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Stefanie-nak, Jadennek és Jaznek
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Nem mindig tudjuk megmondani, mi tart bennünket bezárva, 
bebörtönözve, szinte eltemetve, de mégis érez az ember bizonyos 
határokat, bizonyos kapukat. Bizonyos falakat. Mindez képzelet 
lenne, fantázia? Nem hiszem. Aztán felmerül az emberben a 
kérdés: Istenem! Sokáig tart ez még, mindig, mindörökkön-
örökké? Tudod, mi szabadít meg a fogságból? A mélységes, komoly 
szeretet. Ha vannak barátok, testvérek, szeretők, ez nyitja meg 
természetfeletti hatalommal, mágikus erővel a börtönt.

Vincent van Gogh levele bátyjához, 1880. július
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a vég

Kinyitom a szemem, és nem tudom, hol vagyok, vagy ki vagyok – 
nem olyan szokatlan – a fél életemet így töltöttem. Ez most mégis 
más érzés. Sokkal félelmetesebb. Sokkal egyetemesebb.

Felpillantok. A padlón fekszem az ágy mellett. Már emlékszem. 
Az éjszaka közepén költöztem le a földre az ágyból. A legtöbb éj-
szakán így teszek. Jobb a hátamnak. Pokoli kínszenvedést jelent, 
ha túl sokat fekszem puha matracon. Háromig számolok, aztán 
kezdetét veszi a felállás hosszú, nehéz procedúrája. Egy köhintés-
sel, nyögve az oldalamra fordulok, aztán magzatpózba görnyedek, 
majd a hasamra billenek. Most várok, várok, hogy meginduljon a 
vérkeringés.

Viszonylag fiatal vagyok. Harminchat éves. De úgy kelek föl, 
mintha kilencvenhat lennék. Három évtized a pályán sprintekkel 
és megtorpanásokkal, felugrásokkal és kemény leérkezésekkel. Ez 
után a testem már nem igazán azonos velem. Különösen reggelen-
ként. Ennek következtében az agyam sem igazán azonos velem. 
Miközben kinyitom a szemem, idegennek érzem magam a bő-
römben, ami nem újság, de reggelenként jóval erőteljesebb érzés. 
Gyorsan átfutok az alapvető tényeken. Nevem Andre Agassi. Fe-
leségem Stefanie Graf. Két gyermekünk van, az ötéves fiam és a 
hároméves lányom. A Nevada állambeli Las Vegasban élünk, de je-
lenleg New York Cityben, a Four Seasons hotelben tartózkodunk, 
mert a 2006-os US Openen játszom. Az utolsó US Openemen. 
Sőt, valójában életem utolsó teniszversenyén. Hivatásos teniszjáté-
kos vagyok, bár gyűlölöm a teniszt, gyűlölöm sötét és titkos szen-
vedéllyel, ahogy mindig is.
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Mikor az identitásom utolsó darabja is a helyére kerül, a tér-
demre csúszom, és azt suttogom: könyörgök, legyen vége.

Aztán: nem állok még készen rá, hogy vége legyen.
Ekkor a szomszéd szobából meghallom Stefanie-t és a gye-

rekeket. Reggeliznek, beszélgetnek, nevetnek. Ellenállhatatlan 
vágy hajt, hogy lássam, megérintsem őket, aztán a koffein iránti 
sóvárgásom megadja a végső ösztönzést, hogy függőleges hely-
zetbe tornásszam magam. A gyűlölet térdre kényszerít, a szeretet 
talpra állít.

Az ágy mellett álló órára pillantok. Hét harminc. Stefanie 
hagyta, hogy aludjak. Az utóbbi napok kegyetlenül kimerítőek 
voltak. A fizikai terhelés mellett itt van még a folyamatban lévő 
visszavonulásom miatt feltörő érzelemáradat is. Most a kimerült-
ség gócából támadva elönt a fájdalom első hulláma. Odakapok a 
hátamhoz. Megint elkapott. Úgy érzem, mintha valaki az éjszaka 
folyamán beosont volna, és lopásgátló kormányzárat szerelt a ge-
rincemre. Hogyan tudnék a US Openen játszani kormányzárral a 
hátamban? A pályafutásom utolsó mérkőzése feladással ér véget?

Csigolyacsúszással születtem, ez azt jelenti, hogy az alsó csigo-
lya, amely elvált a többi csigolyától, előrecsúszott, fellázadt. (Emi-
att járok olyan csámpásan.) Mivel ez a csigolya kiugrott a helyé-
ről, kevesebb hely jut a gerincoszlopomban futó idegek számára, 
és azok a legkisebb mozdulásra sokkal jobban összenyomódnak. 
Ehhez még hozzájön két kitüremkedett porckorong és egy folyton 
növekvő csont, amely hiábavalóan igyekszik megvédeni a sérült te-
rületet, és az idegek határozottan klausztrofóbiásak. Mikor az ide-
gek tiltakoznak szűkös helyük miatt, és a kimerültség jeleit küldik, 
akkor fájdalom futkos föl-alá a lábamban, amitől elakad a lélegze-
tem, és a csillagokat is leátkozom az égről. Ezekben a pillanatok-
ban csak az segít, ha lefekszem és várok. De néha mérkőzés közben 
tör rám a fájdalom. Akkor az egyetlen gyógymód, ha megváltozta-
tom a játékot, másként ütök, másként futok, mindent másként csi-
nálok. Ettől viszont begörcsölnek az izmaim. Mindenki igyekszik  
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elkerülni a változást; az izmok sem szeretik. Ha azt mondom, vál-
tás, az izmaim is fellázadnak, ahogy a gerincoszlopom, és nemso-
kára az egész testem háborút visel önmaga ellen.

Gil, az edzőm, barátom, pótpapám így magyarázza: a tested azt 
üzeni, nem akarja ezt tovább csinálni.

A testem már hosszú ideje ezt mondja, magyarázom Gilnek. 
Majdnem annyi ideje, mint amióta én mondogatom magamnak.

Január óta pedig a testem üvöltve követeli, hogy hagyjam abba. 
A testem nem akar visszavonulni – a testem már visszavonult, el-
költözött Floridába, vett egy birtokot, és öv nélkül hordható, fe-
hér nadrágokban feszít. Alkudoztam a testemmel, kértem, hogy 
pár órára itt, pár órára ott függessze föl a visszavonulását. Ez az 
alkudozás jórészt a kortizoninjekció formájában manifesztálódik, 
amely időlegesen csökkenti a fájdalmat. De, mielőtt az injekció 
hatni kezd, az is megteszi a maga kínzásait rajtam.

Tegnap kaptam egyet, hogy játszani tudjak ma este. Ez volt a 
harmadik injekció ebben az évben, a tizenharmadik a pályafutásom 
során, és messze a legriasztóbb valaha is. Az orvos, nem a megszo-
kott orvosom, ridegen utasított, hogy helyezkedjek el a szokásos 
pozitúrába. Hasra feküdtem az asztalán, és a nővér lerántotta ró-
lam az alsógatyámat. Az orvos közölte, hogy a majd húszcentis 
tűjét olyan közel kell beszúrnia a gyulladt idegekhez, amennyire 
csak lehet, de nem hatolhat be közvetlenül, mert a porckorongjaim 
és a csontnyúlványom elzárja az utat. Megkísérli megkerülni őket, 
feltöri a kormányzárat, amitől szinte kiugranék az ablakon. Elő-
ször beillesztette a tűt. Aztán a nagy gépet a hátam fölé állította, 
hogy lássa, milyen közel van a tű az idegekhez. A tűnek majdnem 
hozzá kell érnie az idegekhez, anélkül, hogy valójában hozzáérne, 
mondta. Ha hozzáérne az ideghez, akár csak egy karcolást is ejtene 
rajtuk, nem tudnék játszani a fájdalom miatt. Akár az egész élete-
met is megváltoztathatná. Be és ki, és körbe manőverezett a tűvel, 
amíg a szemem megtelt könnyel.

Végül elérte a pontot. Telitalálat – mondta.
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Belém hatolt a kortizon. Az égető érzéstől az ajkamba harap-
tam. Aztán jött a nyomás. Mintha teletöltve, bebalzsamozva feküd-
tem volna. A gerincem kis részében, ahol az idegek futnak, mintha 
vákuumcsomagolás keletkezett volna. A nyomás addig fokozódott, 
míg úgy tűnt, rögtön felrobban a hátam.

A nyomás jelzi, hogy minden rendben van – mondta az orvos.
Ezek a szavak az életünkre is vonatkoznak, igaz, doki?
A fájdalom nemsokára csodás lett, majdnem édes, olyanfaj-

ta, ami a megkönnyebbülés előjele. De talán minden fájdalom 
ilyen.

A családom egyre hangosabb. Kibicegek a lakosztályunk nap-
palijába. A fiam, Jaden és a lányom, Jaz meglát és felsikolt. Apa, 
apa! Fel-alá ugrálnak, és rám akarják vetni magukat. Megállok, 
megmerevedek előttük, mint a pantomimes, aki egy téli fát jelenít 
meg. Ők is megállnak az ugrásban, mert tudják, hogy apa sérü-
lékeny ezekben a napokban, törékeny, apa eltörik, ha túl erősen 
nyúlnak hozzá. Megsimogatom az arcukat, megpuszilom őket, és 
leülök közéjük a reggelihez.

Jaden megkérdezi, hogy ez-e az a nap.
Igen.
Játszol?
Igen.
És a mai nap után visszavon?
Új szó, amit a húgával együtt most tanultak. Visszavonulás. 

Mikor mondják, az utolsó pár betűt mindig lehagyják. Számukra 
visszavon marad. Örökké folyamatban levő. Talán tudnak valamit, 
amit én nem?

 Ha győzök, akkor nem, fiam. Ha ma győzök, tovább játszom.
De ha veszítesz, akkor lehet kutyánk?
A gyerekeknek a visszavonulás egyenlő a kutyával. Stefanie-val 

megígértük nekik, ha befejezem az edzéseket, és befejezzük a világ 
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körüli utazásokat, vehetünk egy kutyakölyköt. Talán a Kortizon 
nevet adjuk neki.

Igen, kishaver, ha veszítek, veszünk egy kutyát.
Mosolyog. Reméli, hogy apa veszít, reménykedik, hogy apát 

olyan csalódás éri, ami kenterbe veri az összes eddigi kudarcot. 
Nem érti – és hogy is tudnám neki elmagyarázni? – a kudarc fáj-
dalmát, a játék fájdalmát. Nekem is csaknem harminc évembe telt, 
míg megértettem, míg megoldottam saját lelkem feladványát.

Megkérdezem Jadent, mit csinál aznap.
Megnézik a csontokat.
Stefanie-ra pillantok. Emlékeztet, hogy a Természettudomá-

nyi Múzeumba mennek. Dinoszauruszok. A kicsavart gerincemre 
gondolok. A múzeumban kiállított csontvázamra a többi dinosza-
urusz társaságában. Teniszaurusz Rex.

Jaz félbeszakítja a gondolataimat. Felém nyújtja a muffinját. 
Nekem kell kiszednem az áfonyákat, mielőtt megeszi. Ez a reg-
geli szertartásunk. Mindegyik áfonyát sebészeti úton kell eltávo-
lítani, ami pontosságot és koncentrációt igényel. Beszúrni a kést, 
körbeforgatni, egyenesen az áfonya felé, anélkül, hogy hozzáérnék.  
A muffinjára koncentrálok, és megkönnyebbülten foglalkozom va-
lami mással, nem a tenisszel. De mikor átadom neki a sütit, már 
nem tehetek úgy, mintha nem úgy érezném, hogy egy teniszlabdát 
tartok a kezemben. A hátizmaim összerándulnak az előérzettől. 
Közeleg az idő.

Reggeli után Stefanie és a gyerekek elbúcsúznak, és elin-
dulnak a múzeumba, én meg csöndesen üldögélek az asztalnál, 
és körbepillantok a lakosztályon. Olyan, mint minden szállodai 
lakosztály, ahol eddig jártam, csak még olyanabb. Tiszta, ízlé-
ses, kényelmes – a Four Seasons gyönyörű, de azért csak az álta-
lam egyszerűen „nem otthonnak” nevezett dolog újabb verziója. 
Sportolókként „nem-helyeken” létezünk. Behunyom a szemem,  
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megpróbálok a ma estére gondolni, de az agyam folyton a múltba 
ugrik. Ezekben a napokban az agyam magától visszapörög. Félig 
megvan az esélye, hogy vissza akar térni a kezdethez, mivel olyan 
közel vagyok a véghez. De nem hagyhatom. Még nem. Nem en-
gedhetem meg, hogy túl sokat időzzek a múltban. Fölkelek, és kör-
bejárom az asztalt, tesztelem az egyensúlyomat. Mikor elég biz-
tonságosnak érzem, óvatosan elmegyek zuhanyozni.

A forró zuhany alatt nyögök és kiáltozom. Lassan lehajlok, 
megérintem a combizmomat, kezdek életre kelni. Ellazulnak az 
izmaim, kitágulnak a pórusaim. Meleg vér áramlik az ereimben. 
Érzem, hogy valami mozdul. Élet. Remény. Az ifjúság utolsó 
cseppje. Mégsem teszek hirtelen mozdulatokat. Nem akarok sem-
mi olyasmit tenni, ami megbolygatná a gerincemet. Hagyom to-
vább szenderegni.

A fürdőszobatükörnél állok, letörlöm, az arcomba bámulok. 
Vörös szemek, szürke borosta – egészen más arc, mint amivel kezd-
tem. De attól is nagyon különbözik, amit tavaly láttam ugyanebben 
a tükörben. Akárki is vagyok, már nem vagyok azonos azzal a fiú-
val, aki elkezdte ezt az odüsszeiát, és az az ember sem vagyok, aki 
három hónappal ezelőtt bejelentette, hogy az odüsszeia véget ér. 
Olyan vagyok, mint egy teniszütő, amelyen négyszer kicseréltem a 
gripet, és hétszer húroztam már át. Akkor lehet még ugyanannak 
az ütőnek nevezni? Valahol ezekben a szemekben még mindig lá-
tom azt a kisfiút, aki nem is akart teniszezni, a kisfiút, aki fel akarta 
adni, a kisfiút, aki igenis sokszor föladta. Látom azt az aranysző-
ke fiút, aki gyűlölte a teniszt, és azon töprengek, mit szólna eh-
hez a kopasz férfihoz, aki még mindig gyűlöli a teniszt, és mégis 
játszik. Meg lenne döbbenve? El lenne bűvölve? Büszke lenne?  
A kérdéstől fáradt, letargikus leszek, pedig még csak dél van.

Könyörgök, legyen már vége.
Még nem állok készen rá, hogy vége legyen.
Egy karrier befejezése nem sokban különbözik egy mérkő-

zés befejezésétől. A cél, hogy a végső szakasz közelébe érj, mert  
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akkor egyfajta mágneses erő kezd hatni rád. Ha elég közel vagy a 
célegyeneshez, érzed, hogy húz az az erő, és használhatod is ezt az 
erőt, hogy átsegítsen a célvonalon. De még mielőtt odaérnél – vagy 
közvetlenül akkor –, a másik pólus ugyanolyan erővel taszítani 
kezd. Megmagyarázhatatlan, misztikus, két iker erő, ellentétes két 
energia, de mindkettő létezik. Tudom, mert életem nagyobb részét 
azzal töltöttem, hogy kerestem az egyiket, miközben küzdöttem a 
másik ellen, és néha beragadtam, ott függtem, pattogtam tenisz-
labdaként a kettő között.

