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JENEI GYULA

Medencék,  
méterek, évek
amikor nem tévesztem el a számolást, általában
kétezret úszok mellen. ha elbizonytalanodom
a távban, inkább ráteszek még egy-két fordulót. jólesik
a kiszámíthatóság, kell a kitűzött cél. az órát is nézem,
mert versengek az idővel is. meg a többi úszóval.
már akivel lehet. vannak nálam sokkal gyorsabbak.
őket figyelmen kívül hagyom.

az úszásban az a legjobb, amikor vége van, s beülök
a termálba. termálba csak úszás után megyek. azért
meg kell dolgozni. úszni viszont muszáj. azt mondják,
egészséges, jót tesz a gerincnek, erősíti a tartóizmokat.
tulajdonképpen ezért úszom. mert egyébként
nem szeretek. vagy csak néha. kicsit. gimnazista voltam,
amikor, mások mozgását ellesve, magamtól tanultam meg
úszni. persze rosszul. nem szabályosak a mozdulataim,
a légzéstechnikám borzalmas. a fejemet is végig
kinn tartom a vízből.

belépni a hideg medencébe, mindig kellemetlen kicsit,
mert fázom, s nem szeretek fázni. az első egy-két hossz
jó, a mozgástól hamar elmúlik a didergés, még friss vagyok,
de aztán monotonná válik az egész, s lehangol, hogy
egy órát így kell eltöltenem. t. g., a svédországi költő írta
egyik versében, hogy a víz nyolcszáz méter után kezd
simogatni. elhittem. várom a nyolcszázmétereket. s talán
tényleg jobb. már majdnem megvan a féltáv, s közeledik
a magyar történelem: a honfoglalás.

könnyű elvéteni, hogy hányadik hossznál tartok,
ezért az időben is úszom. kétezer méter, kétezer év.
a pályaelválasztó kötél időszalag. kalandozások kora,
augsburg, ott jártam is átutazóban, de csak a temetőjére
emlékszem, meg a pályaudvarra. fajsz utóda taksony,
géza nemzi istvánt. a pontos évszám nincs meg, de
valamikor itt, néhány karcsapás intervallumában.
pannonhalma, koronázás. pár forduló, s máris
ezerkétszáznegyvenegy, még kilenc méter a falig.
kilenc év béla életéből. a medence mélyvízi végén vagyok,
margit már nyolcéves nagylány, apácák nevelik, újabb
húsz méter után halott. volt egy barátom, ha valaki
megkérdezte a kocsmában az időt, karórája
digitális kijelzőjére pillantva mondott egy történelmi
eseményt. hat óra négykor, hogy most koronázzák
napóleont, háromnegyed nyolckor, hogy jalta. hát én
ennyire nem. de azért, ha ráfordulok a huszadik századra,
szinte minden méternél van egy arc, néha több is.
valami történés. ott van a félismerős történelem.
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———könnyű elvéteni, hogy hányadik hossznál tartok,
ezért az időben is úszom. kétezer méter, kétezer év.
a pályaelválasztó kötél időszalag.
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