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Annak a valószínűsége, hogy egy Kanadából a világ élvonalába feljutó 

teniszező legalább részben kelet-európai származású legyen, elég nagy 

(p=0,9), 

ott volt például húsz évvel ez előtt Greg Dmowski, a kicsit fakezű, de 

egy favágó erejével adogató szervagép, aki az alapvonalról egyébként 

ritkán és többnyire csak próba szerencse alapon tudta precízen kilőni a 

sarkokat (p=0,1), ahhoz mégis elégszer, hogy végül elvegye az ellenfelei 

adogatását játszmánként egyszer, miközben fogadóként ellene a 

másiknak alig volt esélye (p=0,02), 

na ő például Kelet-Németországba még a második világháború után, a 

területváltozásokat kísérő népességmozgásokkal, gyermekként átkerült, 

majd fiatalon, vasutasként a határközeli szolgálatot kihasználva 

nyugatra távozott lengyel apától és brit anyától született, 

aztán jöttek sorra a többiek, 

időrendi sorrendben a következő Daniel Novacek (Novaček, ha 

ragaszkodunk a gyökerekhez és a különleges írásjelekhez), akinek a 

szülei egy tejüzem igazgatósági tagjai voltak, majd két évvel a 



hidegháború vége előtt vállalták a kockázatot, kocsiba pattantak, és a kis 

Daniellel a hátsó ülésen, a különleges szolgálati útlevéllel közlekedők 

sorában, egy fontos ember magabiztosságával hajtottak át a csehszlovák 

határon Ausztriába; 

direktor úr hatalmasat blöffölt: éppen csak megrázta a határőrök felé az 

úti okmányt, miközben beletaposott a gázba, és senki nem merte 

megállítani őket (p=0,0001, ha hihetünk az akkori állambiztonsági 

szervek reputációjának), legalábbis hirtelenjében nem  vetette  magát  az  

útjukba  senki  (bár  mintha  kiabáltak  volna utánuk) – végül az Ausztria 

és Kanada közötti menekültügyi együttműködés jóvoltából jutottak 

tovább Észak-Amerikába, 

de ott van az előbb a Szovjetunióból Izraelbe, majd azután Kanadába 

kivándorolt Bodrov család gyermeke is, George, egy igazi 

sportolódinasztia legifjabb tagja, az acélos fonákokat és szilaj, három 

irányban csavarodó tenyereseket ütő, balkezes George, a két évvel ez 

előtti junior wimbledoni bajnok, 

vagy éppen a széthulló Jugoszláviából, az akkor még Titogradnak 

nevezett, a háború szele által valójában még csak meg sem legyintett 

Podgoricából dobbantó szülőkkel háromévesen Kanadába érkezett Tom 

Raskovski (Raškovski, of course), aki Dmowskiéhoz hasonló, vízfakasztó 

szervákkal és brutális erejű, lapos alapütéseivel tűnt ki a sorból hamar, 

most pedig itt vagyok én, John Szabo, nagyapám átúszta a Murát 1956-

ban, miközben lőttek is rá állítólag, aztán ő sem állt meg a szomszédban, 



és miután már az ő fia, vagyis az én apám is belekóstolt egy kicsit a profi 

teniszbe, végül én jutottam el ide, 6:2, 6:7, 5:4-nél és 40:15-nél 

meccslabdáig a Queen’s Club Championships döntőjében, magától értetődő 

módon II. Erzsébet királynő alattvalójaként, és kissé nyakatekert 

helyzetből készülök leütni egy fonák lecsapást, 

ha sikerül (p=0,5), az a győzelmet hozza nekem az ausztrál Bernard 

Hanescu ellen. 