Ma este: emlékezetembe idéztem, hogy vasfegyelemmel kell ez-
zel a két erővel megbirkóznom, akármi is kerül az utamba. Hátfájás, 
rossz ütések, pocsék időjárás, önutálat. Ez az aggodalom egy formá-
ja, emlékeztető, de meditáció is egyben. Egy dolgot megtanultam 
huszonkilenc éves teniszpályafutásom alatt: az élet a lavóron kívül 
mindent az utadba hajít, aztán végül a lavórt is odavágja. A te dol-
god, hogy kikerüld az akadályokat. Ha hagyod, hogy megállítsanak 
vagy eltérítsenek, akkor nem végzed jól a dolgod, ami előbb-utóbb 
kudarchoz vezet. Ha pedig nem végzed el a dolgod, az megbánás-
hoz fog vezetni, ami sokkal jobban megbénít, mint egy rossz hát.

Töltök magamnak egy pohár vizet, lefekszem az ágyra, és olva-
sok. Mikor elfárad a szemem, bekapcsolom a tévét. Ma van a US 
Open második fordulója! Ez lesz Andre Agassi búcsúja? Az én arcom 
villog a képernyőn. Más arc, mint a tükörbeli. A játékos arcom. 
A tévé torzított tükrében tanulmányozom az új tükörképemet, és 
aggodalmam egy vagy két fokozattal erősödik. Ez volt a végső rek-
lám? Az utolsó alkalom, hogy a CBS reklámozza az egyik mérkő-
zésemet?

Nem menekülhetek attól az érzéstől, hogy a halálomon vagyok.
Nem véletlen, jut eszembe, hogy a tenisz az élet nyelvét hasz-

nálja. Előny, adogatás, hiba, elvétel, love1 – a tenisz alapelemei a 
mindennapi léthez kapcsolódnak, mert minden mérkőzés kicsi-
ben maga az élet. A tenisz felépítése, ahogy a darabok egymásba  
1   Love: a teniszben a semmit jelenti. Angolul így nevezik a szerelmet is.
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illeszkednek, olyan, mint az orosz matrjoska baba, ami a napja-
ink felépítését utánozza. A pontok játékok lesznek, azok játszmák, 
azok tornák, és mindez olyan szorosan összefügg, hogy bármelyik 
pont lehet a forduló. Arra emlékeztet, ahogy a másodpercek percek 
lesznek, a percek órák, és bármelyik óránk lehet a legszebb. Vagy a 
legsötétebb. A mi választásunk.

De ha a tenisz az élet, akkor ami a tenisz után következik, az az 
ismeretlen űr. A gondolattól is fázom.

Stefanie ront be az ajtón a gyerekekkel. Ráugranak az ágyra, és 
a fiam megkérdezi, hogy vagyok.

Jól, jól. Milyenek voltak a csontvázak?
Szuperek!
Stefanie szendvicset és dzsúszt ad nekik, és újra kitereli őket az 

ajtón.
Játszós délután, mondja nekem.
Nem mindenkinek.
Most szundíthatok egyet. Harminchat éves vagyok, csak úgy 

bírom végig a mérkőzést, ami éjfél utánig is elhúzódhat, hogy előt-
te alszom egyet. Most, hogy nagyjából tudom, ki vagyok, le akarom 
hunyni a szememet, hogy elrejtőzzek előle. Mire újra kinyitom, 
eltelt egy óra. Itt az idő, mondom hangosan. Nincs több bujkálás. 
Újból belépek a zuhany alá, de ez a zuhany más, mint a reggeli.  
A délutáni zuhany mindig tovább tart – többé-kevésbé huszonkét 
perc –, és nem a felébredést vagy a tisztálkodást szolgálja. A dél-
utáni zuhany alatt bátorítom és felkészítem magam.

A tenisz olyan sport, ahol az ember magában beszél. Egyetlen 
sportoló sem beszél úgy magához, mint a teniszező. A baseballjá-
tékosok, golfozók, kapusok morognak magukban, persze, de a te-
niszezők beszélnek magukhoz – és válaszolnak is. A mérkőzés he-
vében a teniszezők futóbolondnak tűnnek a nyílt színen, fecsegnek, 
káromkodnak, és lefolytatják az alteregójukkal a Lincoln-Doug-
las vitát. Miért? Mert a tenisz olyan átkozottul magányos dolog. 
Csak a bokszolók érthetik a teniszezők magányosságát – de még a  
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bokszolóknak is ott vannak a ringsegédek és a menedzserek. Még 
az ellenféllel is kialakul egyfajta bajtársiasság, ő valaki, akivel lehet 
dulakodni, akire lehet morogni. A teniszben szemtől szemben állsz 
az ellenféllel, ütéseket váltotok, de sosem érinted meg, nem be-
szélsz hozzá és máshoz sem. A szabályok tiltják, hogy a teniszező 
akár az edzőjéhez is szóljon, míg a pályán van. Néha a futóatléták-
ról mondják, hogy viszonylag magányosak, de ezen nevetnem kell. 
A futók legalább érezhetik és szagolhatják az ellenfeleiket. Centi-
méterekre vannak egymástól. A teniszben egy szigeten játszol. Az 
összes játékban, amit férfiak és nők játszanak, a tenisz áll legköze-
lebb a kényszerű elszigeteltséghez, amiből természetszerűleg kö-
vetkezik, hogy önmagával beszélget az ember, és az én esetemben 
itt kezdődik a folyamat, a délutáni zuhany alatt. Ilyenkor kezdek 
mindenfélét mondogatni magamnak, őrültségeket, újra meg újra, 
míg el nem hiszem. Például, hogy egy kvázi nyomorék igenis ver-
senyezhet a US Openen. Hogy egy harminchat éves férfi képes 
legyőzni egy olyan ellenfelet, aki most kezdi futni a csúcsformáját. 
869 mérkőzést nyertem pályafutásom során, ezzel ötödik vagyok a 
versenygyőzelmeket nyilvántartó listán, és sok meccset a délutáni 
zuhany alatt nyertem meg.

A víz zubog a fülembe – nagyon hasonlít húszezer szurkoló 
hangjához –, felidézem a számomra különleges győzelmeket. Nem 
azokat, amelyekre a szurkolók emlékeznek, hanem azokat, amik-
től még mindig felriadok éjszaka. Squillari Párizsban. Blake New 
Yorkban. Pete Ausztráliában. Aztán felidézek pár vereséget. A csa-
lódásokat újraélve megrázom a fejem. Ma este abból vizsgázom, 
amit már huszonkilenc éve tanulok, mondom magamnak. Bármi 
történik ma este, már átmentem rajta legalább egyszer. Akár fizi-
kai, akár szellemi kihívás, nem lesz újdonság.

Könyörgök, legyen vége.
Nem akarom, hogy vége legyen.
Sírva fakadok. A zuhany falának dőlök, és szabadjára eresztem 

az érzéseimet.
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Borotválkozás közben szigorú utasításokat adok magamnak: 
Egyszerre egy pontra figyelj! Dolgoztasd meg mindenért! Nem 
számít, mi történik, fel a fejjel! És az ég szerelmére, élvezd vagy 
legalább próbáld meg élvezni néhány pillanatát, még ha fáj, vagy 
veszítesz is, ha erre kerül a sor.

Az ellenfelemre, Márkosz Pagdatíszra gondolok, és azon töp-
rengek, ő vajon mit csinál ebben a pillanatban. Új ezen a turnén, 
de nem tipikus újonc. Nyolcadik a világranglistán. Nagydarab, erős 
görög srác Ciprusról, és épp egy kitűnő év közepén tart. Bejutott 
az Australian Open döntőjébe és Wimbledon elődöntőjébe. Egész 
jól ismerem. A tavalyi US Openen játszottunk egy edzőmérkő-
zést. Általában nem játszom edzőmérkőzéseket más játékosokkal 
a Grand Slamek ideje alatt, de Pagdatísz lefegyverző kedvességgel 
kért meg rá. Egy ciprusi tévé műsort készített róla, és megkérdezte, 
hogy beleegyeznék-e, hogy lefilmezzék az edzést. Persze, mond-
tam. Miért ne? 6 : 2-re nyertem az edzőmérkőzést, és utána csupa 
mosoly volt. Láttam, hogy az a típus, aki mosolyog, ha boldog, vagy 
ha ideges, és nem lehet megmondani, melyik. Emlékeztet valakire, 
de el sem tudom képzelni, kire.

Mondtam Pagdatísznak, hogy kicsit úgy játszik, ahogy én, mire 
azt felelte, hogy nem véletlen. Úgy nőtt föl, hogy a szobája falán 
lógott a képem, az én stílusomat vette alapul. Más szóval ma este 
a tükörképemmel fogok játszani. Az alapvonalról játszik majd, ko-
rán, már felszálló ágban elkapja a labdákat, és a lehetetlent keresi, 
mint én. Fej fej melletti küzdelem várható, mindketten megpró-
báljuk rákényszeríteni az akaratunkat a másikra, mindketten ke-
ressük a lehetőséget, hogy leüssünk egy-egy fonák egyenest. Nem 
valami elsöprő a szervája, az enyém sem az, ami hosszú pontokat, 
hosszú labdameneteket, sok energiát és hosszú időt jelent. Izga-
lomra, kombinációkra, látványos teniszre készülök, a sport legbru-
tálisabb formájára.

Persze a legnagyobb különbség köztem és Pagdatísz között a fi-
zikumunk. Más a testünk. Ő az én korábbi testemmel rendelkezik. 



1 9
open

Hajlékony, gyors, eleven. Fiatalkori önmagamat kell legyőznöm, 
hogy az öreg változat továbbjusson. Lehunyom a szemem, és mon-
dom magamnak: Irányítsd, amit irányítani tudsz!

Újból elmondom hangosan. Mikor kimondom, bátrabb leszek.
Elzárom a csapot, és borzongva állok. Mennyivel könnyebb, 

egyszerűbb bátornak lenni a forró víz alatt! Azért emlékeztetem 
magam, hogy a zuhany alatti bátorság nem igazi bátorság. Amit 
itt érzel, az a végén úgysem számít; amit csinálsz, az tesz bátorrá.

Stefanie és a gyerekek visszajöttek. Itt az ideje Gil-vizet ké-
szíteni.

Sokat izzadok, többet, mint a legtöbb játékos, úgyhogy a mér-
kőzés előtt jó pár órával el kell kezdenem a hidratálást. Literszámra 
döntöm le a varázselixírt, amit számomra talált föl Gil, aki az utób-
bi tizenhét évben az edzőm. Gil vize szénhidrátok, ásványi sók, 
vitaminok és még pár, Gil által szigorú titokként őrzött összetevő 
keveréke. (Két évtizede barkácsolja a receptjét.) Gil rendszerint a 
meccs előtti este kezd el mesterségesen táplálni a vizével, és egé-
szen a meccs kezdetéig abba sem hagyja. Aztán ezt kortyolgatom, 
ha a mérkőzés kifáraszt. A különböző stádiumokban különböző 
változatokat iszom, mindegyik más színű. A rózsaszínű energiát 
ad, a piros talpra állít, a barna feltöltődésre való.

A gyerekek imádnak segíteni Gil vizének elkészítésénél. Ve-
szekednek, hogy ki mérje ki a porokat, ki tartsa a tölcsért, ki töltse 
műanyag vizespalackokba. Senki más, csakis én pakolhatom be a 
palackokat a táskámba, mint ahogy a ruháimat, a törülközőmet, a 
könyveimet, a szemellenzőimet és a csuklószorítóimat is. (Az ütő-
im mindig később kerülnek bele.) Rajtam kívül senki sem érhet 
a tenisztáskámhoz, és mikor végre tele van, az ajtónál áll, mint a 
bérgyilkos felszerelése, annak jeleként, hogy már közeledik a lidér-
ces óra.

Ötkor Gil felcsönget az előcsarnokból.
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Kész vagy? – kérdezi. – Ideje bedobni magad. Beindult, Andre. 
Beindult a buli.

Manapság mindenki azt mondja, „beindult a buli”, de Gil már 
évek óta ezt hajtogatja, és senki sem mondja úgy, mint ő. Mikor 
Gil azt mondja, „beindult a buli”, érzem, hogy begyulladnak az 
indítórakétáim, az adrenalinsejtjeim gejzírek módjára buzognak. 
Úgy érzem, egy egész autót ki tudnék nyomni a fejem fölé.

Stefanie odahívja a gyerekeket az ajtóhoz, és mondja nekik, 
hogy itt az idő, apa elmegy. Mit kell mondani neki?

Jaden azt kiabálja, rúgd szét a seggét, apu!
Rúgd szét a seggét, utánozza Jaz a bátyját.
Stefanie megcsókol, és nem szól semmit, mert úgysincs mit 

mondani.

A Lincoln limuzinban Gil ül az első ülésen, kiöltözve. Fekete 
ing, fekete nyakkendő, fekete zakó. Minden versenyre úgy öltözik, 
mintha vakrandira vagy maffialeszámolásra menne. Időnként el-
lenőrzi hosszú, fekete haját a középső és az oldalsó visszapillantó 
tükörben. Én a hátsó ülésen ülök az ausztrál Darrennel, az edzőm-
mel, aki mindig Hollywood-barnára sült, és úgy mosolyog, mint 
aki most nyerte meg a Powerballt2. Pár percig nem szólal meg sen-
ki. Aztán Gil rákezd a kedvencünkre, egy régi Roy Clark-balladá-
ra, mély basszusa betölti a kocsit:

Még küszködünk, és úgy teszünk, 
mintha nem lenne túl késő.

Rám pillant, várakozón.
Én meg felelem: De nem gyújthatunk tüzet, hogyha eleredt az eső.
Felnevet. Én is nevetek. Egy pillanatra elfelejtem az ideges re-

megést a gyomromban; fura ez az idegesség. Bizonyos napokon 
2    (Powerball: amerikai szerencsejáték)
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arra késztet, hogy vécére rohanj. Van, amikor kanosnak érzed  
magad tőle. Máskor pedig nevetned kell, vagy küzdelemre sarkall. 
Amikor az aréna felé haladsz, elsőként azt kell eldönteni, milyen-
fajta remegéssel állsz szemben. Ha sikerül kibogozni, milyen típu-
sú az aznapi idegesség, azaz mit árul el testi-szellemi állapotodról, 
máris megtetted az első lépést afelé, hogy a hasznodra fordítsd. Ez 
is az ezer lecke egyike, amit Giltől tanultam.

Megkérdezem Darrent, mit gondol Pagdatíszról. Mennyire kell 
ma este agresszívan támadó játékot játszanom? A tenisz az agresszió 
mértékéről szól. Elég támadó akarsz lenni, hogy megszerezz egy 
pontot, de nem annyira, hogy feláldozd az irányítást, és feleslegesen 
kockáztass. Ezután a következő kérdéseim vannak Pagdatísszal kap-
csolatban: Hogyan próbál majd megsebezni? Ha fonák kereszttel 
indítok, néhány játékos türelmesen kivár, mások rögtön kinyilvánít-
ják erejüket egy egyenesbe leütött labdával, vagy keményen feljön-
nek a hálóhoz. Mivel az egyetlen edzőmérkőzésünkön kívül nem 
játszottam Pagdatísszal, tudni akarom, hogyan reagál egy konzerva-
tívabb játékstílusra. Beindul az egyenesre, és hagyja a fenébe a rutin 
keresztütéseket, vagy hátradől, és kivárja az alkalmas pillanatot?

Haver, azt hiszem, ha túl konzervatívan játszol a labdamenet-
ben, számíthatsz rá, hogy ez a fickó kiforog majd, és kicsinál a 
tenyeresével, mondja Darren.

