Borikám, meg tudod csinálni!... Emlékszem, 
anya is nagy feltűnést keltett az új kosztümben az erős sminkjével, a déditől örökölt gyémánt 
fülbevalójával… Az ezüstnél már kicsit fintorgott (miért nem arany), de a húga és az anyja 
előtt nem mutatta csalódottságát, ő is vörösre tapsolta a tenyerét.

Akkor kerültem az edzőhöz, aki igencsak barátságosan fogadott. Régóta ismerte Mara né-
nit, bízott az ítéletében…

Nem tudom, mitől romlott el az egész.
Talán attól, hogy már nem én voltam az egyetlen kis tehetség a medencében. Horváth Kati 

már akkor is nagyon jó volt, vagy a reggeli kelések ólmos szürke fáradtsága, az örökös kial-
vatlanság miatt maradtam el a többiektől?  Mindenesetre nem jöttek az eredmények, és anya 
egyre elégedetlenebb lett. 

Mi volt az edzésen? – kérdezte napról napra egyre türelmetlenebbül…
Az edzővel pedig megbeszélte, hogy különórákat veszek. 
Az edző sokat foglalkozott velem.
Emlékszem, már az első különóra után behívatott magához. Az ajtót gondosan becsukta… 

Igazán igyekezhetnél – mondta lágyan, arcán különös mosollyal. A keze az arcomat simogatta, 
aztán egyre lejjebb és lejjebb csúszott… Fájt, nagyon fájt…

Utána már szégyelltem az öltözőben levetkőzni. Azt hittem, mindenki engem néz. A masz-
szőrről is furcsa pletykák keringtek…

Aztán egyik különórán, mikor csak kevesen voltak az uszodában, és a masszázspadon fe-
küdtem, váratlanul megjelent az edző, és gondosan becsukta maga mögött az ajtót. Pali bácsi 
keze addig a megszokott tempóban masszírozta a vállamat, a hátamat, a derekamat és a com-
bomat. Aztán kissé megtorpant. Kissé felemeltem a fejem. Az edző arcán megláttam a jól 
ismert mosolyt, Pali bácsi pedig a fülembe súgta: fordulj meg!

Megpróbáltam anyának elmondani az egészet, hogy az edző bácsi és a Pali bácsi…
Anya azonban nem hitt nekem. Felháborodva mesélte Réka néninek, a barátnőjének, hogy 

milyen bolond dolgokról képzelődőm mostanában, ahelyett, hogy az úszással törődnék, de ő 
tudja, hogy ez nem történt meg, már kiskoromban is furcsa voltam, mindig túl élénk volt a 
fantáziám, az óvodai rajzokon nálam a királylánynak is kék haja és zöld szája volt.

Különben is éppen akkor mentek szét. Anya betegesen féltékeny volt, apa még be sem tette 
a lábát a lakásba, már nekiesett: Hol voltál? Mit csináltál? Kivel találkoztál? Kivel beszéltél? 
Na mi van az Ágikával: Hogy van az Eszterke? Hallgatsz te szemét disznó, mi? Te örökké csak 
lustálkodsz, én meg egész nap csak robotolok és nevelem ezt a szerencsétlent…

Apa pedig egyre később ért haza. Hol munkája volt, azért kellett bennmaradnia, hol a haver-
jaival találkozott valahol. Egyszer úgy gondoltam, megvárom, és elmesélem neki, hogy a Pali 
bácsi és az edző bácsi… de fél 1-ig vártam, és apának nyoma sem volt, mikor anya – aki addig 
a tévét bőgette – berontott a szobába és lekapcsolta a lámpát…

Aztán egy nap anya kidobta apát. Mikor apa a mi emeletünkhöz ért, akkor kezdte el a cuc-
cait kifelé hajigálni. Először az ingek és a zakók repültek kifelé, aztán az alsónadrágok követ-
keztek, apa drága orvosi könyveinek a lapjait egyenként tépte ki, végül a drága hifiberendezés 
tört darabokra a lépcsőház kövén. 

