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A kurblis korcsolya

Karácsonyra kapott egy korcsolyát. Sokáig nem volt hozzá kulcs, mert 
a szülei használtan vették, és elkerülte a figyelmüket ez az apróság, a 
két életlen fémdarab használhatatlanul hevert az előszoba sarokban. Az 
egyik osztálytársa megszánta, adott kurblit, ami nem illett pontosan az 
ő korcsolyájához, de türelmes bánásmóddal egymáshoz szelídítette őket. 
Barna magas szárú cipőjére éppen ráillett ez az ócskavas, amely olyan 
erősen mélyesztette karmait a bakancs sarkába és a talpa két oldalába, 
hogy úgy érezte, mintha a csupasz lábát szorongatnák minden irányból. 

Végre annyira lehűlt az idő, hogy felöntötték vízzel a focipályát, reg-
gelre megfagyott és vasárnap megnyílt a korcsolyapálya. Évát elenged-
ték, de két óra múlva otthon kellett lennie. A házuktól a hatodik ut-
cában volt ez a számára varázslatos hely, és bár sietett, oda-vissza fél 
órát vesztett a szabadságából. A sorban állás harminc perc, az átöltözés, 
korcsolyafelkurblizás húsz perc, és mire kiért a jégre, szinte már indul-
hatott is haza. Ügyetlenül, de azért bátran lódult neki a jégnek. Tavaly 
télen egy valahonnan kiselejtezett műkorcsolyával próbált megtanulni a 
házuk előtt, az utcán. A cipő kicsi volt a lábára, a sarkát véresre dörzsöl-
te a piszkos belső bőr, és Éva nehezen boldogult ezzel a vacak jószággal. 
De elszánt akarat munkált benne, és még az sem szegte kedvét, hogy a 
vékony jégből itt-ott kidudorodó kavicsokon megbicsaklott a lába. Ta-
valy eljutott odáig, hogy meg tudta tartani az egyensúlyát, de igazi jégre 
csak most ment először.

Amikor rátette a lábát a csúszósra fagyott vízre, úgy érezte, forog vele 
a világ, nincs semmi biztos pontja, el is esett, jól megütötte magát, de e 
pillanatnyi idő, mialatt a jég ledobta  a hátáról elég volt arra, hogy meg- 
érezze, járás helyett mennyivel jobb siklani. Körülötte száguldó suhancok 
karcolták fel a rücskös jeget és jobbról is, balról is vigyorogva lökdösték. 
Föltápászkodott és belátta, hogy ameddig nem tanul meg korcsolyázni, 
csúfolni fogják és talán jogos is, hogy kinevetik. Akárhányszor elesett, 
mindig felállt és újra kezdte, végül rájött, hogy ha a biztonság kedvéért 
előre hajol, könnyebb megtartania magát. 

Amikor az első kört sikerült elbukás nélkül megtennie, észrevett egy 
igazi felnőtt férfit az iskolásgyerekek között. A pálya sarkában, fekete öl-
tözékben, hajadonfőtt, fekete bőr hokikorcsolyában mutatta néhány srác-
nak, hogyan kell koszorúzni. Éva alig ismerte fel a szép férfit. Villamos-
vezető volt, addig csak egyenruhában, sildes sapkában látta, a szemével 
mindig őt kereste, és megállt az utcán, ha jobb kezét a fémkallantyún 
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tartva ő kormányozta a csikorgó sárga villamost. A temető volt a végállo-
más és sokszor szállított koszorút az ütközőjén. 

Néhány év múlva Éva a téli szünetet a nagymamánál töltötte. Olyan 
hideg telet fogtak ki, hogy még a Balaton is befagyott. Nagymamáék a 
villasoron laktak, és házuk végében a kert a tóba futott bele. Annyit kor-
csolyázott, amennyit csak akart. Éva szikrázó délelőtti napsütésben ment 
le a partra. Csak a kavicsos széleken volt sima a jég, minél jobban távo-
lodott, annál egyenetlenebb volt a befagyott víz. Az egyik hullám éppen 
emelkedőben, a másik meg aláhullva dermedt meg, és Éva mind nagyobb 
sebességgel, száguldva vitte tovább a hullámok lefojtott lendületét. Egyik 
jégbuckától siklott a másikig, szinte repült a jégen, nem látott maga előtt 
partot, sem egy élő embert. Vakította a szemét a nap, fázott a keze, a lába, 
izzadt hátára rátapadt a pulóvere. Messzire merészkedett, a nyárfák kis 
pálcikáknak látszottak.

Vissza kellene fordulnia, túlságosan messze került az ismert partoktól, 
a szél, a nap, az aranyló felhők, a fehéren fodrozódó jég egyszeriben fé-
lelmetes díszletekké változtak. Éva, ez a kis mikádó pálcika úgy érezte, 
elég, ha az egyik jéglemez megmozdul, szétnyílik a napfényben, máris el-
ragadja őt, mint jogos birtokát, a természet ereje. Nem tudta eldönteni, 
engedjen-e neki, vagy próbáljon szabadulni onnan, ahová mindig sóvá-
rogva vágyakozott. Míg ezen tépelődött, mind gyorsabban suhanva előre 
a semmi felé, egyszer csak megreccsent mögötte valami. Nem vette észre, 
hogy a tó közepe táján sűrűn meglékelték a jeget a halászok. 

Hirtelen a bal lába beszorult egy hasítékba és letépte róla a korcsolyát. 
Amerre csak nézett, lyukak sötétlettek körülötte, és bármelyik irányba 
hátrált, megsüllyedt alatta a jég, a víz pedig belekapaszkodott a bokájába. 
Nem volt most idő arra, hogy visszakurblizza a bakancsára a korcsolyát, 
féllábra állt, mint a gólya, és az azonnali kitörési pontot kereste. Nem 
azért tanult meg egyensúlyozni, hogy e pillanatban meghátráljon, de arra 
is készen állt, hogy fejet hajtson a természet előtt, elismerje, hogy legyőzte 
őt. Azért adott magának egy utolsó esélyt. 

A távoli jegenyefák irányába fordult, minden erejét latba vetette, és 
villámgyorsan szlalomozni kezdett a lékek között, míg lába alig-alig érin-
tette a tavat.

Ez a gólya nem lett a lyukas jég martaléka, szárnyát széttárta, hosszú 
csőrébe egy kövér halat csippentett, majd surrogva felszállt a magasba, és 
eltűnt a tág horizontok mögött.