Értem.
Ami a fonákját illeti, nem tud könnyedén egyenest ütni. Nem 

fogja elkapkodni. Szóval, ha azt veszed észre, hogy sorra üti le az 
egyeneseket fonákból, az határozottan azt jelenti, hogy nem teszel 
elég erőt a labdamenetekbe.

Jó a mozgása?
Igen, jó mozgása van. De nem szeret védekezni. Jobban mozog, 

ha támadó pozícióban van.
Hm.
Bekanyarodunk a stadionhoz. A rajongók körbevesznek. Adok 

pár autogramot, aztán átbújok egy kis ajtón. Egy hosszú folyosón 
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megyek végig az öltözőkig. Gil kimegy a biztonságiakkal tárgyalni. 
Azt akarja, hogy mindig pontosan tudják, mikor megyünk ki a pá-
lyára edzeni, és mikor jövünk vissza. Darren meg én ledobjuk a tás-
kánkat, és egyenesen az orvosi szobába megyünk. Lefekszem egy 
asztalra, és megkérem az első gyúrót, aki közeledik, hogy nyom-
kodja meg a hátamat. Darren kimegy, és öt perc múlva nyolc fris-
sen húrozott ütővel tér vissza. A táskám tetejére teszi őket. Tudja, 
hogy magam akarom őket elhelyezni a táskában.

A táskám megszállottja vagyok. Mindig aprólékos gonddal 
rendezem el, és nem keresek kifogást erre a szőrözésre. A táskám 
az irattárcám, a bőröndöm, a szerszámosládám, uzsonnásdobo-
zom és palettám. Szükségem van rá, hogy mindig rendben legyen.  
A táskát magam viszem a pályára, és én is hozom le: ez két olyan 
pillanat, mikor az érzékeim extra élesek, úgyhogy minden deka 
súlyt megérzek rajta. Ha valaki egy pár akrilzoknit csúsztatna a 
tenisztáskámba, megérezném. A tenisztáska olyan, mint a szíved – 
mindig tudnod kell, mi van benne.

De egyben gyakorlati kérdés is. Nyolc ütőnek kell időrendi sor-
rendben elhelyezkednie a táskámban, a legutóbb húrozott az alján 
és a legrégebben húrozott a tetején, mert minél tovább pihen egy 
ütő, annál többet veszít a húrozás feszességéből.

Az ütőhúrozóm az Óvilágból származó, régi iskola követője, 
egy Roman nevű cseh művész. Ő a legjobb, és annak is kell lennie: 
a húrozás kihatással lehet a mérkőzésre, egy mérkőzés hatással le-
het a karrieredre, egy karrier alakulása pedig számtalan életre lehet 
kihatással. Mikor előveszek egy új ütőt a táskámból, és a mérkő-
zésért adogatok vele, a húr feszessége dollárszázezreket érhet. Mi-
vel a családomért, a jótékonysági alapítványomért és az iskolámért 
játszom, minden húr egy repülőgép motorjának huzaljára hasonlít. 
Mivel annyi mindent nem tudok irányítani, ezért megrögzötten 
ragaszkodom ahhoz a néhány dologhoz, amit tudok, és az ütő fe-
szessége az egyik ilyen dolog.
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Roman annyira létfontosságú része a játékomnak, hogy ma-
gammal viszem az utakra. Hivatalosan New York-i lakos, de ha 
Wimbledonban játszom, Londonban lakik, és ha a Roland Gar-
roson, akkor párizsi. Időnként elveszettnek és magányosnak érzem 
magam valamelyik idegen városban, ilyenkor leülök Romannél, és 
figyelem, hogyan húrozza az ütőket. Nem arról van szó, hogy nem 
bízom meg benne. Épp ellenkezőleg: megnyugszom tőle. Jó dolog 
egy mesterembert nézni. Ilyenkor újra tudatosul bennem, hogy a 
tisztességes munka mindennek az alapja.

A nyers ütők egy nagy dobozban érkeznek Romanhez a gyár-
ból, összevissza. Avatatlan szem számára mindegyik egyforma; de 
Roman számára mind más és más, akár az arcok a tömegben. Elő-
re-hátra forgatja őket, összevonja a szemöldökét, aztán minden-
féle számítást végez. Végül nekilát. Azzal kezdi, hogy eltávolítja 
a gyári fogást, és fölteszi azt a gripet3, amit tizennégy éves ko-
rom óta megszoktam. A fogásom egyéni, mint az ujjlenyomatom, 
nemcsak a kezem alakjának és ujjaim hosszának, hanem emellett 
a bőrkeményedéseim méretének és a szorításom erejének az össz- 
terméke. Romannek megvan a fogásom mintája, amit az ütőkön 
alkalmaz. Aztán beborítja borjúbőrrel, amit egyre vékonyabbra és 
vékonyabbra kalapál, míg eléri a kívánt szélességet. Egy milliméter 
különbség a négyórás meccs vége felé olyan zavaró és figyelemelte-
relő lehet, mint egy cipőbe került kavics.

Mikor elkészül a fogás, Roman húrozni kezd. Megszorítja, 
meglazítja, megszorítja, beállítja olyan gondosan, mint a brácsa 
húrjait. Aztán stencilezi4 őket, és utána erőteljes hullámmozdu-
latokat ír le velük a levegőben, hogy a stencilezés megszáradjon. 
Néhány húrozó közvetlenül a meccs előtt stencilezi az ütőket, amit 
én nagy tapintatlanságnak és szakszerűtlenségnek tartok. A stencil 
rákenődik a labdára, és nincs rosszabb annál, mint olyan fickóval 
 
3   Grip: a teniszütő nyelére feltekert burkolat, ami a fogás stabilitását, tapadását bizosítja.
4    Stencilezés: amikor a húron festékkel logót ábrázolnak. Általában az ütőt gyártó cég 

emblémája látható piros vagy fekete festékkel a húrokon. 
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játszani, aki piros vagy fekete festékkel keni össze a labdákat. Sze-
retem a rendet, a tisztaságot, és ebbe a stencilfoltos labda nem fér 
bele. A rendetlenség zavaró, és a pályán minden zavaró tényező 
fordulópontot jelenthet.

Darren felbont két doboz labdát, és ebből két labdát zsebre tesz. 
Iszom egy kortyot Gil vizéből, aztán egy utolsó hűtővíz-leeresztés 
a melegítés előtt. James, a biztonsági őr vezet minket végig a fo-
lyosón. Szokás szerint a biztonsági őrök sárga mellényébe préselte 
magát, felém kacsint, mintha azt mondaná: Mi, biztonsági őrök, 
nem szurkolhatunk senkinek, de én neked szorítok.

James csaknem olyan régen szolgál a US Openen, mint én. Di-
cső győzelmek, kínos vereségek előtt és után vezetett már végig 
ezen a folyosón. A nagydarab, kedves, keményfiús, sebhelyeit büsz-
kén viselő James egy kicsit olyan, mint Gil. Mintha átvenné Gil 
szerepét arra a pár órára, amíg a pályán kikerülök Gil fennhatósága 
alól. Vannak, akikkel mindig találkozik az ember a US Openen – a 
személyzet tagjai, labdaszedők, trénerek –, az ő jelenlétük mindig 
megnyugtató. Segítenek emlékezni rá, hogy hol vagy, és ki vagy.  
James áll a lista élén. Ő az elsők egyike, akit keresni szoktam, ami-
kor belépek az Arthur Ashe Stadionba. Ahogy megpillantom, tu-
dom, hogy ismét New Yorkban vagyok, és jó kezekben leszek.

1993 óta, mikor Hamburgban egy néző berontott a pályára a 
mérkőzés alatt, és hátba döfte Szeles Mónikát, a US Open minden 
játékos széke mögé egy biztonsági őrt állít az összes szünet idejére 
és a térfélcserék alatt. James mindig úgy intézi, hogy az én székem 
mögött álljon. Végtelenül elbűvölő, mennyire nem tud pártatlan 
maradni. Egy fárasztó meccs alatt gyakran kapom rajta Jamest, 
hogy aggodalmasan szemlél. Odasúgom neki, ne aggódj, James, 
elkapom ma ezt a fickót. Ez mindig kuncogásra készteti.

Most, mikor kikísér az edzőpályákhoz, nem kuncog. Szomorú-
nak látszik. Tudja, hogy talán ez az utolsó esténk együtt. Mégse tér 
el a mérkőzés előtti rítusunktól. Azt kérdezi, amit mindig szokott:

Segíthetek vinni a táskádat?
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Nem, James, senki nem viheti a táskámat, csakis én.
Elmeséltem Jamesnek, hogy mikor hétéves voltam, láttam, 

hogy Jimmy Connors úgy cipeltette valakivel a táskáját, mintha 
legalábbis ő maga lenne Julius Caesar. Akkor megesküdtem, hogy 
mindig én fogom vinni a sajátomat.

Rendben, mosolyog James. Tudom, tudom. Emlékszem. Csak 
segíteni akartam.

Aztán megkérdezem: James, őrzöd ma a hátamat?
Én vigyázok rád, bébi. Én. Ne aggódj semmi miatt! Csak tedd 

a dolgod!
Kibukkanunk a sötét szeptemberi éjszakába, az ég lila és na-

rancsszínű, szmogos. Odamegyek a lelátóhoz, kezet rázok néhány 
szurkolóval, adok pár autogramot a bemelegítés előtt. Négy edző-
pálya van, és James tudja, hogy a tömegtől legtávolabbit akarom, 
így aztán Darrennek és nekem jut egy kis magány, mikor ütöge-
tünk, és megbeszéljük a stratégiát.

Felnyögök, mikor az első fonák egyenest ütöm Darren tenye-
resére.

Ilyet ne üss ma este, mondja. Pagdatísz kinyír, ha így játszol.
Tényleg?
Bízzál bennem, haver.
Azt mondod, jól mozog?
Igen, egész jól.
Huszonnyolc percig ütögetünk. Nem tudom, miért jegyzem 

meg ezeket a részleteket – a délutáni zuhanyozás időtartamát, a 
bemelegítés hosszát, James ingének színét. Nem akarom észreven-
ni, mégis azt teszem, és aztán örökké emlékszem rá. Az emlékeze-
tem nem olyan, mint a tenisztáskám; nincs hatalmam a tartalma 
felett. Minden bemegy, és úgy tűnik, sose jön ki semmi.

Jónak érzem a hátamat. Merevnek merev, de hál’ istennek elmúlt 
a kínzó fájdalom. Működik a kortizon. Jól érzem magam, bár per-
sze az utóbbi években már mást nevezek jónak, mint azelőtt. Még-
is jobban érzem magam, mint mikor kinyitottam a szemem ma  
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reggel, mikor a feladásra és a vereségre gondoltam. Talán képes le-
szek végigcsinálni. Persze holnap komoly következményei lesznek 
a dolognak, de nem időzhetek többet a holnapnál, mint amennyit 
a tegnapnál időztem.

Az öltözőben levetem az átizzadt ruháimat, és beugrom a zu-
hany alá. A harmadik zuhanyozásom a nap során rövid és gya-
korlati jellegű. Nincs idő felkészülésre vagy sírásra. Száraz sortot, 
pólót húzok, felteszem a lábam az orvosi szobában. Iszom még 
Gil vizéből annyit, amennyit képes vagyok benn tartani, mert hat 
harminc van, és csaknem egy óra múlva kezdődik a meccs.

Van egy tévé a masszázsasztal fölött, és próbálom megnézni a hí-
reket. Nem bírom. Lemegyek az irodákhoz, és lepillantok a US Open 
személyzetére és versenybíróságára. Sok a dolguk. Nincs idejük be-
szélgetni. Kilépek egy kis ajtón. Stefanie és a gyerekek megérkeztek. 
Egy kis játszótéren vannak az öltözők mellett. Jaden és Jaz egymást 
váltja a műanyag csúszdán. Érzem, Stefanie örül, hogy a gyerekek itt 
vannak, és elvonják a figyelmét. Ő izgatottabb, mint én. Csaknem 
ingerült. Összevonja a szemöldökét. Már el kellett volna kezdődnie! 
Gyerünk már! Imádom, hogy a feleségem odavan a küzdelemért.

Beszélek vele és a gyerekekkel pár percig, de egy szót sem hal-
lok abból, amit mondanak. Lélekben nem vagyok ott. Stefanie látja. 
Érzi. Nem nyerhet meg az ember huszonkét Grand Slamet jól fejlett 
intuíciók nélkül. Egyébként ő is így volt a meccsei előtt. Visszaküld 
az öltözőbe: Eredj! Mi itt leszünk. Tedd, amit tenned kell!

Nem a talajszintről nézi a mérkőzést. Az túl közeli neki. A leg-
felső páholyban marad a gyerekekkel, felváltva járkál föl-alá, imád-
kozik majd, és eltakarja a szemét.

Pere, az egyik első számú gyúró jön be. Tudom, melyik tálca 
az enyém: az, amelyiken két óriási habszivacs karika és két tucat 
felvágott ragasztószalag van. A hat masszázsasztal egyikén fek-
szem, és Pere odatelepszik a lábamhoz. Koszos dolog felkészíteni 
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a lábamat a küzdelemre, úgyhogy egy szemetesvödröt tesz alájuk. 
Szeretem, hogy Pere rendszerető, a bőrkeményedések Romanje. 
Először fog egy hosszú fülpucolót, és tintaszerű trutyit ken rá, 
amitől ragadós lesz a bőröm, és lila a rüsztöm. Ezt a tintát nem 
lehet lemosni. A rüsztöm úgy Reagan beiktatása óta egyfolytá-
ban tintás. Aztán Pere egy olyan anyagot permetez rá, amitől 
még jobban ragadni fog a tapasz a lábamon. Hagyja megszárad-
ni, aztán minden bőrkeményedésre egy habszivacs karikát helyez. 
Végül jönnek a rizspapírra emlékeztető ragasztószalag-darabok. 
Rögtön a bőr részeivé válnak. Mindegyik nagyujjra annyit teker, 
míg akkora lesz, mint egy gyertya. Végül a lábam alját ragasztja 
be. Tudja a nyomáspontjaimat, melyik részre érkezem, hol kell 
extra réteg párnázás.

Megköszönöm neki, fölhúzom a cipőmet, de nem kötöm be. 
Most, mikor minden kezd lelassulni, növekszik a hangerő. Percek-
kel ezelőtt a stadion csöndes volt, most a hangosnál is hangosabb. 
A lég megtelik zsongással, zsibongással: a nézők igyekeznek a he-
lyükre, sietnek leülni, mert egyetlen pillanatot sem akarnak elsza-
lasztani abból, ami következik.

Felállok, lerázom a lábamat.
Nem ülök le újból.
Megpróbálok végigkocogni a folyosón. Nem rossz. A hátam 

bírja. Minden működik.
Az öltöző másik felén észreveszem Pagdatíszt. Már átöltözött, 

és egy tükör előtt babrálja a haját. Rendezgeti, fésüli, hátrafogja. 
Hű, de sok haja van! Fölrakja a fejpántját, fehér Cochise kendő. 
Tökéletesre húzza, és egy utolsót ránt a copfján. Határozottan sok-
kal megkapóbb meccs előtti szertartás, mint a bőrkeményedések 
kipárnázása a lábujjakon. Emlékszem a pályafutásom kezdetén a 
haj-kérdésre. Egy pillanatra elönt a féltékenység. Hiányzik a ha-
jam. Aztán a kezem végigfut a csupasz fejemen, és hálával tölt el, 
hogy a számtalan dolog között, ami miatt aggódnom kell, nem 
szerepel a hajam.
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Pagdatísz elkezd nyújtani, a derekát hajlítgatja. Fél lábon áll, és 
az egyik térdét a mellkasához húzza. Nincs nyugtalanítóbb, mint 
nézni az ellenfelet piláteszezés, jógázás és tájcsizás közben, mikor 
te még térdhajlítást sem végezhetsz. Úgy manőverezik a csípőjével, 
ahogy én hétéves korom óta nem mertem.