Apa a gyerektartást pontosan fizette, és kéthetente elvitt a cukrászdába és az állatkertbe. 
Mikor találkoztunk, mindig megkérdezte, mi történt az iskolában. Én pedig mindig ugyanazt 
válaszoltam: semmi. 

Akkor már nem jártam az uszodába. Nem jöttek az eredmények, és anya úgy döntött, ki-
vesz, mert így felesleges pénzpocsékolás az egész. 

Jöttek más dolgok, és lassan elfelejtettem az uszodát. Csak Kati jutott sokszor eszembe. Mi-
után Pali bácsi… azután észrevettem, hogy ő is megváltozott. Valamikor jóban voltunk, sokat 
beszélgettünk, készültünk a versenyekre, együtt rohangáltunk a parkban… majdnem barátnők 
voltunk. Mindig is nyitott, kedves, barátságos lány volt. Aztán egyszer csak mogorva lett, sen-
kivel sem beszélt, csak ledobta a cuccát az öltözőben, és rótta a köröket… Igaz, az edző akkor 
már sok különórát adott neki. Meg is lett az eredménye. Kati először a területi, aztán az orszá-
gos bajnokságot nyerte meg, majd ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai 
bajnok lett. Nemsokára az Év Sportolónőjévé választották, az edző pedig az Év Edzője lett. Az 
egyik fényképen Kati és az edző egymás mellett állnak. Az edző Kati vállát fogja, Kati arcán 

A szerző jelen írását a pár 
évvel ezelőtt kirobbant 

uszodai zaklatási 
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torz, kényszeredett félmosoly… Egy interjúban Katit arról faggatták, milyen embernek tartja 
felfedezőjét, az edzőt. Kati nem válaszolt, hanem a közös eredményeiket kezdte el sorolni… 
A neten megtaláltam az esküvői képeit is. Boldogan simul a vőlegényéhez, az oldalán kis ko-
szorúslányok hada látható.

Ott zokogtam a monitor előtt. Én, mikor az első barátom megfogta a hátamat, ellöktem. 
Később – sok év magány után – regisztráltam egy társkereső irodában. A 31–40 éves férfiak 
mappájában találtam egy szimpatikus arcú férfit. Legalább ő nem fog bántani – ez volt az első 
gondolatom. Aztán mikor az étteremben a férfi a kezemhez ért, elrohantam. A következő alka-
lommal az irodavezető nő megjegyezte: Bori, Zoltán mondta, hogy kicsit furcsán viselkedtél a 
találkozón. Valami gond van? Segíthetek?

Kifizettem a következő hónapot, és nem mentem oda többet… Pszichológushoz is beje-
lentkeztem. Hallgatom – szólt monoton hangon. Az anyám – kezdtem, de aztán egy szót sem 
tudtam kinyögni. Felálltam és elköszöntem. 

Egy ideig dolgoztam egy pláza butikjában is. Csak rövid ideig voltam ott. Az eladók csak 
minimálbért kaptak, a többit jutalékokból lehetett összeszedni. A pultnál mindig megkérdez-
ték: melyik eladó segített? Engem egyik vevő sem említett. Nem csoda. Ha odajöttek hozzám, 
válaszoltam és segítettem, de magamtól nem ajánlottam senkinek semmit…

Múltkor az utcán a téli hidegben, egy anyuka tolt előttem egy babakocsit. Aztán hirtelen 
lehajolt, és megigazította a babán a vastag, szőrös takarót. Annyi gyöngédség volt a mozdula-
tában, hogy elsírtam magam. 

Egyszer megkerestem apát az új címén. Egy vadidegen nő nyitott ajtót. Kit keres? – kér-
dezte gyanakodva.

Néha felhívom anyát. Bár ne tenném. Még mindig nincs senkid? – ez az első kérdése. Az-
tán hosszan panaszkodik, hogy ő milyen magányos, az emberek gonoszak, megbízhatatlanok, 
miért nem szereti őt senki…

Mostanában gyakran álmodom az uszodáról.
A legutolsó álmomban megcsúsztam a rajtkövön, és valami sötét, iszapos vízben találtam 

magam. Az iszapos vizet már a torkomban éreztem, és lassan süllyedni kezdtem, egyre lejjebb 
és lejebb...
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