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Erdei L. Tamás

Lovasok a viharban  

Sodorja a víz. Sodorja a víz, hányja a Balaton a testét, mint a hínárt, a nyálkás moszatot, a kidobott 
konzervdobozt. Dobálják a hullámok, nem látja a pályát, liftezik, többet halad lefelé és fölfelé, mint 
előre. Amikor felemeli egy habos taréj, a tetején tájékozódni próbál, keresi a bójákat, kapálózik, 
nem lát semmit a szemébe tűző déli naptól. A napfény ugyanabból az irányból csap az arcába, 
mint a hullámzás. Az első ötszáz méteren több vizet nyel, mint levegőt. Kapál, üresbe csap a karja, 
a lába, ahogy kisiklik alóla a Balaton. Úgy érzi, elfelejtett úszni. Szabályosság alig marad a mozgá-
sában, hiperventillál, kapkodja a levegőt, az idegrendszere összezavarodik. Ki innen, parancsolja 
az agya, hagyd abba, add fel, szállj ki. Sosem látta még ilyennek a tavat, eszébe jut, milyen sokan 
belefulladtak már.

Befelé kell haladnia, a közepe felé, ahonnan a legerősebb lökések érkeznek és a vakító napsütés. 
Szemben a fénnyel, a viharos hullámokkal, ellentartani az életösztönnek. Rajt előtt a hullám-
zás besodorta a stég alá, mint egy rongyot. Visszavergődött, elrúgni sem tudta magát, képtelen 
volt megtámaszkodni, lendületet venni a starthoz. Valahogy azért elindult, de a zsigerei tiltakoz-
tak a nyílt pálya ellen, kényszerítenie kellett az agyát, a testét, hogy ne adja fel rögtön az elején.  
Az elején feladni gáz, nagyon gáz, gondolta. Amikor eldördült a startpisztoly, a versenytársait szem 
elől vesztette, az erős szélben szétszóródott a mezőny. Beledobta magát a viharba, küszködött, 
amerre a kijelölt útvonalat sejtette, dadogó tempókkal igyekezett előrehaladni. Menekülj, dobolta 
az adrenalin a vérében. 

Ezerkétszáznál fordul a pálya, ebbe a gondolatba kapaszkodik, ez a mentőöv, ezerkétszázig kell 
a napfénnyel és a hullámokkal szemben úsznia. Rendjén valónak érzi, hogy a természet ellene 
dolgozik, de nem érti, hol vannak az emberek, akiknek a segítség lenne a feladatuk. Nincs egy 
hajó, egy tájékozódási pont, sehol a segítők, a versenytársait sem látja. Nem lát, nem hall, a szeme, 
a füle, a gyomra is megtelik. Alatta örvénylik, kavarog a tó, szúrós zöld indák tekerednek a karjára, 
vállára. Amikor már nem tud mozogni tőlük, megáll, hogy kiszabadítsa magát. Moszat lökődik a 
szájába, öklendezik.

Déli irányban kell úsznia, ez biztos, ez az egyetlen támpont. Eszébe jut egy mondat kedves 
írójától, a napkorong úgy reszket az égen, mint valami hegyes, gonosz aranytű. Az első sokk után 
alábbhagy a szív kalimpálása, a tüdő zihálása. Megpillant egy zöld-sárga póznát, talán az övé, ott kell 
kilencven fokban balra fordulnia. Csak külső íven, jobbról kerülheti, ha belülről megy el mellette, 
kizárják a versenyből. Kapaszkodik, húzza-tolja, löki magát a pózna felé, az nem jön közelebb, sőt, 
mintha távolodna. Aztán megint eltűnik előle a jelzőoszlop, ahogy rázuhan egy hullámhegy, és 
leteríti. 