Mégis túljátssza. Ideges. Csaknem hallom a központi idegrend-
szerét, olyan a hangja, mint a stadion zsongása. Figyelem a beszél-
getést közte meg az edzői között, ők is idegesek. Sápadt arcuk és 
testtartásuk arról árulkodik, hogy tudják, utcai bunyóba keveredtek 
ma, és nem biztosak benne, hogy ezt akarták. Mindig szeretem, 
ha az ellenfelem és csapata ideges energiát sugároz. Jó ómen, de 
egyben a tisztelet jele is.

Pagdatísz észrevesz és elmosolyodik. Eszembe jut, hogy akkor 
mosolyog, ha boldog vagy ideges, de sose lehet tudni, melyik. Me-
gint csak emlékeztet valakire, el sem tudom képzelni, kire.

Felemelem a kezem. Sok szerencsét.
Ő is fölemeli a kezét. Üdvözölnek a halálba menők – gondolom 

magamban…
Kikukkantok az alagútba még egy szóra Gillel, aki kiválasztott 

egy sarkot, ahol egyedül lehet, de mégis mindenen rajta tarthatja a 
szemét. Megölel, elmondja, hogy szeret, és büszke rám. Megkeresem  
Stefanie-t, és egy utolsó csókot adok neki. Bólogat, integet, dobol a lá-
bával. Bármit megadna, ha szoknyába bújhatna, felkaphatna egy ütőt, 
és csatlakozhatna hozzám. A harcias feleségem. Megpróbál moso-
lyogni, de csak megrándul az arca. Mindent látok az arcán, amit mon-
dani szeretne, de nem hagyja magának kimondani. Hallok minden 
szót, amit nem hajlandó kimondani: élvezd, érezd, fogadj be mindent, 
jegyezz meg minden futó részletet, mert bár lehet, hogy gyűlölöd a 
teniszt, elképzelhető, hogy már a mai este után hiányozni fog.

Ezt akarja mondani, de ehelyett megcsókol, és azt mondja, amit 
mindig szokott, mielőtt kimegyek oda, valamit, amire úgy számí-
tok, mint a levegőre, az alvásra vagy Gil vizére.

Rúgd szét a seggét!
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A US Open egyik versenybírója közeledik öltönyben, akkora 
adó-vevővel, mint az alkarom. Úgy tűnik, hogy ő a közvetítés és 
a pálya biztonsági felelőse. Mintha mindennek ő lenne a felelőse, 
beleértve a LaGuardián a gépek indulását és érkezését is. Öt perc, 
mondja.

Odafordulok valakihez: mennyi az idő?
Indulásidő, mondják.
Nem úgy értem, hanem hány óra van? Hét harminc? Hét húsz? 

Nem tudom, és hirtelen fontosnak tűnik. De nincsenek órák.
Darrennel egymáshoz fordulunk. Föl-le szalad az ádámcsutkája.
Haver, mondja, megcsináltad a házi feladatot. Készen állsz.
Bólintok.
Kitartja az öklét, hogy üssük össze. Csak egy ütés, mert így csi-

náltuk a hét elején az első fordulós győzelmem előtt. Mindketten 
babonásak vagyunk, úgyhogy akárhogyan kezdtünk egy tornán, 
úgy is fejezzük be. Bámulom Darren öklét, határozott ütést mérek 
rá, de nem merem felemelni a pillantásomat, és a szemébe nézni. 
Tudom, hogy Darrennek kezd könnybe lábadni a szeme, és azt is, 
hogy ez a látvány milyen hatással lenne rám.

Az utolsó dolgok: befűzöm a cipőmet. Betekerem a csuklómat. 
Az 1993-as sérülésem óta mindig saját magam tekerem be a csuk-
lómat. Megkötöm a cipőmet.

Könyörgök, legyen vége.
Még nem állok készen rá, hogy vége legyen.
Mr. Agassi, itt az idő.
Kész vagyok.
Három lépéssel Pagdatísz mögött megyek az alagútban. Újra 

James vezeti a menetet. Megállunk, és a jelre várunk. Körülöttünk 
egyre hangosabb a zsongás. Az alagút hideg, mint a hűtőszekrény. 
Úgy ismerem ezt az alagutat, mint a házam előszobáját, és mégis 
ma 10 fokkal hidegebbnek érzem, és egy futballpályányival hosz-
szabbnak is, mint rendesen. Oldalra pillantok. A falak mentén a 
korábbi bajnokok ismerős képei. Navratilova. Lendl. McEnroe. 
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Stefanie. Én. A képek egy méter magasak, és egyenlő távolságra 
helyezkednek el, túlságosan szabályosan. Olyanok, mint a fák egy 
külvárosi lakótelepen. Ne figyelj ilyesmikre, mondom magamnak. 
Ideje szűkíteni az agyadat, ahogy az alagút szűkíti a látószögedet.

A biztonságiak vezetője elkiáltja magát, jól van, emberek, itt az 
idő!

Elindulunk.
Gondosan ügyelek rá, hogy Pagdatísz három lépéssel előttem 

legyen, miközben a fény felé tartunk. Hirtelen még egy fény, va-
kító, éteri fénynyaláb süt az arcunkba. Egy tévékamera. A riporter 
megkérdezi Pagdatíszt, hogy érzi magát. Mond valamit, amit nem 
hallok.

Most a kamera az én arcomhoz közelít, és a riporter felteszi 
ugyanezt a kérdést.

Lehet, hogy ez az utolsó mérkőzése, mondja. Milyen érzés?
Válaszolok, fogalmam sincs, mit mondok. De ennyi év gyakor-

lat után kialakult a képességem, hogy azt mondjam, amit ő hallani 
akar, amit elvárnak tőlem. Aztán megyek tovább, de mintha a két 
lábam nem is az enyém lenne.

A hőmérséklet drámai módon emelkedik, mikor a pálya kapujá-
hoz közeledünk. Fülsüketítő a zsongás. Pagdatísz megy ki először. 
Tudja, hogy mekkora hírverést kapott a visszavonulásom. Olvasta 
az újságokat. Ma este ő játssza a gonosz szerepét. Azt hiszi, felké-
szült. Hagyom, hadd menjen, hallja, hogy a zsongás üdvrivalgásba 
csap. Hagyom, hadd higgye, hogy az ováció mindkettőnknek szól. 
Csak aztán lépek ki. Az ováció megháromszorozódik. Pagdatísz 
megfordul, és rájön, hogy az első üdvrivalgás az övé volt, de ez az 
enyém, csak az enyém, amitől kénytelen felülvizsgálni a reménye-
it, és újra kell gondolnia, miről is szól ez az egész. Anélkül, hogy 
egyetlen labdát is ütöttünk volna, alaposan megingattam az önbi-
zalmát. Szakmai trükk. A régi motoros trükkje.

A tömeg egyre hangosabb lesz, mialatt odamegyünk a széke-
inkhez. Hangosabb, mint gondoltam, hangosabb, mint amit eddig 
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valaha hallottam New Yorkban. Lesütöm a szememet, hagyom, 
hogy a zaj áthullámozzon rajtam. A nézők imádják ezt a pillana-
tot: imádják a teniszt. Kíváncsi vagyok, mit éreznének, ha tudnák a 
titkomat. A pályára meredek. Mindig ez a legabnormálisabb része 
az életemnek, a pálya most az egyetlen normális hely ebben az 
egész zűrzavarban. A pálya, ahol mindig olyan magányosnak és 
kiszolgáltatottnak éreztem magam, most az egyetlen reményem, 
hogy menedéket találjak ebben az érzelemteli pillanatban.

Átvitorlázom az első játszmán, 6 : 4-re nyerem. A labda min-
den parancsomnak engedelmeskedik. A hátam szintén. A testem 
meleg, kellemes. Kortizon és adrenalin együtt dolgozik. A második 
játszmát is 6 : 4-re nyerem. Látom a célegyenest.

A harmadik játszmában kezdek fáradni. Nem összpontosítok, 
és elvesztem az irányítást. Pagdatísz időközben megváltoztatta a 
játéktervét. Kétségbeesetten kezd játszani, és ez most erőteljesebb 
szer a számára, mint nekem a kortizon. Elkezd a jelenben élni. 
Kockáztat, és minden bejön neki. A labda most nem nekem enge-
delmeskedik, vele szövetkezik ellenem. Következetesen az útjába 
ugrik, ami önbizalommal tölti el. Látom, süt a magabiztosság a 
szeméből. A kezdeti kétségbeesése reménykedésbe fordult. Nem, 
inkább haragba. Már nem csodál engem. Gyűlöl, és én is gyűlölöm 
őt, gúnyosan mosolygunk, vicsorgunk egymásra, és megpróbáljuk 
legyűrni ezt a meccset. A közönség zabálja a haragunkat, az em-
berek minden pont után sikoltoznak, dübörögnek a lábukkal. Nem 
tapsolnak, hanem csapkodnak a kezükkel, és ez primitív, ősi hang-
zást ad az egésznek.

A harmadik játszmát ő nyeri 6 : 3-ra.
Nem tudok semmit tenni, hogy lelassítsam Pagdatísz táma-

dását. Épp ellenkezőleg, egyre rosszabb lesz. Hiszen ő huszonegy 
éves, most melegszik be jószerivel. Megtalálta a ritmusát, az okot, 
hogy miért van itt, a jogot, hogy itt legyen, amíg én már másodszor 
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fulladok ki, és fájdalmasan tudatára ébredek a testemben ketyegő 
órának. Nem akarok ötödik játszmát. Az elhalálozásom most a tét, 
én is kezdek kockáztatni. Elkapok egy jó szériát, és 4 : 0-ra vezetek 
úgy, hogy Pagdatísz két adogatását is elnyertem. Ezzel a célvonal 
megint láthatóvá, elérhetővé vált. Érzem, hogy húz a mágneses erő.

Aztán érzem, hogy a másik erő meg taszít. Pagdatísz az idén 
produkált legjobb játékába kezd. Eszébe jut, hogy ő a világranglista 
nyolcadik számú játékosa. Iszonyatos sebességgel kezdi ütni a lab-
dákat, nem is tudtam, hogy ez a stílus is szerepel a repertoárjában. 
Veszélyesen magasra állítottam a mércét, de most utolért és túl is 
haladt. Elnyeri az adogatásomat, 4 : 1. Aztán hozza a saját adoga-
tását, 4 : 2.

Most jön a mérkőzés legnagyobb játéka. Ha megnyerem ezt a 
játékot, visszaszerzem a játszmában az irányítást, és elültetem az 
agyába – és az enyémbe is –, hogy puszta szerencse, hogy elnyer-
te az egyik adogatásomat. Ha elveszítem, akkor 4 : 3, és minden 
elölről indul. Újból elkezdődik az esténk. Bár tíz menetben tönk-
revertük egymást, ha elveszítem ezt a játékot, újrakezdődik a küz-
delem. Elképesztő tempóban játszunk. Mindent belead, mindent 
kiad magából – megnyeri a játékot.

Meg fogja nyerni ezt a játszmát. Inkább meghal, minthogy el-
veszítse. Tudom, és ő is tudja, és mindenki más is tisztában van 
ezzel a stadionban. Húsz perccel ezelőtt két játékra voltam a győ-
zelemtől és a továbbjutástól. Most itt vagyok az összeomlás szélén.

7 : 5-re nyeri a játszmát.
Kezdődik az ötödik játszma. Szerválok, remegek, nem vagyok 

benne biztos, hogy a testem kitart még tíz percig, olyan sráccal 
állok szemben, aki minden ponttal fiatalabbnak és erősebbnek lát-
szik. Ne hagyd, hogy így legyen vége, mondom magamnak. Akár-
hogyan, csak ne így, ne kétjátszmás vezetést föladva. Pagdatísz is 
beszél magában, biztatja magát.

Hol ő van fölül, hol én, nagy energiájú ingaként. Hibázik. Én 
is hibázok. Mélyen helyezi a labdát. Én még mélyebbre próbálom. 
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Egyenlőnél én szerválok. Eszeveszetten küzdünk a pontért, ami 
azzal végződik, hogy ő egy fonák ejtést üt, amit én beleröpítek a 
hálóba. Sikítok magamban. Előny Pagdatísznál. Először az egész 
este folyamán én cammogok utána.

Rázd le! Irányítsd, amit irányítani tudsz, Andre!
Megnyerem a következő pontot. Újból egyenlő. Öröm.
Ajándékba adom neki a következő pontot. Fonák a hálóba. 

Előny Pagdatísznál. Kétségbeesés.
A következő pontot is ő nyeri, megnyeri a játékot, lebrékelve a 

szervámat, 1 : 0.
Odamegyünk a székünkhöz. Hallom, hogy a tömeg az első 

Agassi dicséreteket mormolja. Iszom egyet Gil vizéből, sajnálom 
magamat, túl öreg vagyok. Átpillantok Pagdatíszra, azon töpren-
gek, hogy nagyobb lett-e az arca, tökösebbnek érzi-e magát. De 
ehelyett megkéri az egyik gyúrót, hogy masszírozza a lábát. Ápo-
lási időt kér. A bal combizma meghúzódott. Meghúzódott comb-
izommal győzött le?

A tömeg a szünetet felhasználva kántálja: Gyerünk, Andre! 
Gyerünk, Andre! Hullámzani kezdenek. Táblákat tartanak a ma-
gasba.

Kösz az emlékeket, Andre!
Itt Andre van otthon.
Végre készen áll Pagdatísz. Ő szervál. Miután elvette az adoga-

tásomat, átvette a vezetést a mérkőzésen, be kellett volna gőzölnie. 
De ehelyett a szünetben, úgy tűnik, kiesett a ritmusból. Elveszem 
az adogatását. Visszavettük a bréket5.

A következő hat játékban mindketten hozzuk az adogatásun-
kat. Aztán nagy nehezen 4 : 4-nél én szerválok, és olyan játék kö-
vetkezik, ami mintha egy egész hétig tartana. Életem egyik legki-
merítőbb és legvalószerűtlenebb játéka. Morgunk, mint az állatok, 
ütünk, mint a gladiátorok, ő tenyerest, én fonákot. A stadionban 
mindenki lélegzet-visszafojtva figyel.
5    Brék (break): a teniszben így nevezik, mikor elnyered az ellenfél adogatását.
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Még a szél is megáll. A zászlók csak lógnak a rudakon.  
40 : 30-nál Pagdatísz egy gyors tenyerest üt, ami kizökkent a po-
zíciómból. Alig tudok idejében odaérni, hogy beleérjek, de végül 
átütöm a labdát a háló felett – kínomban visítva –, ő üt egy másik 
óriásit fonákra. A másik irányba rohanok – ó, a hátam! –, és éppen 
idejében elérem a labdát. De megrántottam a gerincemet. A ge-
rincoszlopom elzáródik, és a benne lévő idegek megfájdulnak. Ég 
veled, kortizon. Pagdatísz egy visszaüthetetlen labdát küld a sza-
badon hagyott oldalra, és ahogy nézem, mikor elvitorlázik az ütése, 
tudom, hogy az est további részében az erőfeszítésem legjava már 
mind mögöttem van. Akármit teszek, ettől a ponttól behatárolt 
lesz, a jövendő egészségem és járóképességem terhére tudok csak 
bármit is csinálni.

