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Rokonlátogatóban az unokaöcsiknél, Észak-Londonban – az édesanyjuk 

Erzsébet lelkére kötötte, hogy nézze meg őket, még lekvárt is küldött 

vele; 

egy teniszverseny közvetítését figyeli a fiúkkal együtt, előbb magyar 

nyelven (az interneten keresztül), utóbb pedig angol nyelven (a 

televíziós adásban); 

az igazán élvezetesen tárgyalható közös beszédtémákból hamar 

kifogytak, túl nagy a korkülönbség és a stílusbeli eltérés: Erzsébet 

mindig kereken, kissé modorosan fogalmaz, beszéd közben is 

gondolkodik a szavain, a két fiatal srác egyszerűbb, kész közléseket tesz, 

marad hát a fura (növényi?) illatokat árasztó legénylakáshoz méltó erős, 

de nem túl ízletes, nyers kávé szürcsölgetése és a tenisszel kapcsolatban 

némi szakadozó, Erzsébet korlátozott tájékozódási igényét kielégítő 

kommunikáció (egy lengyel, bizonyos Majchrzak, és egy ausztrál játékos 

mérkőznek éppen egymással – utóbbinak nem tudta elolvasni a nevét, 

amikor a legutóbb mutatták), 

valamit végül mégiscsak érdekesnek talál, 



"Azért az elég szomorú, hogy a magyar kommentátor nem tudja 

rendesen kimondani egy lengyel játékos nevét, hát az Majhzsak 

szabályosan, nem Majcsak – az angol kommentátor bezzeg ki tudja 

ejteni, miféle testvérnépek vagyunk tulajdonképpen?", jegyzi meg; 

Balázs többnyire hallgat, nem az a szószátyár típus, le sem veszi a 

szemét a képernyőről, Dávid viszont mindig érdemben válaszol a 

felvetésekre, még ha kurtán is teszi, mindig is ő nyílt meg könnyebben: 

"Ez a brit sportadó tele van lengyelekkel, nem csoda, ha a brit 

kommentátor jobban tudja", feleli, és Erzsébet eltűnődik ezen; 

"Azért az sajátos átrendeződést mutat, ha a hagyományos térbeli 

vonatkoztatási pontok ilyen mértékig a jelentőségüket veszítik – ki van 

itt közel a másikhoz? Minden relativizálódik!", reagál maga is érdemben; 

"Hát, én csak azt tudom, hogy az én lengyel kollégáimnak a Szeged az 

mindig Seged lesz, soha nem tudták rendesen kimondani, soha nem is 

lesznek képesek megtanulni", nyilatkozza kis gondolkodás után Dávid, 

aztán lenyeli maradék dobozos sörét és felpattan, mert a mikró csenget – 

elkészült a pattogatott kukorica, megy, hogy megkínálhassa nagynénjét 

valami táplálékkal is, 

„Szóval akkor Majhzsak?”, kérdez vissza az ajtóból még egyszer, de csak 

hogy rögtön hozzátegye: „Ezt megjegyzem – annyi lengyel van itt, még 

nekem is jól jöhet!” 

 


