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„Ne féljen a repüléstől, kedvesem, én törzsutas vagyok, ezen a járaton 

ingázom már öt éve”, nyugtatgatja a folyosó melletti ülésen helyet 

foglaló úriember – igazi, dolgát tudó úriember – a középső ülésen helyet 

foglaló, jól láthatóan szorongó, ránézésre tizenhat-tizenhét éves lányt 

maga mellett, akivel erre az útra összezárta a teret szűkösen kimérő 

fapados légitársaság („irány a sztratoszféra, minek ide intimszféra”), 

mire az félszegen visszamosolyog, úgy, hogy ezzel szavak nélkül is 

elismeri, valóban, aggódik egy kicsit; 

becsatlakozik hát a beszélgetésbe az ablak mellől eddig látszólag rájuk 

sem hederítő másik férfi is, aki a gentlemanekkel szemben támasztható 

elvárásoknak immár maga is maradéktalanul megfelel: 

„Szívesen elmesélek egy érdekességet kegyednek, amitől mindjárt nem 

tűnik majd olyan veszélyesnek a repülés… nem tudom, érdekli-e a sport, 

de gondoljon csak a teniszvilágra, a teniszezők egész évben utazgatnak, 

körbe-körbe a világon, állandóan repülnek, gyakorlatilag a levegő az 

otthonuk, mégsem zuhant le még senki közülük – vagyis hát, ha ilyesmi 

előfordult volna, arról biztosan hallottunk volna”, mondja, 



és közvetett szomszédja rögtön helyesel is neki, oly lelkesen, hogy 

látszik, neki is a kedvenc sportja lehet a tenisz: „Így van, így igaz, ha 

szerencsétlenül járt teniszezőkre gondolok, minden, de az ég adta 

világon minden eszembe jut, csak éppen légi szerencsétlenség nem: 

Venus Williamsnek volt az a balesete Floridában, amikor belehajtottak az 

autójába oldalról, Thomas Musternek majdnem örökre elintézte a 

karrierjét egy részeg idióta sofőr, összenyomorította szerencsétlen térdét, 

miközben az autójánál állt, és a csomagtartóba pakolt gyanútlanul, 

szegény Monica Selest megkéselték azon a hamburgi versenyen, Petra 

Kvitovát pedig, ez már tényleg maga az őrület, nem a nagyvilágban 

történt baja neki, nem, hanem az otthonában tört rá a betörő, és 

összevagdosta a kezét, pont az ütőt tartó bal kezét, míg dulakodtak, 

szerencse, hogy nem sérült meg komolyabban”, sorolja meglepő 

magabiztossággal a részleteket, 

kész szakértő ő, 

semmi kétség, 

úriemberek és ráadásul szakértők is az ülésszomszédok mind a ketten, 

ám ekkor megszólal a lány is: „Már megbocsássanak nekem, de én 

teniszező vagyok, a juniorok között versenyzem, és három játékosról is 

tudok, akik majdnem lezuhantak”, közli a másik kettővel, ők pedig 

elnémulnak, így aztán közbeszólás nélkül folytathatja: 

„Először is, ott volt Derrick Rostagno, éppen megnyert egy vidéki 

Challenger-versenyt Mexikóban, és haza akart repülni az Egyesült 



Államokba, de a gépének volt egy közbeiktatott megállója 

Mexikóvárosban, ahol éppen akkor rendeztek egy kisebb versenyt, ezért 

meggondolta magát, leszállt a gépről, és benevezett, a gép pedig ez után 

lezuhant, ez talán a legdöbbenetesebb eset, de Mats Wilander is 

majdnem rajta volt a Pan Amnek azon a járatán, amelyik felrobbant 

Lockerbie felett, egy kortizoninjekciót kellett volna kapnia a 

sípcsontproblémái miatt New Yorkban, jegye szólt a gépre, de lemondta, 

Marc Rosset pedig New Yorkban maradt inkább, 1998-ban, noha 

kikapott a US Openen, és Genfbe kellett volna repülnie, így ő is 

megúszta, amikor az a gép is leesett, viszont a Babolat cégnek, amelyik 

teniszütőket gyárt, annak az alapítója ott volt azon a járaton, amelyiken 

Rosset-nak kellett volna utaznia, és ő meg is halt abban a 

szerencsétlenségben”, jön ki mindez egy szuszra; 

a többiek tisztelettel bólogatnak, 

egy kicsit mintha megijedtek volna; 

„Hát, azóta már húsz év is eltelt”, dörmögi aztán az ablaknál ülő, és 

diszkréten keresztet vet – mégiscsak áldott a sorsa, gondolja ő, hogy 

teniszező mellett utazhat. 

 

 