Átnézek a hálón, látom, hogy Pagdatísz észrevette a fájdalma-
mat, de ő meg biceg. Biceg? Begörcsölt. A földre esik, a lábát fogja. 
Neki nagyobb fájdalmai vannak, mint nekem. Még egy velemszü-
letett hátproblémát sem cserélnék el hirtelen lábgörcsökre. Amint 
ott vonaglik a földön, rájövök: csak talpon kell maradnom, azt a 
rohadt labdát még egy kicsit mozgásban tartani, és hagyni, hogy a 
görcs elvégezze a maga dolgát.

Innentől minden kifinomultsággal és stratégiával kapcsolatos 
gondolatnak vége. Alapok, mondom magamnak. Ha egy sérült el-
lenféllel játszol, akkor csak ösztönösségről és reakciókról lehet be-
szélni. Ez a továbbiakban nem tenisz lesz, hanem két nyers akarat 
próbája. Nem lesz ütés, csel, lábmunka. Csak kalimpálás és csap-
kodás.

Miután talpra áll, Pagdatísz sem taktikázik, beszünteti a gon-
dolkodást, amitől még veszélyesebb ellenfél lesz. Már nem látom 
előre, mit fog tenni. Megőrül a fájdalomtól, és senki nem tudja 
előre, mit tesz egy őrült: legkevésbé a teniszpályán. Egyenlőnél el-
hibázom az első adogatásomat, aztán egy kövér, zaftos második 
szervával megkínálom. Úgy százharminc kilométer per óra sebes-
ségű lehet, amibe belenyúl. Nyerő. Előny Pagdatísznál.
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A francba! Előrebillenek. A fickó mozdulni sem tud, és mégis 
szétzúzza a szervámat?

Most megint egyetlen gyönge, bizonytalan pontra vagyok attól, 
hogy 4 : 5-re lemaradjak, ami azt jelentené, hogy Pagdatísz ado-
gathatna a mérkőzésért. Lehunyom a szemem. Újból elrontom az 
első szervámat. Újabb puhatolózó második szervát ütök, csak vala-
hogy elkezdjem a labdamenetet, és ő valahogy elhibáz egy könnyű 
tenyerest. Megint egyenlő.

Ha a szellemed és a tested a teljes összeomlás szélén billeg, egy 
könnyű pont olyan érzés, mintha a kormányzótól érkezne számod-
ra kegyelem. És mégis, csaknem eltékozlom a kegyelmet. Elron-
tom az első szervát. A második adogatásomat szélesre üti ki. Újabb 
ajándék. Előny Agassinál.

Egy pontra vagyok az impozáns 5 : 4-es vezetéstől. Pagdatísz 
fintorog, lerohan. Nem hódol be. Megnyeri a pontot. A harmadik 
egyenlő.

Megígérem magamnak, ha megint megszerzem az előnyt, nem 
veszítem el.

Eddigre Pagdatísz nemcsak begörcsölt, hanem sántít is. Mi-
közben várja a szervámat, teljesen meggörnyed. Nem tudom elhin-
ni, hogy képes a pályán maradni, arról nem is szólva, hogy micsoda 
játékra kényszerít. Annyi szíve van a srácnak, mint amennyi haja. 
Együtt érzek vele, de ugyanakkor biztatom magamat, hogy ne ke-
gyelmezzek neki. Szerválok, ő visszaüti, és abbeli igyekezetemben, 
hogy az üres pályarészre üssem a labdát, nagyon szélesre sikerül. 
Kint. Megszeppenek. Tisztán érzem, hogy inamba szállt a bátor-
ság. Előny Pagdatísznál.

De nem használja ki. A következő pontnál egy tenyerest üt, ami 
több lábbal túlmegy az alapvonalon. Negyedik egyenlő.

Hosszú a labdamenet, és úgy ér véget, hogy a lábához ütök egy 
labdát, amit tenyeressel elvét. Előny Agassinál. Megint. Megfo-
gadtam, hogy nem tékozlom el ezt a lehetőséget, ha még egyszer 
előadódik, és itt van. De Pagdatísz nem hagyja, hogy megtartsam 



3 6
open

az ígéretemet. Gyorsan megnyeri a következő pontot. Ötödik 
egyenlő.

Abszurd hosszú labdamenetet játszunk. Minden labda, amit 
ő nyögve megüt, elcsíp egy darabot a vonalból. Viszont minden 
labda, amit én megütök kiáltva, valahogy elmegy a háló felett. Te-
nyeres, fonák, egy trükkös ütés, majd egy vetődéses ütés – aztán 
megüti a labdát, amely eltalálja az alapvonalat, és furán oldalra pat-
tan. Felszálló ágban elkapom, és hat méterrel Pagdatísz mögé, az 
alapvonal mögé ütöm. Előny Pagdatísznál.

Maradj az alapoknál, Andre! Futtasd meg, futtasd meg! Sérült 
ember, csak ugráltasd! Én szerválok, ő visszaüt egy rendeset, én 
egyik oldalról a másikra futtatom, míg nyüszít a fájdalomtól, és a 
hálóba üti a labdát. Hatodik egyenlő.

Miközben a második szervámra vár, Pagdatísz az ütőjére tá-
maszkodik, úgy használja, mint öregember a sétapálcát. Mikor el-
hibázom az első szervát, előresettenkedik, és a sétapálcájával reme-
kül eltalálja a szervámat, amit nem tudok már elérni, és tenyeressel 
visszaütni. Előny Pagdatísznál.

Ebben a játékban ez a negyedik bréklabdája. Én most egy 
félénk első szervát ütök, olyan ócska, olyan szerény, hogy a hét-
éves kori önmagam elszégyellné magát, Pagdatísz mégis véde-
kező ritörnt ad. Én a tenyeresére ütök. Ő a hálóba küldi. Hete-
dik egyenlő.

Aztán sikerül az első adogatásom. Beleteszi az ütőjét, de nem 
tudja átütni a hálón. Előny Agassinál.

Újból a játékért szerválok. Eszembe jut a kétszer megszegett 
ígéretem. Itt az utolsó lehetőségem. De a hátam görcsben van. Alig 
tudok fordulni, nemhogy feldobjam a labdát, és 190 kilométer per 
órás sebességgel megüssem. Persze elrontom az első szervát. A má-
sodikat oda akarom sózni, támadóan, de nem tudom. Fizikailag 
nem megy. Pörgetett adogatás a pálya háromnegyed részére, a válla 
fölé pattanjon a szerva, futtasd egyik oldalról a másikra, míg vért 
nem köp. Csak ne kettős hiba legyen.
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Könnyebb mondani, mint megtenni. Az adogatóudvar össze-
zsugorodik. Figyelem, ahogy fokozatosan csökken a mérete. Min-
denki más is látja, amit én látok? Most már csak akkora, mint egy 
játékkártya, olyan kicsi, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez 
a labda beleférne, ha odavinném és letenném. Feldobom a labdát, 
ütök egy béna szervát. Persze. Kettős hiba. Nyolcadik egyenlő.

A tömeg hitetlenkedve kiált fel.
Sikerül összehozni egy első szervát. Pagdatísz rutinszerűen 

visszaadja. A térfelének háromnegyede nyitott, a labdát hosszan a 
fonákjára ütöm, három méterre tőle. Felé ugrik, erőtlenül lendít az 
ütőjével, nem éri el. Előny Agassinál.

A játék huszonkettedik pontja közben, egy rövid labdamenet 
után Pagdatísz végre egy fonákot a hálóba üt. Játék – Agassi.

A helycsere alatt látom, hogy Pagdatísz leül. Nagy hiba. Fiatal 
ember tévedése. Soha ne ülj le, ha görcsölsz. Soha ne mondd a tes-
tednek, hogy eljött a pihenés ideje, aztán meg azt: Csak tréfáltam! 
A tested olyan, mint a szövetségi kormány. Azt mondja: Tégy, amit 
akarsz, de ha elkaplak, ne hazudj nekem! Így aztán majd nem lesz 
képes szerválni. Nem tud felkelni a székről.

Aztán kimegy, és tartja a szerváját.
Mi tartja talpon ezt az embert?
Ó. Igen. A fiatalság.
5 : mindnél egyre tempósabban játszunk. Ekkor hibázik, le akar 

ütni a pályáról. Még keményebb ütemű ellencsapást mérek rá, és 
győzök. Én vezetek, 6 : 5.

Ő szervál. 40 : 15-re elhúz. Egy pontra van attól, hogy rövidí-
tésre kerüljön sor.

Felküzdöm magam egyenlőre.
Aztán megnyerem a következő pontot, és most mérkőzéslab-

dám van.
Gyors, kegyetlen ütésváltás következik. Ő üt egy vad tenyerest, 

és abban a pillanatban, mikor a labda elhagyja az ütője húrjait, 
tudom, hogy kint van. Tudom, hogy megnyertem a mérkőzést,  
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és ugyanabban a pillanatban tudom, hogy nem lett volna energiám 
még egy ütésre.

Találkozom a hálónál Pagdatísszal, kezet fogok vele, remeg a 
keze, és lesietek a pályáról. Nem merek megállni. Muszáj moz-
gásban maradnom. Végigbotorkálok az alagúton, a táskám a bal 
vállamra vetve, de úgy érzem, mintha a jobb vállamon lenne, 
mert az egész testem kicsavarodott. Mire beérek az öltözőbe, 
nem tudok járni. Nem tudok állni. A padlóra süllyedek. A föl-
dön fekszem. Darren és Gil jön, leveszik a vállamról a táskát, 
és felemelnek az asztalra. Pagdatíszt az emberei a szomszédos 
asztalra teszik.

Darren, mi a baj velem?
Feküdj le, haver! Nyújtózz ki!
Nem tudok, nem tudok…
Hol fáj? Begörcsölt?
Nem összehúzódás. Nem kapok levegőt.
Micsoda?
Nem kapok… Darren, nem kapok… levegőt.
Darren segít valakinek jeget tenni a testemre, felemelni a karo-

mat, orvost hívni. Könyörög, hogy nyújtózzak, nyújtózzak, lazítsak.
Csak relaxálj, haver! Lazíts! A tested összerándult. Engedd el 

magad, haver, engedd el!
De nem tudom. És valójában ez a probléma, nem igaz? Nem 

tudom elengedni.

Arcok kaleidoszkópja jelenik meg fölöttem. Gil masszí-
rozza a karomat, átadja a regeneráló italt. Szeretlek, Gil. Stefanie 
homlokon csókol és mosolyog – boldog vagy ideges, nem tudom. 
Ó, igen, persze, láttam azt a mosolyt azelőtt is. A gyúró azt mondja, 
hogy az orvosok már úton vannak. Bekapcsolja a tévét az asztal 
fölött. Addig, amíg várakozunk, mondja.
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Megpróbálom nézni. Nyögést hallok a bal oldalamról. Las-
san elfordítom a fejem, és megpillantom Pagdatíszt a szomszéd 
asztalon. A csapata dolgozik rajta. Nyújtják a combizmát, be-
görcsöl a térdhajlítója. Kinyújtják a térdinát, ekkor a combizma 
görcsöl. Megpróbál elnyúlni, a lágyéka görcsöl. Összegömbö-
lyödik, és könyörög, hogy hagyják békén. Mindenki kitakaro-
dik az öltözőből. Csak ketten vagyunk. Visszafordulok a tévé 
felé.

Pillanatokkal később valami arra késztet, hogy visszaforduljak 
Pagdatíszhoz. Mosolyog rám. Boldog vagy ideges? Talán mindket-
tő. Én visszamosolygok.

A nevemet hallom a tévében. Elfordítom a fejemet. Rész-
letek a mérkőzésből. Az első két játszma, ami olyan félreveze-
tően könnyű volt. A harmadik, mikor Pagdatísz elkezd hinni.  
A negyedik, a késharc. Az ötödikben a soha véget nem érő ki-
lencedik játék. Az egyik legjobb tenisz, amit valaha játszottam. 
Az egyik legjobb, amit láttam. A kommentátor klasszikusnak 
nevezi.

A szemem sarkából kis mozgást veszek észre. Megfordulok és 
meglátom, hogy Pagdatísz kinyújtja a kezét. Az arckifejezése azt 
mondja: megcsináltuk. Kinyújtom a kezem, megfogom az övét, és 
így maradunk, fogjuk egymás kezét, míg a tévé vad csatánk pilla-
natait sugározza.

Végre hagyom, hogy a gondolatom oda szálljon, ahova akar. 
Már nem tudom megállítani. Már nem udvariasan kér, hanem 
erőszakkal röpít vissza a múltba. Mivel az agyam észreveszi és 
feljegyzi a legkisebb részletet is, mindent ragyogó, ijesztő tisz-
tasággal látok, minden akadályt, győzelmet, vetélkedést, düh-
rohamot, fizetési csekket, barátnőt, árulást, újságírót, feleséget, 
gyereket, öltözéket, rajongói levelet, dühös mérkőzést, könnyes 
mámort. Mintha egy második tévé részleteket mutatna a elmúlt 
huszonkilenc évből, mind high-def örvényléssel repülnek el.
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Az emberek gyakran kérdezik, milyen a teniszélet, és soha nem 
tudom, hogyan írjam le. De most közelebb jött az a szó. Min-
den másnál szívszorítóbb, izgalmasabb, borzasztóbb, meglepőbb 
örvény. Még gyenge centrifugális erőt is kifejt, ami ellen három 
évtizede harcolok. Most a hátamon fekszem az Arthur Ashe Sta-
dionban, egy legyőzött ellenfelem kezét fogom, és várom, hogy se-
gítsen rajtunk valaki, az egyetlen dolgot teszem, amit tudok. Nem 
harcolok vele tovább. Csak lehunyom a szemem, és nézem.
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Hétéves vagyok, magamban beszélek, mert félek, és más úgy-
sem figyel rám. Add fel, Andre, hagyd abba, mondogatom ma-
gamban! Tedd le az ütőt, és sétálj le a pályáról, most, ebben a pil-
lanatban! Menj vissza a házba, és kajálj valami jót! Játssz Ritával, 
Phillyvel vagy Tamival! Üldögélj anyával, míg kötöget vagy kira-
kós játékot játszik. Hát nem lenne szuper? Maga lenne a menny-
ország, ugye, Andre? Egyszerűen fel kéne adni. Soha többé nem 
kéne teniszezned.

De nem tehetem. Nemcsak azért, mert apám az ütőmmel ker-
getne körbe a ház körül, de legbelül valami mély, láthatatlan izom 
nem hagyja. Gyűlölöm a teniszt, tiszta szívemből gyűlölöm, és 
mégis tovább játszom, egész délelőtt, egész délután ütögetek, mert 
nincs más választásom. Akármennyire is szeretném abbahagyni, 
nem teszem. Könyörgök magamnak, hogy hagyjam a fenébe, álljak 
le, mégis játszom tovább. A vágyaim és a cselekedeteim között hú-
zódó törésvonal, ez az ellentmondás, az életem központja.

Jelen pillanatban a tenisz iránt érzett gyűlöletem központja a 
sárkány, az adogatógép, amit apám megbütykölt. A sárkány fekete, 
akár az éj, hatalmas gumikerekeken terpeszkedik, és fehér betűkkel 
ez áll az oldalán: PRINCE. Első pillantásra úgy néz ki, mint a 
countryclubok bármelyik adogatógépe szerte Amerikában, de va-
lójában a képregények lapjairól kilépett, megtestesült, eleven, léleg-
ző teremtmény. Saját agya, akarata, fekete szíve és borzasztó hang-
ja van. Valahányszor újabb labdát szív a gyomrába, vérfagyasztó 
hangokat ad ki. Miközben torkában nő a nyomás, folyamatosan 
hörög. Míg a labda lassanként a szájába emelkedik, visít. Aztán 
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egyszer csak fura hangot ad ki, mint a cukorkagép, ami lenyelte 
Augustus Gloopot a Willy Wonka és a csokigyár című filmben. Majd 
mikor a sárkány célba vesz, és 200 kilométer per órás sebességgel 
kilő felém egy labdát, a hangjától megfagy az ereimben a vér. Min-
den alkalommal összerezzenek.

