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Az elscj vívÓruhájára tisztán emlékszik, ahogyan az anyaság
azon pillanataira is, amikor [emondott volna bármetyik o[im-

piai aranyérméről, Az otthoni édes életet azonban a mtlnkahelyi savanyÚ viszony kÖveti: a Nemzeti Sportuszoda
létesítményvezetŐi feladatai azért néha keIlemet[en
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il i; ií'#lit],;il i iillja napot, előkészítem a terepet, hogy
hattól már csak a gyerekeké legyek.

Kilencig aztán miattuk nincs megáIIás, akkor viszont jó lenne kicsit a
Szinte. De van annak lassan

húsz éve' Kilencvenhatban

történt. Tudtam, muszáj leadnom valamennyit, de azt is,
hogy a csokoládét képtelen leszek elhagyni.
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szenvedélyemnek élni.

Még jól is érezhetnémmagam,
csak a sikerélményhiányzik. Na meg
aZ Sem az igazt, hogy elég Szorosan
meg Van köwe a kezem. Ésazért
sportolóként nehéz a civilek közé
beszokni. Azt vagyok képtelen feldolgozni, hogy ebben a közegben a

kitikát bántásnak veszik, miközben

építő jellegrínek szánom. Énpéldául direkt kérem, hogy kritizáljanak,
ha jogtalannak étzem, úgyis megvédem magam, ha üszont jogos, azzal
előrébb juthatunk. Itt, az uszodában
nem bírják. Ezért sem szeretnek.

Pedig nem szeretnek. Mert én meg
nem szeretem azt, aki spicli, aki felfelé
nyal, aki bemószerolja a másikat, aki
csak a főnöknél akarjó lenni.Igaz, az
elején magam is ,,mószeroltam'', el'
követtem azt ahibát, hogy szóltam a
főnöknek amiatt, ami nem tetszett, éS
ha a jobbítás szándékavezérelt is, ma
már nem tennék ilyet. Mindeneset_
re nehéz elviselni, ha azért utá]nak'
mert korrekt vagy. Amikor legutóbb
épp zokogtam az egyik padon, egy
póIóedző jött oda, hogy akijó vezető,
nem vattacukrot árul' Legfeljebb azt
szereti mindenki.

igaz, nem

Nagyon. Nehezen tartom kordá_

-, osszerakom

és elszáll, azt üszont sajniálom, hogy a
munkámtól negkérgesedett a lelkem,

találnék ban az érzelmeimet, a haragomat is,
i!az, hamar megbocsátok. Ta perc,
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hogy hátba szút az, akivel jót tettem'
A sportprílya más.
o Mégis kitart az uszrrda rnellett"

Mert húséges típus vagyok. Élvezem, hogy Sportos kömyezetben lehetek' az pedig' hogy a gyerekeímet
látom nap mint nap edzeni, megflzethetetlen.
T Miutrán mindhárom gyerrneke

eg'v-egy világraszóló sikere előtt
sziiletett, gorrdos maternatikai számítással 'a1Ta a következtetésre
iuthatunk,'hogy a sydnefry olimpiai bajnoki győzelmét megelőzően
megszíilető nagyobbik lánya rnár
rendesen benne van a tinédzserkorban.
olyannyira, hogy a tizenhét éves
Csenge miatt már lakást is úgy nézek, hogy meglehet, hamarosan
kireptiLl. Irígykedem a korára, hogy
szerelmes, mert hát szerelem nélkiiLl

nem lehet élni' majd pedig belehalok, ha egy csalódástól könnycsepp
jelenik me1 az arcán. De hogy az
nekem mennyibe kertil! Olyankor
reggeltől az üzleteket jar|k, az a
legszebb az egészben, amikor este
hatkor szőI, igazáből nem is érdekelte miár az a fiú. Mondhattad volna nyitáskor is, vetem oda, persze
az ő sz ha1szálaim hetven szazaJékát
nem neki, hanem Luca lányomnak
köszönhetem. ö az athéni győzelmemet megelőzően született, egy
betyiár, életre valÓ nőcí, nyesegetem
a vadhajtásait, csak az a baj, ha letörök egyet, nő másik kettő. De biztosan zseni, csak azt nem tudorn még,

hogy miben. Épp most hagyja abta
a vívást, mert ő azt szereÍ| ha jól érzi
magát a közegében, ha lehet gá1ázEgészen más, mint a
ni, ökörködni.
nővére. Csenge mindent fe|él,doz a

vtzipólóérÍ, iszonyú edzésmunkát

végez, és ugyan kapusként hátrány,

hogy alacsony' alázattal sok
mindent kompenziál. Csanád
kilencéves, focizott, most ő is

vtzilabdazk.
o Nagyságrendekkel

/

I
l
olimpizu bainoki címet nverni? l
Ma már nekem a két olimpiai l|
arany kivívása olyan, minth-a főz- I
temvolnaegy-egyjóebédet.Min- l
nehezebb
hrírom gyereket nevelni, mint

den átértékelődött. Ma van

napjá- \

ban öt-hat olyan történés' amiért
felií]doznám bármelyik olimpiai
alanyamat. Amikor például a minap a lányomat kitoltak a műtőből'

minden eredményemet odaadtam

vo|naazéfi, hogy megszúnjön minden fájdalma. Pedig a Tűzoltó utcai
gyermekklinika tragikus sorsait látva szinte szégyelltem magam, hogy
mi Csengével azzal a csekélységgel

odamerészkedtünk.

Az

olimpiai

arany pillanatában persze megáll az
idő, kétszer is átéltem, két perc múlva azonban már a csapatversenyre
koncentrá]tam.

a Hiányzik?

Az edzőtábor igen. A hangulata, a
zríkák, az izzadságszag. A verseny, a
stressz, azizgaJom, na, aznem. Nem
is voltam sikeres.
o Miket beszél? Két olimpiai arany

és egy világbajnoki cím. Más az

egyikért körbefutná az Egyenlítőt.
Ez pontosan három győzelem. És
a másik négyezer végtelentil szomorú esté, amikor nem sikenllt? És
sírva hívtuk egyrnást Simóka Beáva],
hogy ez nem lehet igaz.
o Ha nem lrránia' nekünk éppen
ígyvolt jó. Hanem azért mindvégig
olimpiai bajnok akart lenni?
Ki is mondtam. Tizenegy éves ko-

romban, amikor az első vívóruhámat varrtiík. Balkezes vagyok, úgy
kellett külön készíteni, a bácsi' aki
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varrta, kedveskedve megjegyezte, rra, ezt egy világbajnoknak készítem.A bácsi
arca, és egy valamivel későbbi
kép kristálytisztán megmaradt
bennem: állok a rnetrómegállóban, és csalódottan arra gondolok,
mégsem olyan jó fej, hiszen csak
világbajnoknak szán. Ésaz olimpiai
bajnokság?
Galarnbos Dríniel
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lékszem a mondatra.''
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