Nem áll ellen, elfáradt. Megáll, hagyja magát lenyomni, elmerül, süllyed. Métereket ereszke-
dik, lent nincs hullámzás, itt nyugodt minden, nyugodt és lassú. Elengedi, akkor legyen így, egyre 
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lejjebb. Négy-öt méteren lehet, látja a medret. Egy szürkeharcsa hever az iszapban, felette kövér 
ponty úszkál lustán, farokuszonyát alig lebbenti. A harcsa kárászok, ezüst hasú keszegek rajait figyeli.  
Az apróhalak rajban úsznak, ahogy a madarak repülnek, gyakran változtatnak irányt, szétrebbennek, 
érzik a veszélyt. Egy angolna súrolja a derekát, kígyózva tűnik el jobbra. Homok, iszap, sár. Lassú 
élet. Lelassul ő is, hozzálomhul a mélyhez. Kifújja a levegőt, utánanéz a buborékoknak, szállnak 
felfelé. Nehéz a teste, akár bele is feküdhetne az iszapba, gondolja, a harcsa mellé, heverni. De nem, 
nem maradhat itt mégsem. Inkább elrúgja magát, haladnia kell tovább, felemelkedik, csípőből 
delfinez. Felbukkan, teleszívja a tüdejét. Jó ütemben jött fel, most nem kell nyelnie. 

A felszín tombol. Riders on the storm, zümmögi az orrán keresztül, miközben visszavált gyors- 
úszásra. Egy oldalhullám letépi az úszószemüvegét. Egyik kezével a szemüveg után kotorászik, másikkal 
a hínárt szaggatja magáról. Sárga sapkája félig lecsúszott, nem tud most ezzel foglalkozni. Megtalálja 
a szemüveget, leáll, tapos, igyekszik a fejét fent tartani. Tapogatózik, hunyorog, rosszul rakja fel, a 
szemüveg megtelik, nem lát benne. Megint megáll, kiönti a vizet a foncsorozott lencsékből, újra 
megpróbálja feltenni. Egyik kezével kitámaszt, másikkal a gumit húzza a fejére. Felnéz, jelzőoszlop 
sehol, lesodródott a pályáról. Vaktában elindul, spórol az erejével, próbálja beosztani az erőt. 

Hirtelen megpillantja a póznát, egész közel. Egy hullámhegy mögött most feltűnik három-négy 
úszó is. Ugyanúgy küzdenek, mint ő, egyikük eltéved, belülről kerül. Nem tudja, figyeli-e valaki 
a szabályok betartását a viharban. Két tempót tesz befelé, aztán meggondolja magát, nem akar 
csalni, marad a hosszabbik íven. Eléri a pálya sarkát, bal keze felől esik a hatalmas bója, lehet vagy 
három méter magas. Öklével belebokszol a műgumiba, érdes felszíne felhorzsolja a bőrt a büty-
kein, elvergődik mellette, balra fordul. A szelet most oldalról kapja. Egész teste merev, túl gyorsan 
használja el az oxigént. Besavasodik a vére, a karja, a válla is görcsben. De megvan a táv harmada, 
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és végre a napsugarak sem szembelövik. Nyolcszáz méter következik párhuzamosan a parttal. A rajt 
óta megpillantja az első hajót. Épp látja, ahogy kihúznak három versenyzőt, takarókat borítanak 
hátukra, lélegeztetik őket, orvos is van velük. Egyikük belehány a csónakba.