Apám szándékosan készítette félelmetesre a sárkányt. Egy alu-
míniumcsővel meghosszabbította a nyakát, és egy keskeny alumí-
niumfejet aplikált rá, amely mindannyiszor hátracsapódik, mint 
egy ostor, amikor a sárkány tüzel. Egy több mint fél méter magas 
emelvényre helyezte, és a háló tövébe állította, hogy így a sárkány 
fölém tornyosuljon. Hétévesen kicsi vagyok a koromhoz képest. 
(Ráadásul még kisebbnek is látszom, mert folyton összegörnyedek, 
és a bilifrizura miatt, amivel apám kéthavonta megajándékoz.) De 
a sárkány előtt állva kifejezetten aprónak tűnök. Aprónak érzem 
magam. Tehetetlennek.

Apám akarja, hogy a sárkány fölém tornyosuljon, de nem 
csupán azért, hogy figyeljek rá és megfélemlítsen, hanem azért, 
hogy a sárkány szájából kicsapódó labda a lábamnál érjen földet, 
mintha egy repülőgépből dobták volna ki. A röppálya miatt csak-
nem lehetetlen a szokványos módon visszaütni: minden labdát 
felszálló ágban kell megütnöm, különben a fejem fölé pattan. De 
apámnak még ez sem elég. Üsd meg korábban, ordítja. Üsd meg 
korábban!

Apám mindent kétszer üvölt, néha háromszor, máskor meg tíz-
szer. Erősebben, mondja, erősebben. De mi haszna? Nem számít, 
milyen erősen ütöm meg a labdát, nem számít, milyen korán, a lab-
da úgyis visszajön. Minden labda, amit átütök a hálón, csatlakozik 
a pályát már elborító ezrekhez. Nem százakhoz. Ezrekhez. Folya-
matos hullámokban gurulnak felém. Nincs helyem megfordulni, 
lépni, forogni. Megmozdulni sem tudok anélkül, hogy rá ne lépnék 
egy labdára – de nem léphetek rájuk, mert az apám nem bírná elvi-
selni a dolgot. Ha mégis rálépnék apám egyik teniszlabdájára, úgy 
ordítana, mintha a szemgolyójára tapostam volna.
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A sárkány által kilőtt minden harmadik labda eltalál egyet a 
földön lévők közül, amitől élesen elpattan. Az utolsó pillanat-
ban mellé helyezkedek, korán, felszálló ágban elkapom a lab-
dát, és ügyesen átütöm a hálón. Tudom, hogy nem hétköznapi 
reflexeim vannak. Tudom, hogy a világon csak kevés gyerek 
látná meg ezt a labdát, és még kevesebben vannak, akik képe-
sek lennének át is ütni. De nem vagyok büszke a reflexeimre, 
és nem is kapok érte elismerést. Ezt várják el tőlem. Minden 
sikeres ütés a lehető legtermészetesebb dolog, minden hiba ka-
tasztrófa.

Apám azt mondja, ha naponta 2500 labdát ütök el, akkor ez 
minden héten 17 500, ami az év végére csaknem egymillió labdát 
jelent. Hisz a matematikában. A számok nem hazudnak, mondo-
gatja. Az a gyerek, aki egymillió labdát üt el egy évben, legyőzhe-
tetlen lesz.

Üsd meg korábban, ordítja az apám. Közvetlenül a fülembe 
üvölt. A szentségit, André, üsd korábban! Nem elég, hogy mindet 
át kell ütnöm, amit a sárkány kilő rám, azt is akarja, hogy erő-
sebben és gyorsabban üssem, mint ahogy kapom őket. Azt akarja, 
hogy győzzem le a sárkányt. Pánikba esem a gondolattól. Nem 
győzheted le a sárkányt, mondom magamban. Hogy lehet legyőzni 
azt, ami soha nem áll meg? Arra a következtetésre jutok, hogy a 
sárkány nagyon hasonlít apámra. Csak az a különbség, hogy apám 
még rosszabb. A sárkány legalább előttem tornyosul, ahol látha-
tom. Apám mögöttem áll. Ritkán látom, csak hallom, ahogyan éj-
jel-nappal a fülembe ordít.

Több pörgetést! Üss erősebben! Üss erősebben! Ne a hálóba!  
A francba, Andre! Sose a hálóba!

Semmi nem bőszíti fel apámat annyira, mint mikor a hálóba 
ütöm a labdát. Nem szereti, ha szélesre kiütöm, kiabál, ha túl hosz-
szúra sikerül, de ha a labdát belebénázom a hálóba, szabályosan 
tajtékzik. A hiba az egy dolog, a háló egészen más. A háló a legna-
gyobb ellenséged, ismétli apám újra meg újra.
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Apám a szokásosnál tizenöt centivel magasabbra emelte az el-
lenséget, hogy még nehezebb legyen felette átütni. Ha apám ma-
gas hálója felett át tudom ütni a labdát, úgy számítja, hogy egy 
napon majd Wimbledonban sem okoz gondot. Azzal nem törődik, 
hogy nem akarok Wimbledonban játszani. Hogy én mit akarok, az 
nem lényeges. Néha apámmal megnézem a tévében Wimbledont. 
Mindketten Björn Borgnak szurkolunk, mert ő a legjobb, soha 
nem áll meg. Ő hasonlít legjobban a sárkányhoz – de én nem aka-
rok Borg lenni. Csodálom a tehetségét, energiáját, stílusát, ahogy 
bele tud merülni a játékba, de ha ki is fejlődnek bennem ezek a 
tulajdonságok, inkább másutt kamatoztatom őket, nem Wimble-
donban. Valami olyan területen, amit én választok magamnak.

Üsd erősebben, ordítja apám. Üsd erősebben! Most fonákkal. Fo-
nákkal.

Úgy érzem, leszakad a karom. Meg szeretném kérdezni, med-
dig tart még, papa? De nem merem. Teszem, amit mondanak. 
Olyan erősen ütök, ahogy csak bírok, aztán még egy kicsit erőseb-
ben. Egyik ütésnél meglepően erőset ütök és tisztán. Bár gyűlölöm 
a teniszt, azt az érzést szeretem, amikor halálos pontossággal ütöm 
meg a labdát. Ez az egyetlen megnyugvás. Ha valamit tökéletesen 
csinálok, a másodperc töredékéig józanság és nyugalom száll meg.

A sárkány válasza a tökéletességre, hogy még gyorsabban lövi a 
következő labdát.

Rövid nyitás, mondja apám. Röviden hátra – ez az. Szinte sö-
pörd a labdát, söpörd a labdát!

Apám az ebédlőasztalnál néha bemutatót tart. Ejtsd az ütő-
det a labda alá, mondja, és söpörj, söpörj! Olyan mozdulatot tesz, 
mint egy festő, amikor finoman megmozdítja az ecsetet. Talán ez 
az egyetlen eset, amikor azt láttam, hogy apám valamit finoman 
csinál.

Dolgozz a röptéden, ordítja – vagy legalábbis ezt próbálja mon-
dani. Örmény létére Iránban született, és öt nyelven beszél, ám 
egyiket sem jól, angolul is erős az akcentusa. Összekeveri az R-t és 
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az L-t, úgyhogy a mondat kicsit így hangzik: Dolgozz a löptéden! 
Az összes utasítása közül ez a kedvence. Még álmomban is hallom, 
ahogy kiabálja. Dolgozz a löptéden, dolgozz a löptéden!

Annyit dolgoztam a löptémen, hogy már nem is látom a pályát. 
A sárga labdák alatt egyetlen foltnyi zöld cement sem látszik. Úgy 
sasszézom oldalra, akár egy csoszogó öregember. Végül aztán apám 
is kénytelen elismerni, hogy túl sok a labda, ami nem vezet jóra. 
Ha nem tudok mozogni, nem tudom teljesíteni a napi 2500-as 
kvótámat. Bekapcsolja az eső után, a pálya szárítására szolgáló ha-
talmas ventilátort. Persze, ahol lakunk, ott soha nem esik – Las 
Vegas, Nevada –, így apám a teniszlabdák összeszedésére használja 
a szárítót. Ugyanúgy, ahogy az adogatógépet, apám a szabványos 
ventilátort is démoni teremtménnyé alakította. Ez az egyik legko-
rábbi emlékem: ötéves vagyok, kivesznek az óvodából, és megyek 
apámmal a hegesztőműhelybe, és nézem, hogyan építi ezt az őrült 
fűnyírószerű gépet, amely egyszerre több száz teniszlabdát képes 
megmozdítani.

Most nézem, hogyan tolja a szárítót, figyelem, ahogy a tenisz-
labdák menekülnek előle. Együtt érzek a labdákkal. Ha a sárkány 
és a ventilátor élő teremtmények, akkor talán a labdák is azok. Ta-
lán azt teszik, amit én is tennék, ha képes lennék rá: menekülnek 
apám elől. Miután az összes labdát egy sarokba fújta, apám fogja a 
hólapátot, és fém szemetesedényekbe lapátolja a labdákat: ezek a 
moslékos vödrök, ezekkel eteti a sárkányt.

Megfordul, és látja, hogy figyelem. Mi a fenét bámulsz? Üss 
tovább! Üss tovább!

Fáj a vállam. Képtelen vagyok még egy labdát elütni.
Elütök még hármat.
Egyetlen perccel sem bírom tovább.
Még tíz percig folytatom.
Eszembe jut valami. Véletlenül szándékosan átütöm a kerítés 

felett a labdát. Sikerül az ütő fakeretével eltalálnom, úgy hangzik, 
mintha félreütöttem volna. Ezt akkor csinálom, ha pihenésre van 
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szükségem, és átfut az agyamon, hogy már bizonyára elég jó lehe-
tek, ha képes vagyok szándékosan rosszul elütni egy labdát.

Apám hallja, hogy a labda fát ért, és felpillant. Észreveszi, hogy 
a labda kirepül a pályáról. Káromkodik. De hallotta, hogy a keret-
ről pattant el, úgyhogy tudja, véletlen volt. De legalább nem a háló-
ba ütöttem. Kisiet az udvarról a sivatagba. Van négy és fél percem, 
hogy összeszedjem magam, és lustán figyeljem, hogyan köröznek 
a fejem fölött a héják.

Apám szeret a puskájával lövöldözni a héjákra. A házunkat 
beterítik az áldozatai, a döglött madarak olyan vastagon fedik a 
háztetőt, mint a teniszlabdák az udvart. Apám azt mondja, nem 
szereti a héjákat, mert egerekre és más védtelen sivatagi állatok-
ra vadásznak. Nem tudja elviselni, ha az erősebb áldozatul ejti a 
gyengét. (Ez akkor is igaz, mikor horgászni megy: valahányszor 
fog valamit, megcsókolja a pikkelyes fejét és visszadobja.) Ám 
velem kapcsolatban nincsenek aggályai, nem okoz neki problé-
mát, mikor a levegő után kapkodok a horga végén. Nem látja 
az ellentmondást. Nem foglalkozik az ellentmondásokkal. Nem 
érzi, hogy én vagyok a legvédtelenebb teremtés ebben az egész 
istenverte sivatagban. Azon töprengek, hogyha tudná, vajon más-
képpen csinálná?

Most visszasiet az udvarra, a szemetesedénybe dobja a labdát, 
és észreveszi, hogy a héjákat nézem. Rám mereszti a szemét. Mi 
a faszt művelsz? Hagyd abba a gondolkodást! A francba, ne gon-
dolkozz!

A háló a legnagyobb ellenség, de a gondolkodás főbenjáró 
bűn. Apám szerint az elmélkedés minden rossz forrása, mert a 
gondolkodás pont ellentétes a cselekvéssel. Ha az apám gondol-
kodáson, álmodozáson kap a teniszpályán, úgy reagál, mintha a 
pénztárcájából loptam volna. Gyakran elgondolkodom azon, ho-
gyan lehet abbahagyni a gondolkodást. Azon töprengek, vajon 
azért ordít rám az apám, hogy hagyjam abba a gondolkodást, 
mert tudja, hogy természetemnél fogva töprengő alkat vagyok? 
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Vagy pont az ordítozásával tett elgondolkodó személyiséggé? 
Esetleg a tenisz világán kívül eső dolgokról való gondolkodás az 
ellenszegülésem eszköze?

Szeretem így gondolni.

A házunk valójában nagyméretű kunyhó, az 1970-es évek-
ben építették, fehérre vakolt épület, hámló sötét kerettel a széle-
ken. Az ablakokon rácsok vannak. A döglött héjákkal borított tető 
fazsindelyes, sokuk laza vagy hiányzik. Az ajtón tehénkolomp szól, 
valahányszor valaki ki- vagy bemegy rajta, mint a bokszmérkőzést 
nyitó csengő.

Apám ragyogó fűzöldre festette a ház körüli magas betonfalat. 
Miért? Mert a zöld a teniszpálya színe. Azonkívül apám szereti, 
ha így irányíthat valakit a házhoz: fordulj balra, menj egy fél ház-
tömbnyit, aztán keresd az élénkzöld falat!

Nem mintha valaha is lennének látogatóink.
A ház körül mindenütt sivatag van, és azon túl még több siva-

tag, ami számomra a halál szó egyik szinonimája. Tüskebokorral, 
ördögszekérrel tarkított, csörgőkígyókkal teli sivatag terül el a há-
zunk körül, létének, úgy tűnik, nincs más értelme, csupán annyi, 
hogy az emberek lerakhatják mindazt, amire már nincs szükségük. 
Matracokat, autógumikat, más embereket. Vegas – a kaszinók, ho-
telek, a Strip – csillogó illúzióként ragyog a távolban. Apám na-
ponta ingázik az illúzióvilágba. Az egyik kaszinóban dolgozik, de 
nem hajlandó közelebb költözni. Azért költöztünk ki ide a semmi 
közepébe, az isten háta mögé, mert apám csak itt tudott olyan há-
zat venni, aminek akkora a kertje, hogy elég nagy álmai teniszpá-
lyájához.

Egy másik korai emlék: Vegas körül autózunk apával meg az 
ingatlanügynökkel. Mulatságos lenne, ha nem lenne rémítő. Apám 
minden egyes háznál kipattan, és megindul a bejárat felé, még mi-
előtt az ingatlanközvetítő kocsija megáll. Az ügynök szorosan a 
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nyomában lohol. A helyi iskoláról, a bűnözés mértékéről, kamatlá-
bakról szövegel, de apám nem figyel. Egyenesen előremegy, átvihar-
zik a házon, a nappalin, a konyhán a hátsó udvarba, ahol előkapja a 
mérőszalagját, és lemér harminchat lábszor hetvennyolc lábat, egy 
teniszpálya méretét. Időről időre felkiált: Nem jó! Gyerünk! Nyo-
más! Apám megfordul, végigmasírozik a konyhán, át a nappalin, vé-
gig a bejárón, az ingatlanügynök igyekszik vele lépést tartani.

Láttunk egy olyan házat, amire Tami, a nővérem nagyon vá-
gyott. Könyörgött apának, hogy vegye meg, mert T alakú volt, és a 
T Tamit jelent. Apám majdnem megvette, talán mert a T teniszt 
is jelenthet. Nekem tetszett a ház. Anyának is. A hátsó udvar min-
denesetre pár centivel rövidebb volt.

Nem jó, nem fér el! Gyerünk!
Végül megláttuk ezt a házat, a hátsó udvar akkora, hogy apának 

meg sem kellett mérnie. Csak megállt az udvar közepén, lassan 
megfordult, ámulva, vigyorogva, látta a jövőt.

Meg van véve, mondta csöndesen.
Még be sem vittük az utolsó papírdobozokat, apám már el-

kezdte építeni álmai pályáját. Még mindig nem tudom, hogyan 
csinálta. Sose dolgozott építkezésen. Semmit se tudott a betonról, 
aszfaltról, vízelvezetésről. Nem olvasott könyveket, nem konzultált 
szakértőkkel. A fejében élt egy kép, és megvalósította. Mint annyi 
dologgal, egyszerűen akarta, hogy a pálya megépüljön. Azt hiszem, 
velem is valami hasonlót művelt.

Persze segítségre szüksége volt. Betont önteni komoly munka. 
Minden reggel elvitt a kocsival Sambóhoz a Stripre ebédelni, ahol 
toboroztunk pár veteránt a parkoló körül lógó bandából. A ked-
vencem Rudy volt. A marcona, hordó mellkasú Rudy mindig kis 
félmosollyal nézett rám, mintha értené, hogy fogalmam sincs, ki 
vagyok, és hol is vagyok. Rudy és csapata eljött velünk a házhoz, 
ott apám előadta, mit és hogyan kell csinálni. Három óra múlva 
apámmal elmentünk a McDonald’shoz, és vettünk pár hatalmas 
zacskó Big Macet meg sült krumplit. Mikor visszatértünk, apám 
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megengedte, hogy meghúzzam a tehénkolompot, ami ebédelni 
hívta az embereket. Imádtam Rudynak kaját hozni. Imádtam néz-
ni, mikor úgy falt, mint a farkas. Imádtam, hogy a kemény munka 
eredménye édes jutalom – kivéve, ha a kemény munka a teniszlab-
dák ütögetését jelentette.

Rudy és a Big Macek napjai homályba vesztek. Apámnak egy-
szer csak elkészült a teniszpályája, ami számomra azt jelentette, 
hogy vár a börtönöm. A börtönmunkásokat segítettem táplálni, 
akik a cellámat építették. Segítettem kimérni és felfesteni a rabsá-
gomat jelentő fehér vonalakat. Miért tettem? Nem volt más válasz-
tásom. Ebből az okból teszek mindent.

Soha senki nem kérdezte, hogy akarok-e teniszezni, azt meg 
végképp nem, hogy akarom-e, hogy az életem legyen. Anyám sze-
rint született prédikátor vagyok. Egyébként ő mondta, hogy apám 
még a születésem előtt döntött úgy, hogy hivatásos teniszjátékos 
leszek. Egyéves koromban, meséli anyám, bebizonyosodott, hogy 
apámnak volt igaza. Mikor a pingpongmeccset néztem, csak a sze-
memet mozgattam, a fejemet soha. Apám szólt anyámnak.

Nézd meg, mondta neki, látod, ahogy csak a szemét mozgatja? 
Született tehetség. Anyám azt is mesélte, hogy még a bölcsőben 
feküdtem, mikor apám teniszlabdákból álló mozgókát akasztott 
a fejem fölé, és bátorított, hogy csapkodjam, ragasztószalaggal a 
kezemre erősített pingpongütővel. Hároméves koromban adott 
nekem egy lefűrészelt nyelű teniszütőt, és mondta, hogy üssek vele, 
amit csak akarok. A sótartókra specializáltam magam. Szerettem 
az üvegablakokon keresztül szerválni velük. Egyszer a kutyának 
ütöttem ászt6. Apám ezek miatt soha sem gurult dühbe. Rengeteg 
dolog miatt kapott dührohamot, de azért soha, ha valamit kemé-
nyen megütöttem egy teniszütővel.

Négyévesen a városon átutazó nagyságokkal kellett játszanom. 
Jimmy Connorsszal kezdődött. Apám mondta, hogy Connors az 
egyik legjobb, aki valaha játszott. Engem inkább az nyűgözött le, 
6    Ász: a teniszben az a nyertes adogatás, amihez az ellenfél nem tud hozzáérni.
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hogy Connorsnak ugyanolyan bilifrizurája volt, mint nekem. Mi-
kor befejeztük az ütögetést, Connors mondta apámnak, hogy biz-
tosan nagyon jó leszek.

Ezt már tudom, mondta apám ingerülten. Csak nagyon jó?  
Ő világelső lesz.

Nem Connors megerősítésére várt. Olyasvalakire, akivel játsz-
hatnék.

Valahányszor Connors Vegasba jött, apám húrozta az ütőit. 
Apám a húrozás mestere. (Ki más tudna az én öregemnél jobban 
feszültséget kelteni és azt fenntartani?) Mindig ugyanaz a menet-
rend. Reggel Connors átad apámnak egy doboz ütőt, és nyolc órá-
val később apám meg én találkozunk Connorsszal egy étteremben 
a Stripen. Apám beküld egy halom újrahúrozott teniszütőt szo-
rongatva. Én megkérdezem az üzletvezetőt, meg tudja-e mutat-
ni Connors asztalát. Az üzletvezető a távoli sarokba irányít, ahol 
Connors ül a kíséretével. Connors van a középpontban, háttal a 
falnak. Én felé nyújtom az ütőket óvatosan, de egy szót sem szó-
lok. Az asztalnál megszakad a beszélgetés, és mindenki lenéz rám. 
Connors kikapja a kezemből az ütőket, és leteszi egy székre. Egy 
pillanatra fontosnak érzem magam, mintha én vinném a frissen 
köszörült kardokat a „három testőr” egyikének. Aztán Connors 
összeborzolja a hajamat, valami gúnyos megjegyzést tesz rám vagy 
az apámra, és az asztalnál mindenki felröhög.

Minél jobban megy a tenisz, annál pocsékabbul megy az iskola, 
ami rosszul érint. Szeretem a könyveket, de úgy érzem, alulmarad-
tam velük szemben. Szeretem a tanáraimat, de nem sokat értek ab-
ból, amit mondanak. Mintha nem tanulnám vagy jegyezném meg 
a tényeket úgy, ahogy a többi gyerek. Pedig valóságos acélcsap-
da a memóriám, azonban képtelen vagyok koncentrálni. Nekem 
kétszer, háromszor is el kell magyarázni a dolgokat. (Talán ezért 
ordít el apám mindent kétszer?) Azt is tudom, hogy apám minden 
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percért neheztel, amit az iskolában töltök: ez a pályán töltött idő 
kárára megy. Az, hogy nem szeretem az iskolát, ezért rossz ered-
ményeket érek el, annyit tesz, hogy hűséges vagyok a papához.

Néha, mikor a testvéreimmel együtt iskolába visz, elmoso-
lyodik, és ezt mondja: Kössünk üzletet, srácok! Mi lenne, ha suli 
helyett a Cambridge Racquet Clubba mennénk? Egész délelőtt 
üthetitek a labdát. Hogy hangzik?

Tudjuk, mit akar hallani, úgyhogy azt feleljük: hurrá!
De ne mondjátok meg anyátoknak, figyelmeztet apa.
A Cambridge Racquet Club hosszú, alacsony tetejű lepratelep a 

Striptől keletre, tíz keménypályával és nyomorszaggal – por, izzad-
ság, kenőcs és egyfajta savanyú szag lengi be, mintha valaminek már 
lejárt volna a szavatossága, amit soha nem tudtam beazonosítani. 
Apám a Cambridge-et a házunk meghosszabbításaként használja. 
A tulajdonossal, Mr. Fonggal álldogál, miközben felügyelnek, hogy 
biztosan játsszunk, és ne beszélgetéssel meg nevetgéléssel üssük el 
az időt. Végül apám egy gyorsat füttyentett – ezt a hangot bárhol 
megismerem. Az ujjait a szájába teszi, és erősen fúj egyet. Ez azt 
jelenti, hogy játék, játszma, mérkőzés, vagyis hagyjuk abba az ütö-
getést, és irány a kocsi. Azonnal.

A testvéreim mindig előbb hagyják abba, mint én. Rita, a leg-
idősebb, Philly a bátyám és Tami: valamennyien jól teniszeznek. 
Olyanok vagyunk, mint a teniszsport von Trapp családja. De én, 
a legfiatalabb, a bébi, én vagyok a legjobb. Apám ezt mondja, a 
testvéreim és Mr. Fong is. Andre a kiválasztott. Apám ezért szen-
teli nekem figyelme jó részét. Én vagyok az Agassi klán utolsó, 
legnagyobb reménysége. Néha szeretem ezt a megkülönböztetett 
figyelmet az apám részéről, néha viszont legszívesebben láthatat-
lanná válnék, mert az apám rémisztő tud lenni. Apám mindenféle 
dolgot művel.

Például a mutató- és a hüvelykujjával gyakran felnyúl az orrá-
ba, és kitép egy csomó vastag, fekete szőrszálat az orrából. Ő így 
ápolja magát. Ugyanilyen szellemben borotválkozik, mindenféle  
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borotvaszappan vagy krém nélkül. Egy eldobható pengét húz le-
föl a száraz arcán és állán, lenyúzva a bőrét, aztán hagyja, hogy a vér 
csorogjon az arcán, míg meg nem szárad.

Mikor feszült vagy nyugtalan, gyakran bámul a semmibe, és 
mormolja: szeretlek, Margaret. Egyszer megkérdeztem anyát, kihez 
beszél ilyenkor a papa? Ki ez a Margaret?

Anyám elmesélte, hogy mikor az apám annyi idős volt, mint én, 
egy tavon korcsolyázott, és beszakadt alatta a jég. Beleesett a lékbe 
és fuldoklott – hosszú időre leállt a légzése. Egy Margaret nevű 
nő húzta ki a vízből és élesztette újjá. Soha nem látta azelőtt, sem 
azután. De lelki szemeivel gyakran látja, beszél hozzá, és nagyon 
behízelgő hangon hálálkodik neki. Azt mondja, hogy van, amikor 
valósággal megrohanja a Margarettel kapcsolatos látomás. Nem 
tudja, hogy ez mért történik, és utána csak halványan emlékszik rá.

Erőszakos természetű lévén, apám örökké harcra készül. Állan-
dóan árnyékbokszol. Egy baltanyelet tart a kocsijában. Ha elhagyja 
a házat, egy marék sót és borsot tesz a zsebébe utcai verekedés 
esetére, hátha el kell vakítani valakit. Persze a legelkeseredettebb 
küzdelmeket magával vívja. Krónikus nyakmerevségben szenved, 
és folyamatosan dühös hajlítgatással, fejrángatással lazítja a nyak-
csigolyáit. Ha ez nem működik, kutya módjára megrázza magát, 
jobbra-balra csapkodja a fejét, míg a nyaka kukoricapattogtatáshoz 
hasonló hangokat nem ad. Ha még ez sem segít, a házon kívül 
lógó nehéz bokszzsákjához megy. Apám feláll egy székre, leveszi 
a bokszzsákot, és a nyakát teszi a zsákot tartó hámba. Aztán el-
rúgja a széket, és az egyik lábával kilép a levegőbe. A hám hirtelen 
megállítja a lendületét. Mikor először láttam, éppen átmentem az 
egyik szobán. Felnéztem, és láttam, ahogy az apám éppen elrúgta a 
széket, a nyakánál fogva lógott, a cipője egy méterrel a föld fölött. 
Biztosra vettem, hogy megölte magát. Kétségbeesetten szaladtam 
hozzá.

Mikor látta döbbent arckifejezésemet, rám mordult: mi a fasz 
ütött beléd?
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A legtöbb csatáját azért mások ellen vívja, és ezek jellemző mó-
don minden figyelmeztető jel nélkül kezdődnek, a legváratlanabb 
időpontokban. Álmában például bokszol, és időnként behúz egyet 
a szendergő anyámnak. A kocsiban is. Apám kevés dolgot élvez 
jobban, mint ha zöld dízel Oldsmobilját vezetheti, és együtt éne-
kelhet a magnóról szóló Laura Branigannel. De amikor egy má-
sik vezető elhúz mellette, vagy bevág elé, vagy kifogásolja, hogy az 
apám vágott be elé, azonnal robban.

Egyik nap kocsival megyünk apámmal Cambridge-be, és üvöl-
tőversenyt rendez egy másik sofőrrel. Apám megállítja a kocsiját, 
és kiparancsolja a másik embert is a sajátjából. Mivel apám a bal-
tanyelet lengeti, a másik nem hajlandó kiszállni. Apám a férfi ko-
csijának első és hátsó lámpájába vágja a baltanyelet, mindenfelé 
repülnek az üvegdarabkák.

Egy másik alkalommal apám átnyúl felettem, és a pisztolyát 
ráfogja egy másik sofőrre. Az orrommal egy vonalban tartja a pisz-
tolyt. Én egyenesen előre meredek. Nem mozdulok. Nem tudom, 
mi rosszat tett a másik sofőr, csak annyit, hogy felért egy hálóba 
ütéssel. Érzem, hogy az apám ujja megfeszül a ravaszon. Aztán 
hallom, hogy a másik sofőr gázt ad, majd olyan hangot hallok, amit 
egyébként ritkán – apám nevetését. Harsányan nevet. Erre a pilla-
natra emlékezni fogok, mondom magamban – az apám nevetésére, 
ahogy az orrom előtt tartotta a pisztolyt –, még ha száz évig élek is.

Mikor visszateszi a fegyvert a kesztyűtartóba, és gázt ad, apám 
hozzám fordul. Ne mondd meg anyádnak, mondja.

Nem tudom elképzelni, miért mondta. Mit tenne anyám, ha 
elmondanánk? Ő az, aki soha, semmiért sem emeli fel a hangját, 
hogy tiltakozzon. Vajon apám azt gondolja, hogy minden dolog az 
első alkalommal kezdődik?

Egy Vegasban ritka, esős napon apa visz kocsival, hogy felve-
gyük anyát a munkahelyénél. Én állok az ülésemen, hülyéskedem 
és énekelek. Apám balra lehúzódik, hogy bekanyarodjon. Egy te-
herautós rádudál apámra. Nyilván elfelejtett indexelni. Apám beint 
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a teherautósnak. Olyan gyorsan lendül föl a keze, hogy majdnem 
képen csap. A teherautós kiabál valamit. Apám káromkodik, mint 
a vízfolyás. A teherautós megáll, kinyitja az ajtót. Apám is megáll 
és kipattan.

Én a hátsó ülésre kuporodom, és onnan kémlelek ki az ablakon. 
Az eső is rákezd. Apám közelebb lép a teherautóshoz. A teherau-
tós megereszt egy ütést. Apám elhajol, a feje tetejével eltéríti az 
ütést, aztán leszór egy villámgyors kombinációt, amit egy felütéssel 
zár. A teherautós a földön fekszik. Meghalt – szinte biztos vagyok 
benne. Ha nem is halt meg, nemsokára akkor is halott lesz, mert az 
út közepén fekszik, és valaki még áthajt rajta. Apám visszaszáll a 
kocsiba, és elfüstölünk. A hátsó ülésen maradok, és a hátsó ablakon 
keresztül nézem a teherautóst, ahogy az eső záporozik eszméletlen 
arcára. Elfordulok, hogy megnézzem apámat, motyog, különböző 
kombinációkkal bombázza a kormányt. Mielőtt felvesszük a ma-
mát, a két kezére pillant, próbálgatja az öklét, hogy biztosan nem 
törtek-e el az ujjízületei. Aztán a hátsó ülés felé fordul, egyenesen 
a szemembe néz – olyan érzés, mintha Margaretet látná. Valahogy 
kedvesen azt mondja: ne mondd el anyádnak!