Ő összeszorítja a fogát, távolodik a mentőktől, nem fordul vissza, nem kér segítséget. A következő 
sarokjelzőt hamarabb meglátja, mint remélte. Most érzi meg először, hogy ezt a meccset megnyer-
heti, az állkapcsából indul, a szájában érzi, kicsit fanyar az íze, friss, mint a gránátalma. Nem érdekli a 
helyezés, érjen célba, ez a lényeg, önmagát győzze le, a pánikot, a szelet, a hullámokat. Váratlanul elébe 
vágódik két úszó, az egyik jóval előtte jobbra, a másik egész közel, bal kéz felől. Hol a feje fölött, hol 
méterekkel maga alatt látja őket. Egy ideig együtt halad velük, tartja a sebességet, de amikor észreveszi, 
hogy nem fogyott el az ereje, gyorsítani kezd. Megközelíti a bal oldalit, rátapad. Keményen nyomja 
a tempókat, most már szabályosan, három ütemenként veszi a levegőt, egyszer balra, egyszer jobbra. 
Érzi a sebességből, hogy a másik küszködik, őrizni szeretné előnyét, de néhány perc múlva feladja, 
lelassul, elengedi. Ő megelőzi, elkapja a fejét a krallozó jobb sarok elől, egy hullám messzire sodorja 
tőle. Visszanéz, int egyet hátra. Meglepi, milyen sok sárga sapkát lát maga mögött, de nem ér rá ezen 
gondolkodni, előrefigyel, összpontosít. Ismét felgyorsít, a másikat nehezen éri utol.  Az utolsó oszlop-
hoz egyszerre érkeznek. Mondani akar valami férfiasat, de ahogy kinyitja a száját, betömi a Balaton. 
Felmutatja hüvelykujját, aztán rácsap a bójára, elrúgja magát, ráfordul a célegyenesre.

Innentől a hullámok segítik, a Nap a háta mögött van. Minden erejét összeszedve úszik tovább, 
húzza a cél, végre kihasználhatja a víz energiáját. Már látja a partot. Az utolsó négyszáz méteren 
megelőz három versenyzőt. Tudja, hogy barátai ott állnak a tribünön, szeretné felismerni őket, 
de nem képes megkülönböztetni az elmosódó alakokat egymástól. Háromszáz méter lehet még 
vissza, a cél homályos előtte. Most robbantani kezd, mozgósítja végső tartalékait, igazi versenyt 
akar itt a végén. Feltűnik még néhány sapka. Amikor megpillantja a célkaput, hatalmasat fújtat. 
Kiáll a görcs, úgy úszik, mintha a biztonságos uszodában lenne. Sprintel, négyenként vesz levegőt, 
mutatja magát a tribünnek, tolja a hullámzás. Megüti a fülét az ordítás a nézők felől, néhányan 
hadonásznak. Száz méter, ketten vannak még előtte. Delfinnek érzi magát, elegánsan kralloz, a 
csípője hajlékonyan mozdul, vállból és karból erőseket húz. Könnyedén előzi őket. Még néhány 
karcsapás és meghallja a hangosbemondót. A nevét mondják. Ünnepel a tömeg, őt mutatják az 
óriás kivetítőn. Mikor célba ér, derékig kiemelkedik és nagyot csap az érzékelő panelre. Sapkája 
lecsúszott, chipes karórája a helyén, mutatják az idejét, nem hisz a szemének. 

Ahogy a létrán kászálódik kifelé, újságírók rohannak a parton. Vigyor terül szét arcán, letép egy 
hínárt a nyakából. Vakuk villognak, mikrofonokat dugnak az orra alá. Hátat fordít a riportereknek, 
két karját a levegőbe emeli, integet a lelátónak. Végigsétál az emelvény előtt, mosolyog, tapsoltat, 
csinálja a show-t. Bemutat egy Usain Bolt-féle pózt, nevet. A tömeg ujjong. Egy újságíró utoléri, 
vállára teszi a kezét. A kérdésekre szerényen válaszol. Köszönöm, nem, nem volt nehéz. Rutinból 
megoldottam. Erre készültem egész évben.

Kihúzott derékkal megy a sátor felé, úgy érzi, magasabb, mint indulás előtt. Köpenyt terítenek 
vállára, elhárítja. Nézi az eredményét a kijelzőn, elgondolkodik, baseball sapkát húz. Az imént 
megelőzött ellenfelei most érnek célba. Csókokat dobál, vigyorog, mutogat. Mikor az öltözőhöz 
ér, még bókol egyet a közönség felé. Belép a sátorba, végre egyedül marad. A vigyor leolvad róla. 
Zúg a feje, háborog a gyomra. A padra roskad, letépi a szemüveget. Maga elé néz, fogja a fejét. Apró 
tócsák gyűlnek alatta, a szeméből legördülő sós cseppek összekeverednek a Balaton vizével. Soha, 
suttogja maga elé, soha-soha többé. 
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