Ilyen pillanatok és még sok más jut eszembe, valahányszor arra 
gondolok, megmondom apámnak, hogy nem akarok teniszezni. 
Amellett, hogy szeretem apámat, szeretnék a kedvére tenni, és fel-
bosszantani sem akarom. Nem merem. Rossz dolgok történnek, 
mikor apám dühös. Ha azt mondja, hogy teniszezni fogok, ha azt 
mondja, hogy a világ első számú versenyzője leszek, ez a sorsom, 
csak annyit tehetek, hogy bólintok és engedelmeskedem. Jimmy 
Connorsnak vagy bárki másnak is azt tanácsolnám, hogy ugyanezt 
tegye.

A világelsőséghez vezető út a Hoover-gáton halad keresztül. 
Csaknem nyolcéves vagyok, mikor az apám azt mondja, hogy ideje 
elmozdulni a hátsó udvarról, a sárkánytól meg a Cambridge-beli 
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ütögetésektől, és valódi tornákra járni, igazi eleven kisfiúkkal ját-
szani Nevadában, Arizonában és Kaliforniában. Hétvégenként az 
egész család bezsúfolódik a kocsiba, és vagy a US 95-ösön megyünk 
északra Reno felé, vagy délre Hendersonon át a Hoover-gát fölött, 
a sivatagon keresztül Phoenixbe, Scottsdale-be vagy Tucsonba.  
A teniszpálya mellett apám kocsijában utálok lenni a legjobban. 
De minden eldőlt. Arra vagyok ítélve, hogy a gyermekkoromat e 
két börtön között töltsem.

Az első hét versenyemet megnyerem a tíz éven aluliak kate-
góriájában. Apámnak semmi reakciója nincs. Egyszerűen azt tet-
tem, amit elvárt tőlem. Mikor visszafelé megyünk a Hoover-gát 
fölött, bámulom a hatalmas fal mögé zárt víztömeget. Megnézem 
a zászlórúd alatti feliratot: Azon férfiak emlékére, kiket az a gondolat 
vezérelt, hogy ezt az elhagyatott vidéket termővé varázsolják… For-
gatom a fejemben ezt a mondatot. Elhagyatott vidék. Van annál 
elhagyatottabb hely, mint a mi házunk a sivatagban? Az apámban 
elrekesztett indulat olyan, mint a Hoover-gáttal elrekesztett Colo-
rado folyó, gondolom magamban. Csak idő kérdése, mikor tör ki. 
És akkor nincs mit tenni, mint magaslati helyre igyekezni.

Számomra ez azt jelenti, hogy győzök. Mindig győzök.
San Diegóba megyünk. A Morley Field sportcentrumba. Egy 

Jeff Tarango nevű fiúval játszom, aki jóval rosszabb, mint én. De 
megnyeri az első játszmát 6 : 4-re. Le vagyok döbbenve. Félek. 
Apám meg fog ölni. Nekigyürkőzöm, megnyerem a második 
játszmát 6 : 0-ra. A harmadik játszma elején Tarango kificamítja 
a bokáját. Elkezdek rövideket ejteni, megpróbálom elérni, hogy 
futnia kelljen a rossz bokájával. De csak tetteti. Kutya baja a bo-
kájának. Beugrik, és lecsapja az ejtett ütéseimet, és minden pon-
tot megnyer.

Apám ordít a lelátóról: Nincs több ejtés! Nincs több ejtés!
De nem tehetek róla. Megvan a stratégiám, és ragaszkodom 

hozzá. A rövidítéshez érünk. Egy 9 pontos rövidítést kell játsza-
nunk. Ide-oda nyerjük a pontokat, míg 4 : 4 lesz az állás. Itt van. 



5 6
open

Hirtelen halál. Egy pont az egész mérkőzésért. Soha nem vesztet-
tem, és el sem tudom képzelni, milyen lesz az apám reakciója, ha 
megteszem.

Úgy játszom, mintha az életem függne tőle, ami így is van. Ta-
rangónak is bizonyára ilyen apja van, mert ő is ugyanígy játszik. 
Visszahozom a sírból a mérkőzést, és odapörkölök egy sistergős 
fonák keresztütést. Eleve gyorsan ütöm meg a labdát, de sokkal 
jobban pattan le az ütőmről, mint ahogy reméltem. Szuper nyerő 
ütés, egy méterrel bent van, de jóval túl azon, hogy Tarango el tudja 
érni. Diadalittasan felkiáltok. Tarango a pálya közepén áll, lehajtja 
a fejét, és mintha sírna. Lassan elindul a háló felé.

Most megáll. Hirtelen hátranéz, ahova a labda esett. Elmoso-
lyodik.

Kint volt, mondja.
Megdermedek.
Kint volt a labda, kiáltja Tarango.
Ez a szabály a junioroknál. A játékosok egyúttal a saját vonal-

bíróik is. A játékosok mondják be, hogy a labda bent volt vagy 
kint, és ez ellen nem lehet reklamálni. Tarango úgy döntött, hogy 
inkább csal, mint hogy veszítsen, és tudja, hogy nem tudok tenni 
ellene. Felemeli a kezét a győzelem jeleként.

Most én kezdek el sírni.
Kitör a zűrzavar a lelátókon, a szülők vitatkoznak, kiabálnak, 

csaknem verekedésre kerül sor. Ez nem tisztességes, nem igazsá-
gos, de ez a realitás. Tarango a győztes. Nem vagyok hajlandó vele 
kezet fogni. Kiszaladok a Balboa parkba. Fél órával később vissza-
jövök, miután kisírtam magam. Apám dühöng. Nem azért, amiért 
eltűntem, hanem azért, mert nem azt tettem, amit a meccs közben 
mondott.

Miért nem hallgattál rám? Miért ütöttél ejtéseket?
Most az egyszer nem félek az apámtól. Nem számít, milyen 

mérges rám, én mérgesebb vagyok. Dühös vagyok Tarangóra, Is-
tenre és magamra. Bár érzem, hogy Tarango csalt, nem lett volna 
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szabad olyan helyzetbe hoznom, hogy csalhasson. Nem lett volna 
szabad ilyen szorossá tennem a mérkőzést. Most már egy vere-
ség is szerepel az eredményeim között – mindörökre. Soha semmi 
nem tudja ezt megváltoztatni. Képtelen vagyok elviselni a gon-
dolatot, de nem lehet kikerülni: esendő vagyok. Megbélyegzett. 
Nem tökéletes. Millió ütés a sárkány ellen – és minek?

Évekig hallgattam apám papolását a hibáimról, egyetlen vere-
ség elintézte, hogy magam vegyem át a papolást. Beköltöztettem 
apámat a fejembe – a türelmetlenségét, maximalizmusát, a dühét 
–, végül a hangja nemcsak olyan lett, mintha az enyém lenne, ha-
nem eggyé vált velem. Már nincs szükség rá, hogy az apám kínoz-
zon. Ettől a naptól fogva magam is meg tudom csinálni.
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Apám anyja velünk lakik. Kellemetlen öregasszony, Teherán-
ból jött, az orra hegyén dió nagyságú bibircsók éktelenkedik. Néha 
egy szót sem hall az ember abból, amit mond, mert képtelen le-
venni a tekintetét a bibircsókról. De nem számít, minden bizony-
nyal ugyanazokat az undok dolgokat mondja, mint tegnap meg 
tegnapelőtt, és valószínűleg az apámnak is ugyanezeket mondta. 
Úgy látszik, a nagymama azért született a földre, hogy az apámat 
nyaggassa. Apám szerint kisfiú korában is így nyaggatta, ráadásul 
gyakran verte is. Ha nagyon dühös lett rá, apámnak a nővérei le-
vetett ruháiban kellett iskolába mennie. Így tanult meg harcolni.

Ha az öregasszony nem az apámat csipkedi, akkor a régi hazá-
járól lamentál, azok után sóhajtozik, akik ott maradtak. Anya azt 
mondja, hogy a nagymamának honvágya van. Mikor először hal-
lottam ezt a szót, megkérdeztem magamtól, hogy vágyakozhat az 
ember arra, hogy otthon legyen? Otthon lakik a sárkány. Az otthon 
az a hely, ahol teniszezni kell.

Ha a nagymama haza akar menni, tegye. Csak nyolcéves va-
gyok, de magam viszem ki kocsival a repülőtérre, mert állandóan 
konfliktusokat gerjeszt a házban, és feszültségből jut nekünk elég. 
Apa életét megkeserítette, velem meg a testvéreimmel zsarno-
koskodik, és furcsa versenybe keveredett anyával. Anyám mesélte, 
hogy csecsemőkoromban egyszer bement a konyhába, és meglátta, 
hogy a nagyanyám engem szoptat. Azóta feszült a viszony kettejük 
között.

Persze van jó is abban, hogy a nagymama velünk lakik. Törté-
neteket mesél apáról, a gyerekkoráról, és néha ettől apának eszébe 
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jutnak a régi dolgok, és megnyílik. Ha nem lenne nagymama, nem 
sokat tudnánk apa szomorú és magányos gyermekkoráról, pedig 
ez segít megérteni furcsa viselkedését és izzó haragját. Bizonyos 
szempontból.

Ó, sóhajt fel a nagymama, szegények voltunk. Nem is tudjá-
tok, milyen szegények. Meg éhesek, mondja, és megdörzsöli a hasát. 
Nem volt ennivalónk – se folyó víz, se villany. És még csak egy bot 
sem akadt, amit bútorként használhattunk volna.

Hol aludtatok?
A földpadlón! Valamennyien egy apró szobában! Egy mocskos 

udvar köré épült régi bérházban. Az udvar egyik sarkában ástak 
egy lyukat, minden lakó oda járt vécére.

Apám közbeszól.
A háború után jobban mentek a dolgok, mondja. Az utcák hir-

telen tele lettek brit és amerikai katonákkal. Kedveltem őket.
Miért kedvelted a katonákat?
Cukorkát osztogattak, meg cipőt is kaptam tőlük.
És az angol nyelvet is. A győzelem volt az első szó, amit 

apám a katonáktól megtanult. Mind erről beszéltek, mondta.  
A t(sic!)yőzelemről.

Hű, olyan magasak voltak, teszi hozzá. Meg erősek. Minden-
hova követtem őket, figyeltem őket, figyeltem és egy napon oda is 
utánuk lopóztam, ahol a szabadidejüket töltötték – egy parkban a 
fák között, két salakos teniszpályán.

Nem volt kerítés a pályák körül, úgyhogy a labda folyton 
elrepült. Apám ilyenkor elfutott a labdáért, és visszaadta a kato-
náknak, mint a kutyakölyök, míg végül megtették nem hivatalos 
labdaszedőnek. Aztán a pálya hivatalos gondnokának nevezték 
ki.

Mindennap söpörtem, locsoltam és gereblyéztem a pályákat, 
nehéz hengerrel egyengettem. Én festettem fel a fehér vonalakat. 
Micsoda munka volt! Meszes vizet használtam.

Mennyit fizettek neked?
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Fizetni? Semmit! Adtak egy teniszütőt. Ócska holmi volt. Fá-
ból készült vacak, acél húrokkal. De én imádtam. Órákig ütöget-
tem vele a teniszlabdát a téglafalhoz, egyedül.

Miért egyedül?
Iránban senki más nem teniszezett.
Az egyetlen sport, amely megfelelő számú ellenfelet biztosítha-

tott apámnak, az a boksz volt. Keménységét először utcai bunyó-
ban próbálta ki, egyik harc követte a másikat, aztán tinédzserként 
elment az egyik edzőterembe, és nekiállt elsajátítani a hivatalos 
boksztechnikákat. Született tehetségnek nevezték az edzők. Gyors 
kéz, könnyű láb – azonkívül haragudott a világra. Dühe, amit olyan 
nehéz elviselnünk, a kötelek között nagy előnyt jelentett. Az iráni 
olimpiai csapatba is bekerült harmatsúly kategóriában, és elment 
1948-ban a londoni játékokra. Négy évvel később a helsinki játé-
kokra. Egyiken sem szerepelt jól.

A bírák, morogja. Csaltak. Az egész meg volt beszélve, le volt 
vajazva. A világ nagyon elfogult volt Iránnal szemben.

De talán újból olimpiai sportágat csinálnak a teniszből, és a 
fiam aranyérmet nyer. Ez majd kárpótol, teszi hozzá.

Még egy kis extra a rám nehezedő, mindennapi nyomáson túl.
Miután látott egy kicsit a világból, miután olimpikon volt, 

apám képtelen volt visszatérni abba a földpadlós, egyszobás la-
kásba, úgyhogy meglépett Iránból. Megbuherálta az útlevelét, és 
álnéven foglalt egy repülőjegyet New York Citybe, ahol tizenhat 
napot töltött Ellis Islanden, aztán elment busszal Chicagóba, ahol 
amerikai hangzásúra cserélte a nevét. Emmanuelből Mike Agassi 
lett. Nappal liftkezelőként dolgozott a város egyik nagy szállodá-
jában. Éjszaka bokszolt.

Tony Zale volt az edzője Chicagóban, a rettenthetetlen közép-
súlyú bajnok, akit gyakran Acélembernek is neveztek.

Arról híres, hogy részese volt a sport egyik legvéresebb, három 
mérkőzésen át tartó rivalizálásának Rocky Grazianóval. Zale di-
csérte apámat, mondta neki, hogy több tonna nyers tehetséggel 
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Apám, Mike, verekedős tizennyolc éves harmatsúlyú bokszolóként Teheránban.
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rendelkezik, de megpróbálta rávenni, hogy üssön erősebbet. Üss 
erősebbet, kiabálta Zale apámnak, mikor a zsákot püfölte. Üss erő-
sebbet! Minden ütés a földből induljon.

Apám Zale-lel a sarokban megnyerte a Chicago Golden 
Gloves-t, aztán a Madison Square Gardenben fő műsoridő-
ben bokszolhatott. Itt volt a nagy lehetőség. De a küzdelem 
estéjén apám ellenfele megbetegedett. A szervezők kétségbe-
esetten próbáltak helyettest keríteni. Találtak is valakit – egy 
sokkal jobb, váltósúlyú bokszolót. Apám beleegyezett, azonban 
a kezdőgong előtti pillanatokban kiverte a hideg. Beosont a 
fürdőszobába, kimászott a vécé fölötti ablakon, aztán vonattal 
visszament Chicagóba.

Kiszökött Iránból, kiszökött a Gardenből; apám valóságos sza-
badulóművész, úgy hiszem. Csakhogy előle nincs menekvés.

Meséli, hogy mikor még bokszolt, mindig az ellenfele legjobb 
ütésére hajtott. Azt akarta megkapni. Egy nap a teniszpályán ezt 
mondta: Ha tudod, hogy most kaptad a másik legjobb ütését, és 
még mindig talpon vagy, és a másik fickó is tudja, akkor egyszerű-
en kitéped a szívét. A teniszben ugyanez a szabály. Támadd a másik 
erősségét! Ha a másik szervában erős, vedd el a szerváit! Ha erőből 
játszik, legyél nála erősebb! Ha jó a tenyerese, büszke a tenyeresei-
re, feküdj rá a tenyeresekre, míg megutálja őket.

Apám ezt az ellentétes cselekvésre alapuló stratégiáját különle-
ges névvel látta el. Növessz hólyagot a másik fickó agyába! Ezzel a 
stratégiával, ezzel a brutális filozófiával gyúr fel az életre. Teniszü-
tős bokszolót csinál belőlem. Sőt, mivel minden teniszező büszke 
a szervájára, apám ellencsapás-mérővé, adogatásfogadóvá képezett 
ki – ritörnerré.

Időnként apámnak is van honvágya. Különösen a bátyja, Isar 
hiányzott neki. Egyszer majd a nagybátyád, Isar is kiszökik Irán-
ból, mint én, reménykedik.
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